Tevékenységjegyzék, 2009/2010
Azonosító: Megnevezés: Az időfelhasználás tevékenységjegyzéke, 2009/2010
Rövid megnevezés: Tevékenységjegyzék, 2009/2010
Jogi alap (Forrás): Uniós jogszabály vagy rendelet jelenleg nem kapcsolódik hozzá.
Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2009. október 1.
Az osztályozás története:
Magyarországon a lakosság időfelhasználásának vizsgálatára a hatvanas évek elejétől
megközelítően tízéves gyakorisággal kerül sor. Az időfelhasználási adatok mellett az egyes
felvételek egyéb témákra vonatkozóan is információt gyűjtenek, így például az utazási
szokásokra, a háztartások gazdálkodására, az olvasási szokásokra stb. is.
Az első magyarországi felvételt 1963-ban hajtották végre, amely összesen 25 elemi
tevékenységre terjedt ki. A második, 1976/77-es felvételben az 1965/1966-os - Szalai Sándor
által vezetett - nemzetközi időmérleg-felvétel kétpozíciós tevékenységkód-jegyzékét
alkalmazták, amely már 99 elemi tevékenységet tartalmazott. A soron következő, harmadik
felvételre 1986-ban került sor, amikor is a tevékenységlistát jelentősen bővítették, az
adatgyűjtés során egy jóval részletesebb, hárompozíciós jegyzéket vezettek be. E felvétel során
a hárompozíciós kódrendszer 480 elemi tevékenységet különböztetett meg. A publikációk során
a kétpozíciós, maximum 99 tevékenységkategóriát tartalmazó tevékenységstruktúra
használatos. A kilencvenes években kettő további – 1993-ban és 1999/2000-ben – Életmódidőmérleg felvételre került sor. A 2009/2010. évi felvétel a hatodik volt az időmérlegvizsgálatok sorában. A kódolt tevékenységek száma ekkor már meghaladta az 500-at.
Struktúra:
A tevékenységek kód-struktúrája hierarchikus. A kódjegyzék mind az elsődleges-, mind pedig
a másodlagos tevékenységek kódolására vonatkozik.
 Első szint: egy-számjegyű kód (1-3), három főkategória: társadalmilag kötött
tevékenységek, fiziológiailag kötött tevékenységek, szabadon végzett tevékenységek.
 Második szint: két-számjegyű kód (11-38), a főkategóriákon belül található 22
alkategória.
 Harmadik szint: négy-számjegyű kód (1101-3888), az alkategóriákon belül található
több, mint 500 részletező alkategória.
Rövid tartalmi leírás:
Az időfelhasználás tevékenységjegyzéke a napi tevékenységek időfelhasználási felmérésekben
használt osztályozási rendszere. A tevékenységjegyzék kódot rendel azokhoz az elsődlegesvagy másodlagos tevékenységekhez, amelyeket egy adott személy a mindennapjai során végez,
többek között a kereső tevékenységhez, a tanuláshoz, a háztartás ellátására fordított munkához,

a szabadidő körébe sorolható egyes tevékenységekhez, valamint a fiziológiai szükségletekkel
kapcsolatos tevékenységekhez.
Felhasználási területe:
A lakosság időfelhasználásának felmérésére, feldolgozására, publikálására és elemzésére
szolgáló osztályozás, amelyet a KSH elsősorban hazai adatkérések teljesítése során használ.
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal:
A harmonizált európai időmérleg adatfelvételekhez ajánlott tevékenységlista (Activity Coding
List, ACL) egy nemzetközi szintű ajánlás, amely alapja a magyar Időfelhasználás
tevékenységjegyzéknek.
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