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Mi az időmérleg?
Az időmérleg az életmódnak mint hierarchikus rendszerbe szervezett tevékenységstruktúrának,
illetve a konkrét tevékenységek vizsgálatára kialakított társadalomstatisztikai adatfelvételi és elemző eljárásoknak az összessége, valamint ezek felhasználásával a társadalom időfelhasználásáról
nyert adatok, társadalmi jelzőszámok rendszere.
Egyéni és közösségi szinten az élet szervezésének alapkérdése: mit, mikor, milyen optimális
időráfordítással, esetleg milyen rendszerességgel kell megtenni ahhoz, hogy életünk fenntartható
legyen. Az időmérleg ezen alapkérdések vizsgálatát teszi lehetővé.
Az ún. időmérleg-vizsgálatok lényege, hogy egy kijelölt perióduson belül a napokat, valamint a
népesség meghatározott körét reprezentáló mintán a nap 24 órás keretében végzett valamennyi
tevékenységet (továbbá a kapcsolódó helyszíneket, társas környezetet, párhuzamos elfoglaltságokat) és az ezekre fordított időt az események sorrendjében regisztrálja.
Az időmérleg-felvétel eszköze az időmérlegnapló, amely lehet nyitott rendszerű, ahol a felvett
tevékenységek száma a megkérdezett közlése alapján változó, vagy zárt rendszerű, ahol a nap 24
óráján belül időrendben egymást követő, azonos tartamú (tízperces, negyedórás) idősávok mellett
jegyzik be a végzett tevékenységet.
Megfigyelési egysége az embernap, azaz egy ember egy napra vonatkozó időmérlege.
Az időmérleg-felvételek feladata, hogy a vizsgált népesség életkörülményeiről, életviteléről, időfelhasználásáról a korábbi nemzeti és az országok közötti vizsgálatokkal összehasonlítható, az
alapvető társadalmi-demográfiai rétegek szerint differenciált képet nyújtson, ugyanakkor fő vonásaiban (tevékenységlista, életkörülmény-mutatók) megfeleljen az Eurostat keretében végzett európai időmérleg-felvétel adatigényének is.
Az időfelhasználás centrumában a munka, munkavégzésre fordított idő, annak szerkezete, mértéke vagy hiánya áll. Ez szabályozza az egyéni és társadalmi szintű időfelhasználást, életvitelt, jólétet (annak anyagi, kulturális, egészségi összetevőit) egyaránt.
Az Eurostat szakértői a következőkben fogalmazták meg az időmérleg-vizsgálat célját:1
• segítse a családpolitika megalapozását, ezen belül adjon képet a nőknek a háztartási munkában, valamint a munkaerőpiacon betöltött szerepéről, továbbá a gyermekneveléssel, valamint
a krónikus betegségben szenvedő családtagok ápolásával kapcsolatos terhek alakulásáról;
• segítse a munkaidő szabályozását célzó politika kialakítását, adjon betekintést az új foglalkoztatási formákban dolgozók munkaidejéről;
• szolgáltasson információkat az utazási célokról és módokról, különös tekintettel a turizmusra;
• nyújtson információkat a kulturális és szabadidős tevékenységek alakulásáról;
• segítse a nemzeti számlákkal kapcsolatos fejlesztési munkákat, ezen belül főleg a háztartások produktumát bemutató szatellitszámlák összehasonlításához nyújtson információt.
Magyarországon a lakosság időgazdálkodásának vizsgálata társadalompolitikai információigény alapján került a hatvanas évek elejétől, megközelítően tízéves gyakorisággal a statisztikai
adatfelvételek rendszerébe.
A KSH által végrehajtott 1960. évi első felvétel csak a nőkre vonatkozott. Ezt követte 1963-ban
egy tavaszi felvétel, már a teljes 18–60 éves népesség 12 ezer fős, országosan reprezentatív mintáján. 1976-ban Andorka Rudolf kezdeményezésére indult – lengyel és norvég előzménnyel – az első,
teljes évre kiterjedő hazai időmérleg, amelyben a 8 ezer fős mintát 12 hónap alatt négy alkalommal,
évszakonként egyszer keresték fel a kérdezőbiztosok. Ezt követően egyre nagyobb és szélesebb
körű mintán még két hasonló, éves felvételre került sor, 1986/87-ben és 1999/2000-ben. Fontos
láncszeme a hazai időmérlegfelvétel-sorozatnak az 1993. évi tavaszi vizsgálat, amely a rendszerváltozás életmódra gyakorolt hatásait tudta regisztrálni.
1

Evaluation of the European Time Use Pilot Studies: Report prepared by Klas Rydenstam, Anders Wadeskop. Eurostat. 1998.
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Az elemzés lehetőségeit részben a minta nagysága, részben a regisztrált tevékenységek száma határolja be. Az 1963. évi felvétel még csak 25 elemi tevékenységre terjedt ki, az 1976/77-es
– némi módosítással a Szalai-féle nemzetközi felvételt (1965) követve – már 99 elemi tevékenységet regisztrált, az 1986/87-es felvételtől pedig már háromjegyű tevékenységkódot használt a hivatal, a kódolható konkrét tevékenységek száma megközelítette az 500-at.
A 2009/2010. évi felvétel a hatodik a KSH által végzett, valamennyi alapvető réteget országosan
reprezentáló időmérleg-vizsgálatok sorában.
A KSH népességet reprezentáló időmérleg-felvételeinek főbb jellemzői
Időmérlegfelvétel éve
Időszaka
Személyi minta
korhatára

1963

1976/77

1986/87

1993

1999/2000

2009/2010

Március

12 hónap,
minden nap
(1976.11.01–
1977. 10.31.)

12 hónap,
minden nap
(1986. 03. 01–
1987. 03. 07.)

február–
március–április
(1993. 02.01–
05.02.)

12 hónap
minden nap
(1999. 09.01–
2000. 09. 06.)

12 hónap
minden nap
(2009.10.01–
2010.09.30.)

18–60 éves
nem tanuló

15–69 éves

15–79 éves

18–79 éves
nem tanuló

15–84 éves

10–84 éves

Személyenként
felvett naplók
száma

egy
(előre kijelölt
napról)

négy
(évszakonként
1–1, a hét eltérő
nevű napjain)

négy
(évszakonként
1–1, a hét eltérő
nevű napjain)

egy
(előre kijelölt
napról)

négy
(évszakonként
1–1, a hét eltérő
nevű napjain)

egy
(előre kijelölt
napról), illetve
gazdasági
aktivítástól
függően
kettő (egy
héköznap és
egy hétvégi
nap)

Naplók száma

11 711

27 607

40 000

11 174

43 166

18 700*

Kódolt
tevékenységek

25

99

480

480

508

548

A napló jellege

zárt:
15 perces
intervallumok

nyitott:
percnyi
meghatározás

nyitott:
percnyi
meghatározás

nyitott:
percnyi
meghatározás

nyitott:
percnyi
meghatározás

nyitott:
percnyi
meghatározás

* Tervezett naplószám.

Az időfelhasználási adatok mellett az egyes felvételek más témára vonatkozóan is információt
szolgáltatnak, így: utazási szokások 1976–77 és 1986–87; háztartások gazdálkodása, napi ételés italfogyasztás 1986–87, 1993 és 1999/2000; olvasási szokások 1976–77, 1986–87, 1993 és
1999/2000.

Az időmérleg felvételekhez kapcsolható fogalmak
Az ún. időmérleg-vizsgálatok lényege, hogy egy kijelölt idő perióduson belül a napokat, valamint
a népesség meghatározott körét reprezentáló mintán a nap 24 órás keretében végzett valamenynyi tevékenységet és az ezekre fordított időt az események sorrendjében regisztrálja. A KSH eddigi felvételei ún. tegnapinterjúval készültek, azaz a kérdezőbiztos az időmérlegre kijelölt nap másnapján kereste fel a mintába került személyeket. (A kikérdezés helyett alkalmazható az önkitöltés
kevésbé elterjedt módszere is, akkor azonban a tevékenységek között viszonylag nagy időráfordítással jelenik meg a naplóvezetés.)
A kijelölt nap azt az előre meghatározott napot jelenti, amelyről a kijelölt minta személyeinek
vagy személyeiről időmérlegnaplót kell kitöltetni. Kivételes esetekben – mint a szabadságtöltés,
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kórházi ellátás, nagyobb utazások – el lehet térni az előre kijelölt naptól. Ilyen esetekben a hazaérkezés másnapján keresi fel a személyt a kérdezőbiztos és a napló a tegnapelőtti napról készül.
Az időmérleg-felvétel eszköze az időmérlegnapló. Az időmérlegnapló kezdő oldala a vizsgált
napra vonatkozó zárt kérdéseket tartalmaz. (Állandó kérdések: a vizsgálta nap dátuma; az adatfelvétel a hét mely napjára vonatkozik; foglalkoztatottaktól, nappali tagozaton tanulóktól: a vizsgált
napon és az azt megelőző napon a megkérdezett dolgozott/tanult-e, ha nem, mi volt ennek az oka;
a vizsgált nap megterhelésének szubjektív értékelése.) A napi időfelhasználást regisztráló naplónak két típusa van:
• Nyitott rendszerű napló, amely soronként egy tevékenységre vonatkozik, ezért a sorok száma, azaz a napló terjedelme a felvett tevékenységek számától függően változik. Soronként
kell bejegyezni a napi tevékenységeket, azok kezdő és záró időpontját, továbbá helyszínét, a
tevékenység aktív résztvevőit és a passzívan jelen lévőket, valamint a főtevékenységgel egyidejűleg végzett egyéb tevékenységet.
• Zárt rendszerű napló soronként előre meghatározott tartamú idősávokat ad meg az egymást
követő tevékenységek kezdő és záró időpontjának meghatározásához. A napló terjedelme
egységes, független a tevékenységek számától.
Az időmérleg megfigyelési egysége egy személy egy napi időfelhasználása, azaz egy embernap. A megfigyelések számát a naplók száma adja.
Az időmérleg mintavételi egysége a szociodemográfiai státuszjellemzői és saját háztartása által
is meghatározott személy. A KSH eddigi gyakorlata szerint egy háztartásból általában csak egy kijelölt személlyel készít interjút a kérdezőbiztos, ami – főként nagyobb létszámú háztartások esetében – növelheti a válaszadás valószínűségét.
Az időmérleg-felvételek meghatározott alsó és felső korhatár közé eső népesség időfelhasználását reprezentálják. Az alsó korhatár a felvétel céljától és a minta nagyságától függően többnyire
10, 15 vagy 18 év. A felső korhatár megállapítását részben az határozza meg, hogy az idős népesség időfelhasználását, életvitelét milyen mélységben, mennyire differenciáltan kívánják vizsgálni.
Az első kérdés, hogy mely korévtől tekintünk idősnek egy korosztályt, azaz hol van az a törésvonal,
amelyen túl jelentős visszaesés tapasztalható az aktivitásban. Az Eurostat- időmérlegekben általában a 65 év ez a választóvonal.
Az időmérleg-felvétel lehetőséget ad az idősek sajátos szükségleteinek, életvitelének vizsgálatára is. A 60 évesnél idősebb népesség korcsoportos bontása esetén megkülönböztethető egy életvitelében még aktívnak számító és egy túlnyomórészt beteg, szellemi-fizikai aktivitásokban visszaeső réteg.
Az időmérleg-felvételek egy meghatározott időtartamra vonatkozó időfelhasználást reprezentálnak. Az időtartamot a felvételre kijelölt első és utolsó nap határolja be. Az időtartam lehet egy év,
egy vagy két negyedév, egy vagy két hónap, de akár egy vagy két hét is. Éves időmérleg esetén a
felvétel lehet folyamatos vagy megszakított (pl. évszakonként egy vagy két hónap).
A minta nagyságától és a felvétel időtartamától függően a napok kijelölése kétféleképpen történhet:
– a teljes időtartamon belül a hét valamennyi napjáról azonos számú időmérleg készül,
– az öt hétköznapról és a két hétvégi napról készül azonos számú időmérleg. (A napok természetes aránya a felvételt követően átsúlyozással visszaállítható.)

Az időmérlegnapló adatfelvétele
Az időmérlegnapló kitöltésének alapvető követelménye, hogy a konkrét tevékenységek és azok
vizsgált körülményeinek (helyszínek, résztvevők és jelen lévők, valamint párhuzamos tevékenységek) együttes bejegyzésével minél árnyaltabban lehessen megragadni egy-egy összetett magatartási szituációt. A tevékenységeknek tehát életszerűen kell megjelenniük az időmérlegnaplóban.
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A napi időmérleg felvételekor cél, hogy a tevékenységek bejegyzése konkrét, elemi szinten történjen; a fő- és az azzal egy időben végzett, párhuzamos tevékenységek jól elhatárolódjanak; különüljenek el a tevékenységek aktív résztvevői a végzésükkor pusztán jelen lévőktől; a napló valamennyi bejegyzése egyszerű, közérthető és egyértelmű legyen.
Az adott napon végzett tevékenységek sorszáma mellett a tevékenység órában és percben
meghatározott kezdeti és záró időpontjai állnak. A napi időmérlegbe felvett első tevékenység kezdetének eszmei időpontja 4 óra 00 perc, ennek megfelelően a következő napra átnyúló tevékenység záró eszmei időpontja ugyancsak 4 óra 00 perc. Az elsőt követő minden újabb tevékenység
kezdetének időpontját az előző tevékenység záró időpontjával határozzuk meg.
A tevékenység megnevezése
A tevékenységek bejegyzésekor konkrét, elemi tevékenységeket kell megnevezni. Nem kerülnek bele a mozzanatos – mérhető időtartammal nem rendelkező – tevékenységek (pl. felkelés,
lefekvés, ébredés, indulás, érkezés stb.).
Az időmérleg-felvétel egyik alapvető módszertani problémája, hogy a valójában cselekvési láncot
alkotó, egymást követően végzett tevékenységek a mindennapi életben gyakran egymásba fonódva,
alig szétválasztható egységben jelennek meg a cselekvő ember számára (pl. kirándulás, háztartási
munka stb.). Az adatfelvétel során ezek az egységek konkrét, elemi tevékenységekre bomlanak fel.
A megkérdezettek számos esetben egy tágabb időtartamon belül több tevékenység egyidejűnek
vélt végzéséről számolnak be. Az ilyen választípusok a háztartást vezető nők, a nyugdíjas és idős
emberek otthoni időtöltésének leírásakor a leggyakoribbak.
A munkaidő, munkahelyen töltött idő részletezése
A főfoglalkozásként végzett nem mezőgazdasági jellegű munkatevékenység általában nem kerül be a naplóba részletesen, a szokásos munkatevékenységtől eltérő egyéb, illetve a munkát megszakító tevékenységek azonban igen. Ilyenek
– a munkahelyen a munka kezdetét megelőző, illetve befejezését követő tevékenységek (pl. átöltözés, reggelizés, kávézás, zuhanyozás);
– a kényszerű munkahelyi állásidő;
– a hivatalos étkezési időben végzett tevékenységek;
– egyéb, a munkaidőben szokásos munkatevékenységtől eltérő tevékenységeket (pl. értekezlet, továbbképzés);
– különböző magáncélú ügyintézések, bevásárlás, hosszabb telefonbeszélgetések.
Közlekedés
Az időmérlegben minden 5 percet meghaladó közlekedés az úti cél megjelölésével főtevékenységként kerül bejegyzésre (az 5 percnél rövidebb ideig tartó közlekedés idejét hozzá kell adni annak a tevékenységnek az idejéhez, amely miatt a közlekedés történik). A közlekedéshez igénybe vett eszköz, illetve ha a közlekedés gyalog történik, a tevékenység helyszínénél jelenik meg. A
szintén gyalogos séta, kirakatnézés, túrázás, természetjárás tevékenységeit azonban nem soroljuk a közlekedéshez.
A közlekedéshez kapcsolódó nagyobb (10 percet meghaladó) várakozási idő külön tevékenységként jelenik meg.
A tevékenység egyéb megfigyelt jellemzői
• Kinek a számára végezte az adott munkatevékenységet
• A tevékenység helyszíne
5
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Valamennyi tevékenység helyszínét soronként tartalmazza a napló. Ha egy tevékenység folyamatosan változó helyszíneken zajlik, akkor, ha van domináló helyszín, akkor az, ha ilyen nincs, akkor valamennyi helyszín új sorban jelenik meg.
Ugyancsak megjelenik a közlekedési eszköz neve, ha a tevékenység megnevezése rovatban
valamilyen közlekedés szerepel, pl:
o villamos, autóbusz, metró, földalatti, HÉV, vonat, távolsági busz, repülőgép, hajó, személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, egyéb eszköz;
o a gyalogos közlekedés esetében a bejegyzés: gyalog.
• A tevékenységben részt vevők és a tevékenység végzésénél jelen lévők
Résztvevő az a személy, aki az elsődlegesen végzett tevékenységet a megkérdezettel együttműködve végzi.
Jelenlévő az a személy vagy azok a személyek, akik a főtevékenység aktív résztvevőin kívül
még jelen vannak. Jelenlévőnek számítanak az utcai járókelők, a közlekedő utasok, az üzletben a
vásárlók stb.
Ugyancsak jelenlévőnek számítanak – a főtevékenység szempontjából – a melléktevékenység
résztvevői is. A tevékenység résztvevőinek, illetve jelenlévőinek meghatározása a megkérdezetthez fűződő viszony alapján történik:
o férj, feleség, élettárs, gyermek, apa, anya, após, anyós, testvér, nagyszülő stb.;
o szomszéd, barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, stb.;
o orvos, eladó, ügyintéző, szerelő, ügyfél, tanítvány, háztartási alkalmazott stb.
Párhuzamos tevékenységek
A naplóban a megadott főtevékenység mellett lehetőség van egy azzal egy időben végzett másik tevékenység megnevezésére is. Ez az ún. párhuzamos- vagy melléktevékenység az erősebb
szükségszerűséggel végzett főtevékenységhez többnyire alárendelt szereppel kapcsolódik. Ilyen
például az utazás alatti beszélgetés, újságolvasás, étkezés, alvás stb.; a reggelizés vagy házimunka közbeni rádióhallgatás, beszélgetés. Az alvás kivételével szinte valamennyi tevékenység mellett elképzelhető azzal egy időben végzett másik tevékenység.

A napi tevékenységek (többszintű) osztályozási rendszere
Az időfelhasználás szerkezeti elemzéséhez az egyes tevékenységeket, tevékenységköröket
egymás relációjában, hierarchikus szerkezetben bemutató, többszintű osztályozási rendszer használatos.2 Ebben a rendszerben a legáltalánosabb szinten megjelenő átfogó tevékenységkörök kéthárom, valamely közös tulajdonságuk révén összekapcsolódó, egyedi ismérveik révén elkülönülő
tevékenységcsoportot tartalmaznak, amelyek a további szinteken egyre inkább konkrét vonással
jellemezhető aktivitásokból épülnek fel.
Az időfelhasználás szerkezetén belül három nagy funkcionális egység különíthető el: az első a
biológiai létfenntartásból adódó fiziológiai szükségletek (alvás, étkezés, testi higiénia stb.), a második a társadalmi létünkből levezethető kötöttségek (a munka, a tanulás és a közlekedés) együttes
idejét fedi le. A fennmaradó időt tekinthetjük elvileg szabadon felhasználhatónak, amelynek alapvető feladata a fizikai, szellemi, lelki rekreáció, a személyiség karbantartásának és fejlődésének
biztosítása.

2

Falussy B.: Társadalmi-gazdasági trendek a népesség időfelhasználásában. Statisztikai Szemle, 2002 / 9. 847–868. o.

6

Időmérleg-módszertan

Az osztályozási rendszer felépítése az elemi tevékenységekből (vagy egyéb – helyszín, jelen lévők – elemi egységeiből) indul ki. Ezek az adatfelvételben kódolt kategóriák tovább nem bonthatók
(pl. sertésól tisztítása; sakkozás, könyvolvasás, alvás).3
A tevékenységkategóriák az osztályozási rendszerben, adatközlésben úgy jönnek létre, hogy a
tevékenységek kódutasítása tematikus csoportokban tartalmazza az összes kódolandó elemi tevékenységet. Az elemi tevékenység-esetszámok értékelése a feltétele, kiindulópontja az osztályozási rendszerben a struktúraalkotó, értékelhető esetszámú kategóriák meghatározásának. Az osztályozási rendszerben valamennyi értékelhető kategória a strukturális egységeken belül jelenik meg.
Az adatközlések – a vizsgált népességcsoport embernapjainak számától függően – a kategóriák
további, eltérő mértékű összevonását tehetik szükségessé.
Az osztályozási rendszerek alapegysége a tevékenységkategória, amely vagy egy nagy gyakoriságú (sokak által és viszonylag gyakran végzett) elemi tevékenység, vagy több hasonló jellegű,
kisebb esetszámú elemi (kódolási) kategória összevonásából, vagy valamely tevékenység és sajátos körülményeinek kombinációjából jön létre. Példák:
o tiszta tevékenységkategóriák (pl. alvás; öltözködés, testi higiéné; főfoglalkozású munka);
o célokkal kombinált kategóriák: jövedelem kiegészítésére végzett, mások számára ingyen
vagy saját háztartás számára végzett különböző munkák a célok szerint kerülnek egy-egy
gyűjtő kategóriába;
o helyszínekkel kombinált kategóriák: keresőmunka otthon – nem otthon; társas élet otthon –
nem otthon; közlekedés – közlekedési eszközök/módok szerint; étkezés étteremben, munkahelyen, otthon; vendégeskedés: vendégfogadás otthon, látogatás barátoknál; szórakozóhelyek (kocsma, vendéglő, pub) látogatása mint tevékenység; templomban, temetőben
töltött idő; vásárlás élelmiszerboltban, bevásárlóközpontban, piacon, szaküzletekben;
o résztvevőkkel kombinált kategóriák: beszélgetés, társas élet családtagokkal – ismerősökkel;
o eszközök/tárgyak szerint: játék – munka – hobbi számítógép segítségével; rádió – magnó
– lemezjátszó – tévé – videó használata; tévéműsor nézése: aktuálisan sugárzott műsor –
videófelvételről; olvasás: könyv – újság – folyóirat; mosás kézzel – géppel; mezőgazdasági
munkafajták végzése kézzel – géppel.
A tevékenységkategóriák többsége olyan – a struktúrában meg nem jelenő – elemi tevékenységekből
épül fel, amelyek alacsony előfordulásuk miatt önállóan nem értékelhetők, de valamilyen közös jellemző
révén egy kategórianév, gyűjtőnév alatt összekapcsolhatók. Példa erre a számos elemi tevékenységből felépülő „állattenyésztési munka”; vagy a „játék”. Az egyes kategóriák valamely tevékenységcsoport részeként jelennek meg, például az „állattenyésztés” a „mezőgazdasági jövedelemkiegészítés”, a
„játék” a „társas szabadidőtöltés” tevékenységcsoportjának egyik kategóriája.
Számos nagy gyakoriságú elemi tevékenység az osztályozási rendszer önálló kategóriája (alvás, főfoglalkozású munka, könyvolvasás, tévénézés stb.) marad.
A tevékenységkategóriák speciális változata az ún. lánctevékenység, amelynek sajátossága,
hogy valamely közös funkció (kirándulás, beteggondozás, vendégeskedés) alapján kapcsolódnak
össze különböző jellegű, esetenként változó számú és összetételű tevékenységek. A lánctevékenységekben összeszerveződő tevékenységek az őket alkotó résztevékenységekhez képest új
minőséget hoznak létre. Például ilyen a kirándulás, amely tartalmazhatja a közlekedést, étkezést,
alvást, sétát, múzeumlátogatást, sportot. Az idősek, betegek ellátása, gondozása lehet takarítás,
főzés, mosás, beszélgetés stb. A vendégeskedés (fogadás, látogatás) lehet vacsora, italfogyasztás, kávézás, játék, beszélgetés stb.
3
Az 1986/87. évi KSH Életmód-időmérleg felvétel során került bevezetésre a hárompozíciós kódrendszer, amelyben 480 elemi tevékenység megkülönböztetése vált lehetségessé. A munkatevékenységek elemi kategóriarendszerét Vajda Ágnes és Farkas János dolgozták ki. Az arányosság és
egységesség követelménye szükségessé tette a többi, fiziológiai és szabadon végzett tevékenységkörök elemi részletezését is. Az általános adatközlések során a továbbiakban is a Szalai-féle osztályozási rendszeren alapuló kétpozíciós, tehát maximum 99 tevékenységkategóriát tartalmazó
tevékenységstruktúra használatos. Az elemi szintű kódolás elsődleges haszna, hogy pontosan lehet tudni, milyen gyakoriságú elemi tevékenységekből épül fel egy-egy közölt kategória, és minimálisra szoríthatók a bizonytalan tartalmú „egyéb” kategóriákba történő besorolások (viszont ezek
összetétele ismert).
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A lánctevékenységek önálló tevékenységként nem jegyezhetők be az időmérlegnaplóba, az
adatok feldolgozása során hozhatók létre.
A hierarchia következő szintje a tevékenységcsoport, amely a tevékenységek valamilyen közös
vonása, tárgya, funkciója alapján tevékenységkategóriákból képzett csoport. Például:
o gyermeknevelés, benne a gyermek testi gondozása, mesélés, játék a gyermekkel, gyermekfelügyelet, óvodába-iskolába kisérés;
o mezőgazdaságijövedelem-kiegészítés: benne: növénytermesztési munkák, állattenyésztési munkák, egyéb munkák;
o olvasás, benne: újságolvasás, folyóirat és magazin olvasása, könyvolvasás.
A hazai osztályozási rendszer a következő három nagy alapegységre bontja fel a napi tevékenységeket:
I. blokk: társadalmilag kötött idejű tevékenységek, olyan tevékenységfajták, amelyek végzése
vagy nem végzése között nincs igazán szabad választás:
• a megélhetéshez szükséges jövedelemért végzett fő- és kiegészítő kereső-termelő munkák
(tevékenység-főcsoport),
• a tanulás (tevékenységcsoport),
• a családellátó és háztartási tevékenységek (tevékenység-főcsoport),
• a mindennapi életet átszövő közlekedés, amelynek időigénye a munkahelyek és az intézmények (szolgáltató, kulturális stb.) területi eloszlásától, lakóhelytől való távolságától, a közlekedési infrastruktúra színvonalától, a tömegközlekedés szervezettségétől, gépkocsi-ellátottságtól, tehát alapvetően számos társadalmi és gazdasági tényezőtől függ, így egészében
társadalmilag meghatározott/ kötött tevékenység (tevékenységcsoport).
II. blokk: fiziológiai szükségletek kielégítése, szintén kötött jellegű, többnyire napi rendszerességgel, a társadalom többsége által a fiziológiai regenerációt szolgáló tevékenységek:
• alvás (elemi tevékenység),
• étkezés, evés-ivás (tevékenységcsoport),
• testi higiénia, öltözködés (tevékenységcsoport),
• passzív pihenés, fekvés betegség miatt (tevékenységcsoport).
III. blokk: szabadon végzett tevékenységek, amely az előző két kötött időn túl fennmarad, amelyben viszonylagos szabadsággal, alternatív módon választhatók a szellemi, lelki, fizikai rekreációt,
feltöltődést szolgáló tevékenységek:
• tévénézés, videózás (elemi tevékenység),
• egyéb aktív szabadidő (tevékenység-főcsoport), benne
• társas szabadidő (tevékenységcsoport),
• kulturális és sportintézmények látogatása (tevékenységcsoport),
• vallásgyakorlás (tevékenységcsoport),
• olvasás (tevékenységcsoport),
• sport, séta, egyéb testedzés (tevékenységcsoport).
Az elemzési szempontoktól függően a tevékenységeket számos jellemzőjük alapján lehet csoportosítani, osztályozni (például a tevékenység végzéséhez szükséges fizikai aktivitás vagy a tevékenységeket szituációk alapján megkülönböztető tipikus helyszínek, résztvevők szerint).

Az időmérleg adatai, mutatói és értelmezésük
Az időmérleg egyik legfontosabb alapfogalma az „átlagos nap”, amely az adatfelvételi időszakban azonos súllyal képviselt napok átlaga.
Az időmérleg elsődleges elemi adatai, amelyekből minden további számított adattípus levezethető:
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• a tevékenységre fordított teljes idő,
• a tevékenység teljes előfordulási gyakorisága,
• a tevékenységet végző személyek (vagy, ha egy személyről több időmérleg készül, az embernapok) száma.
Az időfelhasználás hagyományosan használt három adattípusa
Az időmérleg adataiból képzett legáltalánosabb mutató a napi átlagos időfelhasználás4 percadatokat tartalmazó mutatója („A” adattípus), amely a teljes népesség (vagy népességcsoport) valamennyi vizsgált tevékenységére számított átlagidő, és amelyek összege 1440 perc, azaz a nap 24
órája. Az átlagos napi időráfordítás adatát héttel, harminccal vagy 365-tel szorozva valamely tevékenység egy főre jutó heti, havi vagy éves időráfordítása is kiszámítható. Az adatokat ilyen esetekben órában és percben adják meg.
A1 = T/ n1
A1 = a népesség napi átlagos időfelhasználása valamennyi tevékenységre, perc
T = tevékenységenként az összes időráfordítás, perc
n1 = összes megfigyelés, embernap
Az egyes tevékenységek teljes napi időkeretben megjelenő időráfordítási átlagainak nagyságát
egyidejűleg három tényező határozza meg:
o a vizsgált népesség milyen széles köre, mekkora hányada végzi egyáltalán, bármilyen gyakorisággal az adott tevékenységet (az alvás, étkezés, öltözködés tevékenységeiben mindenki, a főfoglalkozású munkavégzésben a foglalkoztatottak, a gyermekgondozásban a
gyermekes szülők, vallásgyakorlásban a hívő népesség érintett);
o az adott tevékenység végzési napjainak lehetséges kerete, a végzés gyakorisága az öszszes napon, illetve a végzés lehetséges napjain belül (naponta alszunk, étkezünk, öltözködünk, a foglalkoztatottak a napok ötheted részében végezhetnek általában keresőmunkát,
a vallásgyakorlók többnyire heti egy alkalommal járnak istentiszteletre, misére);
o az adott tevékenység végzésének átlagos időtartama (a főfoglalkozású munka általában 7
és fél óra, az istentisztelet, mise átlagosan egy óra, a mozielőadás többnyire másfél óra tartamú).
Az átlagos nap 24 órás (1440 perces) keretében azon tevékenységek időráfordítása éri el a legnagyobb értéket, amelyeket a népesség döntő hányada rendszeresen, nagy gyakorisággal és viszonylag magas átlagos időráfordítással végez. Kisebb népességcsoportok által, ritkábban végzett, alacsonyabb időigényű elfoglaltságok súlya a napi átlagos időfelhasználás szerkezetében a
tényleges végzés idejéhez képest néhány percre zsugorodik. Strukturális elemzésekben a túl alacsony, néhány perces átlagos időráfordítások önmagukban nem értelmezhetőek. Ezért indokolt e
tevékenységek összevonása funkcionálisan összetartozó nagyobb egységekbe, tevékenységcsoportokba.
A napi időbeosztáson belüli összefüggéseket az „A” típusú adatok felhasználásával ismerhetjük meg, mivel csupán ezek adnak lehetőséget a tevékenységek összevonására, különböző
időfelhasználási mutatók, viszonyszámok képzésére. Az adatok csak tevékenységek között összegezhetők, rétegek között azonban nem.

4

Az adat „A” típusára utaló „napi átlagos időfelhasználás” terminusa nem cserélhető fel „az átlagos napi időfelhasználás” meghatározással, amely
az adatok időbeli keretére utal, s lehet évi, tavaszi átlagos nap, átlagos hétköznap vagy átlagos heti időfelhasználás is.
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Az egyes tevékenységek végzésének intenzitásáról a struktúrától független, egymás mellé állított „B” és „C” típusú adatok alkalmazásával nyerhetünk képet. Az időmérleg „B” adattípusának (a
tevékenységet végzők aránya) mértékét az első két tényező, a végzők köre és a végzés gyakorisága együttesen adja, a „C” adattípus pedig azonos a harmadik tényezővel, a tevékenység végzésének átlagos időráfordításával.
A „B” adattípust alkalmazzuk akkor is, amikor egy adott tevékenység végzésének napon belüli változását (a tevékenység napi ritmusát) vizsgáljuk a nap egymást követő óráiban. A „B” és „C”
adattípusok esetén a cellák adatai függetlenek egymástól, számítási műveletek sem oszlopon,
sem soron belül nem végezhetők velük.
B1 = n3 x 100 / n1
B1 = a tevékenységet a vizsgált napokon belül végző népesség aránya, %
n3 = a tevékenységet a vizsgált napokon végzők száma
n1 = összes megfigyelés, embernap
C = T / n3
C = a tevékenységet a vizsgált napokon belül végző népesség átlagos időráfordítása, perc
T = a tevékenységre fordított összes idő, perc
n3 = a tevékenységet a vizsgált napokon végzők száma
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Függelék
Időmérleget alkalmazó korai réteg- és célfelvételek
Az első ismert, jelentős időmérlegfelvétel közvetlen gazdaságpolitikai célokat szolgált. Sztrumilin,
szovjet közgazdász az 1920-as évek elején a napi tevékenységeket igen részletesen számba vevő időmérleget készített az orosz parasztok körében, vizsgálva az egyéni és háztartási, napi, évszakos és éves időráfordításokat. A hadigazdálkodás idején, stabil pénz hiányában az elosztás és
tervezés alapját képező munkaegység kidolgozásának empirikus háttere volt ez az időmérleg. „Az
idő pénz” közkeletű (bár nem teljesen igaz) szlogenből következik, ha nincs elegendő pénz, a figyelmet az időre kell fordítani. Az időmérleg adataiból az egyes munkatevékenységekre fordított
átlagos idő alapján munkaidőnormákat lehetett képezni. A képzetlen munkás munkaidejéből, annak értékéből kiindulva a munkaegység (egy ember egynapi vagy egyórai munkája) értékét a képzettség foka, a képzésre fordított idő alapján határozták meg.
Ferge Zsuzsa: „A nők helyzete a munkahelyen és otthon” 1960. A női munkavállalás ösztönzésére, felgyorsítására empirikusan kellett igazolni a hatvanas évek elején, hogy mennyivel jobban
élnek a kétkeresős családok, mint azok, ahol csak a férj dolgozik. A falut elhagyó, munkát vállaló
fiatal nők többsége szakképzetlen, alulfizetett, többműszakos, gyakran egészségre káros munkát
vállalt a könnyűiparban (szövő-, fonó-, ruhaipar). Sokan kerültek szülőfalujukból városba, az otthoni környezetet munkásszálló váltotta fel. A női munkaerő-tartalék gyorsított ütemű felszámolásának
hátterében az a kényszerítő körülmény állt, hogy egy fizetésből egy család már nem tudott megélni, a fejlődő könnyűiparnak pedig nagyszámú, olcsó, képzetlen női munkaerőre volt szüksége.
Káros hatásai később jelentkeztek a csökkenő gyermekvállalásban, a hagyományos közösségek
széthullásában, a háztartást nagy hozzáértéssel vezető, a családról gondoskodni képes női, anyai
minták feledésbe merülésében. E felvételnek tehát lényeges belpolitikai indítéka volt.
Szalai Sándor 1965-ben szervezte és irányította a 12 országot érintő első Nemzetközi Időmérleg Kutatómunkálatot. Nemzetközi kutatócsoport dolgozta ki a felvétel és elemzés módszertanát,
végezte el az elemzéseket.
Szántó Miklós: „Szabad szombat és életmódváltozások a városokban lakó ipari keresők körében” 1970. Az Országos Tervhivatal, a Munkaügyi és a Belkereskedelmi Minisztérium megbízásából végzett felmérés alapvetően életmódvizsgálat volt, s arra kereste a választ, hogy a munkaidőcsökkentéssel felszabadított időt mire használják fel az emberek. A feltételezés az volt, hogy az
emberek a felszabadult időt pihenésre, szórakozásra, művelődésre fordítják. Ezzel szemben azt
kellett tapasztalni, hogy a többség az alacsony jövedelem és a bővülő áruválaszték ellentmondását többletmunka vállalásával igyekezett feloldani.
A tömegtájékoztatás, a média mint önállósuló hatalmi ág optimális működését, a célzott műsorszórást alapozta meg az időmérleg-felvételek keretében vizsgált médiafogyasztás. Az angol BBC
a harmincas évektől ötévenként végez a tévénézési szokásokra fókuszáló időmérleg-felvételeket,
jelentős eredménnyel. Kiderült, hogy a britek igen sok időt fordítanak tévénézésre, szinte ugyanannyit, mint a kelet-európai országok lakói. A fő kérdés: kiknek és mikor érdemes rétegműsort
vagy hirdetést sugározni. Cél a befolyás tudatos, tervszerű növelése, a média önfenntartásának
biztosítása. Erre a feladatra később média- és közvélemény-kutató intézetek sora jött létre, gyorsabban és olcsóbban, de igen magas piaci áron végezve kismintás felvételeket. Nem alkalmazták
a nagy mintát kívánó és a feldolgozási időt is megnövelő időmérleget, hanem meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos célzott kérdéseket tettek fel. Ezt a legutóbbi időkben műszeres mérés
váltotta fel, illetve egészítette ki. Ezek a felvételek a tévénézésre fordított időt az időmérleg adataihoz képest jelentősen túlbecsülik.
Hazai médiakutatásban elsőként Tomka Miklós – a Tömegkommunikációs Kutató Intézet keretében – végzett 1972-ben időmérleg-felvételt a rádiózás, televíziózás mértékének, ritmusának,
társadalmi bázisának és hatásainak vizsgálatára.
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Tevékenységstruktura
1999/2000

2009/2010

I. Társadalmilag kötött tevékenységek

1. Társadalmilag kötött tevékenységek
11 Főfoglalkozású munka (nem mezőgazdasági), tanulás

1.1 Főfoglalkozású munka, tanulás

12 Főfoglalkozásként végzett mezőgazdasági
(vagy mezőgazdaságban végzett) munkatevékenység

1.2 Nem főfoglalkozásként végzett munkatevékenységek

13 Nem főfoglalkozásként végzett nem
mezőgazdasági munkatevékenységek
14 Nem főfoglalkozásként végzett mezőgazdasági
(vagy mezőgazdaságban végzett) munkák

1.3 Háztartási munkák

15 Ház körüli és háztartási munkák

1.4 Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés

16 Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés

1.5 Gyermekek gondozása, nevelése

17 Gyermek, idős vagy beteg ember gondozása

1.6 Egyéb és be nem sorolt munkatevékenység
1.7 Közlekedés
1.8 Utazáshoz kapcsolódó elő- és utótevékenységek

18 Közlekedés, utazás, várakozás

1.9 Várakozás
II. Fiziológiailag kötött tevékenységek

2. Fiziológiailag kötött tevékenységek

Alvás

21 Alvás, pihenés

Személyes testi higiénia

22 Személyes testi higiénia

Főétkezések, a hozzájuk kapcsolódó ital elfogyasztásával

23 Étkezések, a hozzájuk kapcsolódó ital elfogyasztásával

Kávézás, teázás, üdítőital fogyasztása, nassolás

24 Kávé, tea, üdítőital fogyasztása, nassolás

Alkoholos ital fogyasztása, étkezéstől függetlenül

25 Alkoholos ital fogyasztása (főétkezésen kívül)

Pihenés, fekvés éber állapotban
Fekvés betegség miatt, saját betegség kezelése

26 Fekvés betegség miatt, saját betegség kezelése

III. Szabadon végzett tevékenységek

3 Szabadon végzett tevékenységek

3.1 Társas, családi, közösségi tevékenységek

31 Társas, családi, közösségi tevékenységek

3.2 Olvasás, önképzés

32 Olvasás, önképzés

3.3 Tévénézés, videózás, internetezés, rádió-, magnó-,
lemezjátszó hallgatás

33 Tévénézés, DVD, videózás

3.4 Egyéb szórakoztató, kulturális elfoglaltság

34 Rádióhallgatás, zenehallgatás, számítástechnikai
tevékenység

3.5 Kulturális és szórakoztató intézmények látogatása

35 Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység

3.6 Mozgás, testedzés

36 Szabadidő, sport

3.7 Egyéb szabadon végzett tevékenység

37 Egyéb, máshova nem sorolt tevékenység
38 Ismeretlen, illetve be nem sorolható tevékenység
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Az Eurostat tevékenységstrukturája, 1999/2000
0 PERSONAL CARE

0 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK

01 Sleep

01 Alvás

02 Eating

02 Étkezés

03 Other personal care

03 Testi higiénia, betegség kezelése

1 EMPLOYMENT

1 KERESŐ MUNKA

11 Main job

11 Főfoglalkozású munka

12 Second jobs

12 Jövedelem-kiegészítő munka

13 Activities related to employment

13 Kereső munkával kapcsolatos elfoglaltságok
Alap-, közép-, felsőfokú (és szakmai)
2 TANULÁS
oktatásban való részvétel

2 STUDY
21 School/university

21 Iskola, felsőfokú tanintézmény

22 Free time study

22 Önművelés

3 HOUSEHOLD AND FAMILY CARE

3 A HÁZTARTÁS ÉS CSALÁD ELLÁTÁSA

31 Food management

31 Ételek készítése, főzés, sütés

32 Household upkeep

32 Háztartás ellátása

33 Making and care of clothes

33 Mosás, vasalás, ruhanemű készítése, javítása

34 Gardening and pet care

34 Kertészkedés, állatok ellátása (nem keresőmunka)

35 Construction, repairs

35 Építkezés, épület, lakás karbantartása, felújítása

36 Shopping and services

36 Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele

37 Household management

37 Háztartásvezetés

38 Child care

38 Gyermekek gondozása, nevelése

39 Help to an adult family member

39 Gondoskodás felnőtt családtagról

4 VOLUNTEER WORK AND MEETING

4 ÖNKÉNTES MUNKA ÉS ÖSSZEJÖVETELEK

41 Organizational work

41 Szervezeti munka

42 Informal help to other households

42 Segítőmunka más háztartásnak

43 Participatory activities

szervezetekben való részvétel Részvétel
43 Civil
gyűléseken (társadalmi, politikai szervezetek, klubok)

5 SOCIAL LIFE AND ENTERTAINMENT

5 TÁRSASÉLET ÉS SZÓRAKOZÁS

51 Social life

51 Társasélet

52 Entertainment and culture

52 Kulturális és szórakoztató tevékenység

53 Resting – time out

53 Pihenés – passzív szabadidő

53 Resting and inactivity (finn)

53 Pihenés, tétlenség

6 SPORTS AND OUTDOOR ACTIVITIES

6 SPORT, SZABADBAN VALÓ MOZGÁS

61 Physical exercise

61 Testedzés

62 Productive exercise

62 Horgászás, vadászat, gyűjtögetés

63 Sports related activities

63 Sportoláshoz kapcsolódó tevékenységek

7 HOBBIES AND GAMES

7 HOBBI ÉS JÁTÉK

71 Arts

71 Amatőr művészet

72 Hobbies

72 Hobbik

73 Games

73 Játékok

8 MASS MEDIA

8 TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ

81 Reading

81 Olvasás

82 TV and video

82 Televíziónézés

83 Radio and music

83 Rádió- és zenehallgatás

9 TRAVEL AND UNSPECIFIED TIME USE

9 UTAZÁS ÉS BE NEM SOROLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

90 Travel by purpose

90 Közlekedés, utazás uticélok szerint

99 Auxiliary codes

99 Kiegészítő kódok
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A 2009/2010. évi felvétel fontosabb jellemzői
A felvétel három különböző kérdőívből tevődik össze: 1) Időmérlegnapló, 2) Személyi kérdőív,
3) Háztartási kérdőív.
Az időmérlegnapló felépítése:
¾ A vizsgált nap jellemzői (a nap jellege, megterhelés)
¾ A vizsgált nap időmérlege:
o a nap során végzett tevékenységek és ezek körülményei
o a napi étel- és italfogyasztás részletezése
¾ Heti munkaidőnapló
A személyi kérdőív főbb témakörei:
¾ Demográfiai adatok
¾ Gazdasági aktivitásra, munkahelyre, munkaviszonyra, munkakeresésre vonatkozó kérdések
¾ Képzésben való részvétel, művelődési szokások
¾ Sportolási szokások
¾ Szabadidős tevékenységek
¾ Étkezési szokások
¾ Egészségi állapot
A háztartási kérdőív főbb témakörei:
¾ Lakásjellemzők
¾ A háztartás felszereltsége
¾ Saját gazdaságban végzett tevékenységek
¾ Tartós gondozás felügyelet a háztartásban
¾ A háztartás jövedelme, kiadása
¾ A háztartásban együtt élő személyek adatai
Célsokaság
Az időmérlegfelvétel célsokasága a háztartásban élő 10–84 éves népesség, a személyi minta
nagysága 12 000, a címekben mért minta nagysága 11 200. Ennyi lakásban választunk egy 10–84
éves személyt. Ahol a kiválasztott személy 10–14 éves gyermek, ott a gyermeken túl az ellátásában leginkább részt vállaló egyik felnőttel is készítünk interjút, ugyanarról a napról, mint a gyermekkel. A felnőtt ebben az esetben a kijelölt gyermek melletti adatszolgáltató, a gyermek nélkül önállóan nem szerepelhet az adatfelvételben.
Keret
A lakásminta keretét alapvetően a Munkaerő-felmérés (MEF) kirotált mintája adta. Annak érdekében azonban, hogy a lefedettség a lehető legteljesebb legyen, nem csupán a MEF-es válaszadó
címekből választottunk mintát. A 11 200 elemű lakásmintából 8930-at választottunk ki a korábban
válaszadó MEF-es címekből, 1533-at a korábbi meghiúsuló MEF-es címekből és 737-et a MEFkeretből hiányzó új, 2000 után épült lakásokból.
Mintavételi terv
Az időmérleg mintavételi tervét, a rétegzést nagyban meghatározta a MEF mintavételi terve, a
településnagyság-kategóriát és az önreprezentáló településeket átvettük a MEF-ből. Az időmérleg- felvételben 637 MEF-es település vesz részt. A mintavételi rétegek között a mintaelemszámot
a réteg nagyságával arányosan osztottuk el. Egy-egy rétegen belül a lakások kiválasztása véletlen
szisztematikus módon történt.
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Havi minták
A 11 200-as mintanagyság éves szintű. Az éves mintát felosztottuk 12 egyenértékű, de nem egyforma havi részmintára. Az egyes havi részminta nagysága arányos a hónap napjainak számával.
A pótcímek meghatározása a havi mintákhoz folyamatosan készül.
Célszemély kiválasztása a lakásban az elsődleges mintán
A korábbi gyakorlattól eltérően a fenti módon kiválasztott elsődleges lakásmintán nem történt
meg előre a lakáson belül a célszemély kiválasztása. Az összeírónak tehát egy elsődleges címen
nem egy előre kiválasztott személyt kell keresnie. A kiválasztott lakásban a célszemély az a 10–84
éves személy, akinek születésnapja az éven belül legkorábbi napra esik. Ha az egyik tagnak december 30-án, a másik tagnak március 5-én van a születésnapja, akkor az utóbbit kell kiválasztani.
A napok kijelölése
A 15–24 évesekről, valamint a 25–69 éves, rendszeres keresőtevékenységet végző személyekről két időmérlegnapló készül. Az első napló napja a kijelölt nap, a második napot az első
nap határozza meg a következő módon:
első nap:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

második nap: a következő
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
hétfő, szerda vagy péntek
kedd vagy csütörtök

Ahol a második nap hétköznap, ott a fentieknek megfelelően több választási lehetőség van.
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Melléklet
Időmérleg 2009–2010 című adatfelvétel kérdőívei
Kódolási segédlet (Időmérleg 2009/2010)

Elérhetőségek:
Felelős szerkesztő: Lakatos Judit főosztályvezető
További információ: Grábics Ágnes
Telefon: (+36-1) 345-6427 e-mail: Agnes.Grabics@ksh.hu
Információszolgálat, telefon: (+36-1) 345-6789, fax: (+36-1) 345-6788
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Címazonosító
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Megye
Településazonosító

Nyilvántartási szám: 1711/09

Számlálókörzet száma
Lakás sorszáma
Háztartás sorszáma
Az összeíró kódja

Az adatszolgáltatás nem kötelező!
Az adatgyűjtés statisztikai célra történik!

IDŐMÉRLEG 2009-2010
című adatfelvétel kérdőívei

A leadás dátuma:
A kérdezőbiztos neve:
A kérdőívet ellenőrizte:
A kérdőívet kódolta:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
BUDAPEST, 2009

HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV

I. LAKÁS
1. A háztartásfő lakáshasználati jogcíme
a lakás tulajdonosa ( 1 ); a lakás haszonélvezője, illetve a tulajdonos rokona ( 2 ); piaci áron bérelt lakás bérlője ( 3 );
önkormányzati vagy más, nem piaci áron bérelt lakás bérlője ( 4 ); szívességi lakáshasználó ( 5 ); jogcím nélküli
lakáshasználó ( 6 );
2. A lakás építési éve
1900 előtt ( 1 ); 1900 –1944 között ( 2 ); 1945 –1959 között ( 3 ); 1960–1969 között ( 4 ); 1970–1979 között ( 5 );
1980–1989 között ( 6 ); 1990–1999 között ( 7 ); 2000–2005 között ( 8 ); 2005 után ( 9 );
3. A lakás falazata
tégla, kő ( 1 ); közép- vagy nagyblokk, öntött beton ( 2 ); panel ( 3 ); vályog, alapozással ( 4 ); vályog, alapozás
nélkül ( 5 ); fa ( 6 ); egyéb ( 7 );
4. Mikor költözött / költöztek ebbe a lakásba?

év
m2

5. Mekkora a lakás alapterülete?
6. Van a lakásban vagy tartozik a lakáshoz...
Megnevezés

igen ( darabszám ); nem ( 0 );
Száma (db)

Megnevezés

a) szoba: 12 m2-nél nagyobb

e) WC

b) szoba: 4–12 m2-es

f) erkély, terasz

c) fürdőszoba

g) pince, tároló

d) konyha, főzőfülke

h) garázs

7. A lakás infrastrukturális ellátottsága

Száma (db)

Csak a lakásban lévő számít!

van ( 1 ); nincs ( 0 )

Megnevezés

Megnevezés

a) villany

e) vezetékes gáz

b) vezetékes víz

f) vezetékes telefon

c) közcsatorna

g) internet csatlakozás

d) házi csatorna
8/a. Milyen módon fűtik a lakást?
távfűtéssel ( 1 ); egy épület több lakását fűtő kazánnal ( 2 ); egy lakást fűtő készülékkel (pl. cirkó) ( 3 ); egyedi
helyiségfűtéssel ( 4 ); nincs fűtés ( 0 );
Ha a lakás fűtésének módja = 3 vagy 4 akkor a 8/b-t is meg kell kérdezni!
8/b. Mivel fűtenek?
gázzal ( 1 ); villannyal ( 2 ); hagyományos szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal (szén, fa, olaj, brikett, egyéb) ( 3 );
alternatív erőforrással (nap, talajhő, szél stb.) ( 4 );
9. Ön szerint mennyiért lehetne ezt a lakást ma eladni?
nem piacképes, nem lehet semennyiért eladni ( 000 )

millió Ft

II. A HÁZTARTÁS FELSZERELTSÉGE
1. Van a háztartás tulajdonában:

van ( darabszám ); nincs ( 0 );

a) automata mosógép

h) DVD lejátszó

b) mikrohullámú sütő

i) személyi számítógép, laptop, PDA

c) mosogatógép

j) mobiltelefon: előfizetéses

d) színes televízió: hagyományos

k) mobiltelefon: feltöltőkártyás

e) színes televízió: LCD, Plazma

l) fagyasztóláda, fagyasztószekrény

f) kábeltévé, parabola antenna

m) légkondícionáló

g) videomagnó

n) második lakás, nyaraló

2. Van a háztartás használatában/tulajdonában személygépkocsi?
HA VAN:
a) márka: (pl. Opel)

van ( darabszám ); nincs ( 0 );
Több gépkocsi esetén
az értékesebbre
vonatkozóan!

………………………………………………………………………

b) gyártási év:
III. SAJÁT GAZDASÁGBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

1. A háztartás rendelkezik-e olyan földterülettel (ide értve a hobby-kertet és a lakáshoz tartozó kertet is), amit maguk
igen ( 1 ); nem ( 0 );
Ha a válasz NEM (0), tovább a 2. kérdésre!
HA IGEN:

a) Mekkora a művelt földterület (vagy földterületek együttes) nagysága? (az ismert mértékegység szerint)
m2.…………….......,

vagy

n.öl ………….…….,

vagy

kh ………..…..…,

vagy

ha……………....

b) A felsoroltak közül mit, milyen céllal termelnek?
Termény neve

Termelés célja

Termény neve

1. zöldség, burgonya (fólia, üvegházi kivételével)

4. szőlő (bornak)

2. gabonafélék, kukorica, ipari növények

5. fólia, üvegházi termesztés

3. gyümölcs, csemegeszőlő

6. virág, egyéb növény

Termelés célja

kizárólag saját szükségletre (a külön élő családtagok számára (is), de értékesítésre nem) ( 1 ); saját szükségleten felül
értékesítésre is ( 2 ); csak értékesítésre ( 3 ); nem termelnek ( 0 );
2. Foglalkoznak állattartással? igen ( 1 ); nem ( 0 );

Ha a válasz NEM (0), tovább a IV. modulra!

HA IGEN: A felsorolt állatfajták közül mit, milyen céllal tartanak?
Állatfajta neve

Tartás célja

Állatfajta neve

1. szarvasmarha, ló

4. juh, kecske, nyúl

2. sertés

5. méh (család)

3. baromfi

6. egyéb haszonállat vagy tenyésztett hobbiállat

kizárólag saját szükségletre (a külön élő családtagok számára (is), de értékesítésre nem) ( 1 ); saját szükségleten felül
értékesítésre is ( 2 ); csak értékesítésre ( 3 ); nem tartanak ( 0 );

Tartás célja

IV. TARTÓS GONDOZÁS, FELÜGYELET
1. Van a háztartásban olyan gyermek, aki kora vagy egészségi állapota miatt felügyeletre szorul?
Írja be a sorszámát!
HA VAN: Kitől kapnak segítséget az ellátásához?
rokonoktól, ismerősöktől ingyen ( 1 ); rokonoktól, ismerősöktől pénzért ( 2 ); fizetett
gondozó, gyermekfelügyelő segít ( 3 ); nem kapnak segítséget ( 4 );

Két válasz jelölhető
meg!

2. Van a háztartásban olyan felnőtt, aki tartós otthoni gondozásra vagy felügyeletre szorul?
Írja be a sorszámát!
HA VAN: Ki látja el?
a) A háztartásban élő személy sorszáma:

Aki a gondozásban leginkább részt vállal!

b) Háztartáson kívüli személy:
más háztartásban élő rokon ingyen ( 1 ); más háztartásban élő rokon pénzért ( 2 ); önkormányzati szociális
munkás ( 3 ); egyházi, caritas-munkatárs ( 4 ); barát, szomszéd ingyen ( 5 ); barát, szomszéd pénzért ( 6 );
fizetett gondozó, ápoló ( 7 );
V. A HÁZTARTÁS JÖVEDELME, KIADÁSA
1. Törlesztenek valamilyen hiteltartozást?

igen ( 1 ); nem ( 0 )

a) lakáshitel

deivzanem (HUF, EUR, CHF, JPY)

havonta

ezer Ft

b) gépjárműhitel

deivzanem (HUF, EUR, CHF, JPY)

havonta

ezer Ft

c) áruhitel

deivzanem (HUF, EUR, CHF, JPY)

havonta

ezer Ft

d) szabad felhasználású hitel: ………………………………

deivzanem (HUF, EUR, CHF, JPY)

havonta

ezer Ft

2. Mennyi a háztartás átlagos havi nettó jövedelme?
HA NINCS VÁLASZ

ezer Ft

Melyik sávba tartozik a háztartás átlagos havi nettó jövedelme?

50.000 alatt ( 1 ); 50.001 – 80.000 ( 2 ); 80.001 –120.000 ( 3 ); 120.001 –160.000 ( 4 ); 160.001 –200.000 ( 5 ); 200.001 –250.000 ( 6 );
250.001 –300.000 ( 7 ); 300.001 –400.000 ( 8 ); 400.001 –600.000 ( 9 ); 600.001 –1.000.000 ( 10 ); 1.000.000 felett ( 11 );
3. Rendelkezik a háztartás egy havi összjövedelménél nagyobb megtakarítással?

igen ( 1 ); nem ( 0 );

4. Hogyan tudja fedezni az Ön háztartása a szükséges havi kiadásokat?
nagyon nehezen ( 1 ); nehezen ( 2 ); beosztással éppen ( 3 ); viszonylag könnyen ( 4 ); könnyen ( 5 );
Az alábbi kérdéseket a kérdezőbiztos tölti ki! (Nem kell kérdezni!)
A lakóépület jellege:

lakótelepi ( 1 ); többlakásos zöldövezeti ( 2 ); többlakásos nem zöldövezeti ( 3 ); egyszintes iker-vagy
családi ház ( 4 ); többszintes iker- vagy családi ház ( 5 ); hagyományos építésű parasztház ( 6 ); tanya ( 7 );
cigánytelepi CS-lakás ( 8 ); egyéb, nem lakás céljára épült épület ( 9 );

A lakóövezet jellege:

városias (hagyományos beépítésű ( 1 ); lakótelep ( 2 ); villanegyed vagy villanegyed jellegű társasházi
lakónegyed ( 3 ); lakópark ( 4 ); családiházas ( 5 ); falusias jellegű ( 6 ); üdülőterület ( 7 ); ipari, üzemi terület
( 8 ); magányos beépítésű külterületi övezet ( 9 ); csoportos beépítésű külterületi övezet ( 10 ); szociális
szempontból nem megfelelő övezet ( 11 ); egyéb ( 12 );

A háztartási modul felvételére fordított idő:
Ki válaszolta meg a kérdéseket?

perc
személy sorszáma

A felvételre kijelölt személy
nevének kezdőbetűi
SZEMÉLYI KÉRDŐÍV

születési ideje (év, hónap)
sorszáma a háztartásban

I. AZ ÖSSZEÍRT SZEMÉLY SZÜLETÉSI HELYE, GYERMEKEI, SZÜLEI
1. Mi az Ön állampolgársága? magyar állampolgár ( 1 ); EU állampolgár, de nem magyar ( 2 ); más ország állampolgára ( 3 );
2. Az Ön születéskori lakóhelye: …………………………………….………település / ország
3. Élveszületett gyermekeinek száma?
4. Szülei (gondviselői) legmagasabb iskolai végzettsége az Ön 14 éves korában

apa

anya

legfeljebb 8 általános ( 1 ); tanonciskola, szakmunkás-bizonyítvány vagy szakiskolai oklevél (2 );
érettségi (ide értendő a technikumi végzettség is) (3 ); felsőfokú végzettség ( 4 );
II. GAZDASÁGI AKTIVITÁS
1. Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát?
igen ( 1 )
nem ( 2 )

Tovább a 4. kérdésre!

2. Van olyan, rendszeres jövedelmet biztosító munkája, amelytől a múlt héten ideiglenesen távol volt?
van ( 1 )
van, de GYED-en, GYES-en, GYET-en van és jelenleg nem dolgozik (2 )
Tovább a 4. kérdésre!
nincs, de korábban volt ( 3 )
Tovább a 4. kérdésre!
soha nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkája (4 )
Tovább a IV. blokkra!
3. Miért nem dolgozott az elmúlt héten?
beteg volt ( 1 ); szülési szabadságon volt ( 2 ); szabadságon volt ( 3 ); képzésben vett részt ( 4 ); felmondási idejét töltötte
( 5 ); sztrájk volt ( 6 ); munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (7 ); egyéb,
éspedig……………………………….. ( 8 );
4. A főtevékenységre – nem dolgozók esetén az utolsó munkára – vonatkozó információk:

Munkahelyének tevékenysége

Foglalkozása (munkaköre)

…………………………………………………
………………………………………………….

Foglalkozási
viszonya

Mikor kezdett
ebben a
munkájában
dolgozni?
év

Foglalkozási viszonya
(1) alkalmazott teljes munkaidőben
(2) alkalmazott részmunkaidőben
(3) vállalkozó, önálló: alkalmazott nélkül
(4) vállalkozó, önálló: alkalmazottal

(5) társas vállalkozás tagja (beleértve a szövetkezeti tagokat is)
(6) alkalmi munkás
(7) segítő családtag
(8) közhasznú, közcélú munkás

hó

Ha nem dolgozik
ebben a
munkájában, mióta?

*
év

hó

Ha nem tudja a
hónapot, 99 a
kód!

* Aki jelenleg gyermekgondozási ellátást kap, ide azt az időpontot írja be, amikor a GYED-et megkezdte, és folytassa az V.blokkal

A következő, III. blokk kérdéseit csak a jelenleg dolgozóktól kell kérdezni (ahol a II/1=1 vagy II/1=2 és II/2=1)

III. KERESŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK
1. Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a főmunkájában ?

Kérjük írja be a heti óraszámot! ( 1-98 )

2. A szokásos módon mennyi idő alatt ér a munkahelyére?
otthon dolgozik ( 000 ); változó munkahelyen dolgozik ( 777 );

perc

3. Hány fő dolgozik Önnel együtt az adott telephelyen? 1-9 ( 1 ); 10 és több ( 2 );
4. Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját)? igen ( 1 ); nem ( 0 );
HA IGEN

Beosztottjainak, alkalmazottainak száma?

A következő kérdések az alkalmazottakra vonatkoznak!
Ha a válaszadó vállalkozó, társas vállalkozás tagja, segítő családtag vagy közhasznú munkás, tovább az V. modulra!

5. Milyen az Ön munkarendje?
kötött munkaidőben dolgozik ( 1 ); rugalmas munkaidőben dolgozik ( 2 ); kötetlen munkaidőben dolgozik ( 3 );
6. Milyen típusú munkaszerződése van?
7. Milyen az Ön munkaidő-beosztása?

határozott időre szól ( 1 ); határozatlan időre szól ( 2 );
csak nappal dolgozik, 6-22 óra között (1 ); éjjel (is) dolgozik ( 2 );

8. Munkaszerződése szerint hány nap fizetett szabadság járt Önnek az előző naptári évben?
nem volt jogosult fizetett szabadságra ( 99 );
9. Ebből hány napot tudott kivenni?
Tovább az V. modulra!
IV. NEM DOLGOZÓK (II/2=3 vagy 4)
1. Mi az oka, hogy jelenleg Ön nem dolgozik?
elvesztette állását, munkahelye megszűnt, önálló vállalkozása tönkrement (1 ); munkakörülményei, illetve anyagi vagy egyéb
okok miatt felmondott, vállalkozását feladta ( 2 ); időszakos, szezonális vagy közhasznú munkája befejeződött (3 );
nyugdíjazták ( 4 ); családi kötöttségek miatt (gyermekfelügyelet megoldatlansága, gondozásra, ápolásra szoruló
hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (5 ); saját tartós betegsége miatt ( 6 ); oktatásban,
képzésben való részvétel miatt ( 7 ); egyéb okból, éspedig ...................................................... ( 8 );
2. Az elmúlt 4 hétben keresett Ön munkát?
HA IGEN

igen ( 1 ); nem ( 0 );

a) Milyen lépéseket tett az elmúlt négy hét során annak érdekében, hogy munkát találjon?
állás után érdeklődött a munkaügyi központnál ( 1 ); kapcsolatba lépett munkaközvetítő irodával (2 );
közvetlenül a munkáltatóhoz fordult ( 3 ); hirdetést adott fel, olvasott, hirdetésre válaszolt ( 4 ); rokonoknál,
ismerősöknél érdeklődött ( 5 ); vállalkozásának megindításához engedélyek beszerzését intézte (6 ); egyéb
lépéseket tett ( 7 );

Maximum
3 válasz
adható!

b) Mióta keres munkát?
egy hónapnál rövidebb ideje ( 1 ); 1–5 hónapja ( 2 ); 6–12 hónapja ( 3 ); egy –másfél éve ( 4 ); másfél –két éve
( 5 ); több mint két éve ( 6 );
HA NEM

Miért nem keres munkát?
már talált munkát és 90 napon belül munkába áll ( 1 ); nem akar dolgozni ( 2 ); túl idős/fiatal ahhoz, hogy munkát
találjon ( 3 ); képzetlen, nem alkalmazzák ( 4 ); nincs munka elérhető távolságban (5 ); egészségi állapota miatt
( 6 ); nem tud dolgozni családi okból ( 7 ); származása miatt úgysem alkalmazzák (8 ); fogyatékossága miatt
úgysem alkalmazzák ( 9 ); egyéb, éspedig......................................................( 10 );

3. Amennyiben megfelelő állást találna, két héten belül munkába tudna állni?

igen ( 1 ); nem ( 0 );

V. EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉG
Ha van főmunkája, akkor az azon túl
végzett tevékenysége(ke)t írja be!

1. Megélhetésének biztosítására, életkörülményei javítására folytatott-e egyéb kereső
tevékenységet az elmúlt 12 hónap során?
igen, jelenleg is végez( 1 ); végzett, de jelenleg nem ( 2 ); nem ( 0 );

Ha a válasz NEM, tovább VI. modulra!

HA IGEN: Milyen tevékenységet, milyen rendszerességgel és időráfordítással végez vagy végzett?
rendszeressége
rendszeresen, folyamatosan ( 1 );
szezonálisan ( 2 ); alkalmanként,
rendszertelenül ( 3 );

A tevékenység megnevezése

időráfordítása
óra/hét

Ha a válasz 1-es, az időráfordításnál
óra/hét legyen kitöltve, ha 2 vagy 3,
akkor a nap/év adat!

nap/év
vagy
vagy

VI. KÉPZÉSBEN / TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
igen ( 1 );

1. Részt vesz jelenleg valamilyen iskolarendszerű oktatásban, képzésben?

nem ( 0 );

Ha a válasz NEM, tovább a 3. kérdésre!
2. Milyen szintű és típusú iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben vesz részt?
általános iskola 1 –4. évfolyama ( 1 ); általános iskola vagy gimnázium 5 – 8. évfolyama ( 2 ); szakiskola
9 – 10. évfolyama ( 3 ); középiskola (gimnázium, szakközépiskola) 9 – 12. évfolyama ( 4 ); szakiskola
11 + évfolyama ( 5 ); szakközépiskola 13 + évfolyama ( 6 ); felsőfokú szakképzés ( 7 ); felsőfokú
alapképzés, BA/Bsc (főiskola) ( 8 ); mesterképzés, MA/Msc (egyetem) ( 9 ); doktori képzés (PhD, DLA)
( 10 );

Kérjük a magasabb
szintűről, azonos szintek
esetén a legkésőbb megkezdettről nyilatkozzon!

3. Részt vett valamilyen rendszeres, de iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben az elmúlt 12 hónapban?
szakmai képzésben, átképzésben ( 1 ); nyelvórán ( 2 );
gépjárművezető képzésen ( 3 ); egyéb tanfolyamon ( 4 ); nem
( 0 );

A hobbijához kapcsolódó képzéseket is vegye figye-lembe,
több képzés esetén a magasabb óraszámút jelölje!

VII. MŰVELŐDÉSI SZOKÁSOK
1/a. Szokott számítógépet használni? igen ( 1 ); nem ( 0 );

Ha NEM, tovább a 2. kérdésre!

1/b. Hol? munkahelyen, iskolában ( 1 ); otthon ( 2 ); teleházban ( 3 ); egyéb helyen ( 4 );
2/a. Szokott internetet használni? igen, önállóan ( 1 ); igen, segítséggel ( 2 ); nem ( 0 );

Ha NEM, tovább a 4. kérdésre!

2/b. Hol? munkahelyen, iskolában ( 1 ); otthon ( 2 ); teleházban ( 3 ); egyéb helyen ( 4 );
3. Használja a következő célokkal? igen ( 1 ); nem ( 0 );
1. információszerzés, álláskeresés, apróhirdetés stb.

5. online játékok, szórakozás

2. vásárlás, foglalások, ügyintézés, netbank

6. letöltés, fájlmegosztás (filmek, zenék, programok stb.)

3. kommunikáció (email, telefon, chat, közöss. oldalak, blog stb.)

7. online portálok, újságok, folyóiratok stb. olvasása

4. tanulás, kutatás, online tanfolyamok

8. egyéb, éspedig …………………………………….

4. Szokott rendszeresen (heti több alkalommal) napilapot olvasni ?
igen, nyomtatott formában ( 1 ); igen, elektronikus formában (az interneten) (2 ); igen, mindkét formában ( 3 ); nem ( 0 );
HA IGEN

a) Hányféle napilapot vagy hírportált olvas rendszeresen?

db

b) Sorolja fel a leggyakrabban olvasottakat (max. 3-at): …………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Szokott rendszeresen hetilapot, folyóiratot olvasni?
igen, nyomtatott formában ( 1 ); igen, elektronikus formában (az interneten) (2 ); igen, mindkét formában ( 3 ); nem ( 0 );
HA IGEN

db
a) Hányféle hetilapot, folyóiratot olvas rendszeresen?
b) Sorolja fel a leggyakrabban olvasottakat (max. 3-at): ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6. Az elmúlt 12 hónap során olvasott-e könyvet (tankönyvön kívül)?
igen( 1 ); nem ( 0 );
HA IGEN

a) Hány könyvet olvasott az elmúlt 12 hónap során:

db

b) Milyen volt olvasmányainak jellemző összetétele? (max. 3 válasz adható, 1. helyen a legjellemzőbb)
szépirodalom ( 1 ); szórakoztató irodalom, bestseller ( 2 ); szakkönyv ( 3 ); ismeretterjesztő könyv
( 4 ); ifjúsági és gyermekirodalom ( 5 ); vallási tárgyú könyv ( 6 ); egyéb ( 7 );
7. Jelenleg olvas könyvet?
HA IGEN

igen ( 1 ); nem ( 0 );

Kérjük, írja le annak szerzőjét és címét:………...……...……………………...…………………………………………………
VIII. SPORTOLÁSI SZOKÁSOK

1. Szokott-e valamilyen sporttevékenységet, testmozgást végezni? igen ( 1 ); nem ( 0 );
Ha a válasz NEM, tovább a IX. modulra!

A sporttevékenység fajtája

rendszeressége
versenyszerűen ( 1 ); nem versenyszerűen:
kerete
egész éven át ( 2 ); tavasztól-őszig ( 3 ); a sportegyesület ( 1 ); iskola, munkahely ( 2 );
téli hónapokban ( 4 ); csak üdülés vagy
egyéb szervezet ( 3 ); egyénileg vagy
szabadság idején ( 5 ); rendszertelenül,
családdal ( 4 ); barátokkal ( 5 );
alkalmanként ( 6 );

IX. EGYES SZABADIDŐS ÉS MUNKATEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT NAPOK
1. Az elmúlt 12 hónap során hány napot töltött részben vagy egészben az alábbi elfoglaltságokkal?
Elfoglaltság

A napok száma

Elfoglaltság

1. betegápolás

4. belföldi utazás, üdülés

2. építkezés, épület, lakás felújítása

5. külföldi utazás, üdülés

A napok száma

3. mezőgazdasági munka
2. Hogyan tudja egyeztetni időbeosztását az alább felsoroltakkal?
nem okoz problémát ( 1 ); problémát okoz, de megoldható ( 2 ); időnként megoldhatatlan nehézséget okoz (3 ); csak szabadnap kiírásával
tudom megoldani ( 4 ); egyáltalán nem tudom egyeztetni az időbeosztásommal (5 ); nem vonatkozik rám ( 6 );
1. házastársa, élettársa időbeosztásával
2. gyermeke(i) bölcsődéje, óvodája, iskolája nyitvatartási idejével (vagy a foglalkozások idejével)
3. közhivatalok (pl. önkormányzat, földhivatal) nyitva tartási idejével
4. közszolgáltató intézmények (posta, orvosi rendelő) nyitva tartási idejével
5. bankok, pénzintézetek nyitva tartási idejével
6. üzletek nyitva tartási idejével (ahol Ön vásárolni szokott, vagy vásárolna)
7. fodrász, kozmetikus nyitva tartási idejével
8. a tömegközlekedés menetrendjével

X. ÉTKEZÉSI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK
1. Általában hányszor étkezik naponta?
2. Milyen gyakran szokott meleg ételt enni?

naponta többször ( 1 ); naponta egyszer ( 2 ); heti néhány alkalommal, de nem
minden nap ( 3 ); csak hétvégeken ( 4 ); nagyon ritkán ( 5 ); soha ( 6 );
Ha a válasz soha, tovább a 3. kérdésre, ha szokott meleg ételt enni:
rendszerint a háztartás valamely tagja főz ( 1 ); csak készételt vásárol(nak) vagy
hozat(nak) ( 2 ); jellemzően otthon főz(nek), de időnként készételt vásárol(nak) vagy
hozat(nak) ( 3 ); jellemzően készételt vásárol(nak) vagy hozat(nak), de időnként
otthon is főz(nek) ( 4 );

3. Szokott reggelizni?

minden nap ( 1 ); néhányszor egy héten ( 2 ); csak hétvégén ( 3 ); soha ( 4 );

4. Milyen gyakran szokott az alább felsorolt helyeken étkezni?
rendszeresen, naponta ( 1 ); csak hétköznap ( 2 ); csak
hétvégeken ( 3 ); hetente egy-két alkalommal ( 4 ); havonta
néhányszor ( 5 ); ritkábban ( 6 ); soha ( 7 );

a) iskolai, munkahelyi menzán
b) étteremben
c) kifőzdében (pl. kínai-, török gyorsétterem, főzelékfaló stb.)
d) gyorsétterem (pl. McDonald's, Burger King stb.)
5. Fogyaszt táplálék-kiegészítőket, vitamin-készítményeket?

rendszeresen ( 1 ); alkalmanként ( 2 ); egyáltalán nem ( 0 )

XI. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
1. Megítélése szerint milyen az egészségi állapota?

nagyon jó ( 1 ); jó ( 2 ); kielégítő ( 3 ); rossz ( 4 ); nagyon rossz ( 5 );

2. Van Önnek tartós, legalább 6 hónapja fennálló krónikus betegsége vagy egészségügyi problémája?
van ( 1 ); nincs ( 0 );

Ha nincs, tovább a 4-es kérdésre!

3. A régóta fennálló egészségügyi problémája milyen mértékben korlátozza Önt a szokásos mindennapi
tevékenységeinek elvégzésében?
komolyan korlátozza ( 1 ); kisebb mértékben korlátozza ( 2 ); egyáltalán nem korlátozza ( 3 );
4. Milyen gyakran érzi magát fáradtnak, kimerültnek?

gyakran ( 1 ); ritkán ( 2 ); soha ( 3 );

5. Mikor járt legutóbb orvosnál?
kevesebb mint 3 hónapja ( 1 ); több mint 3 hónapja, de kevesebb mint fél éve ( 2 ); több mint fél éve, de
kevesebb mint 1 éve ( 3 ); több mint 1 éve, de kevesebb mint 5 éve ( 4 ); több mint 5 éve ( 5 ); soha ( 6 );
6. Mennyi a testsúlya:

kg

testmagassága: cm

XII. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE
1. Kérem jelölje meg, hogy a felsorolt tevékenységek közül miket végzett az utóbbi 3 vagy 12 hónap során?
az utóbbi negyedévben ( 1 ); az utóbbi negyedévben nem de egy éven belül igen (2 ); nem végzett ilyen
tevékenységet az utóbbi 1 évben ( 3 );
01 Lakáskarbantartás, építkezés saját háztartás részére

17 Vendégségbe ment, vendéget fogadott

02 Lakáskarbantartás, építkezés más háztartás részére

18 Moziban volt

03 Javító-szerelő munka saját háztartás részére

19 Színházban volt

04 Javító-szerelő munka más háztartás részére

20 Kiállításon, komolyzenei hangversenyen, operában volt

05 Mezőgazdasági munka saját háztartás részére

21 Barátaival találkozott, közös programon vett részt

06 Mezőgazdasági tevékenység napszámban

22 DVD-t, videót nézett

07 Mg-i tevékenység más háztartás részére szivességből

23 Könyvtárban olvasott, kölcsönzött

08 Önkéntes munka civil szervezet, egyház részére

24 Gyermekével, unokájával játszott

09 Betegség miatt kórházban feküdt

25 Gyermekével, unokájával cirkuszban, állatkertben stb. volt

10 Fodrásznál, kozmetikusnál volt

26 Sportrendezvényen volt (nézőként)

11 Kertészkedés, fűnyírás, locsolás stb.

27 Kézimunkázott, ruhát varrt, javított

12 Gyűjtögetés (pl. gomba, gyümölcs, gyógynövény, rőzse)

28 Társas játékokat játszott (pl. kártya, sakk, teke, biliárd stb.)

13 Kirándulás, horgászat

29 Kutyát, macskát, hobbiállatot gondozott

14 Szórakozóhelyen (diszkóban, mulatozni stb.) volt

30 Hivatalos ügyeket intézett (pl. önkormányzatnál, bankban stb.)

15 Kocsmában, kávézóban volt

31 Vallását gyakorolta

16 Vendéglátóhelyen étkezett

32 Részt vett valamely civil vagy politikai szervezet tevékenységében

Az alábbi kérdést a kérdezőbiztos tölti ki! (Nem kell kérdezni!)
A személyi modul felvételére fordított idő:

perc

A HÁZTARTÁSBAN EGYÜTTÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Személy sorszáma

Időmérleg felvételre
kijelölt személy (X)

A lakásban együtt élő személyek száma:

Pótlapok száma:

Születési dátum

Háztartás Család
Nem
sorszáma sorszáma férfi (1); nő (2)
év
1.

2.

3.

hó

nap

A háztartásban élő gyermek(ek)
Legmagasabb nem jár gyermekintézménybe(1);
Munkaerő- Ideiglenes távollét
Családi állapot Családi állás befejezett iskolai bölcsödébe jár(2); óvodába jár(3);
piaci státusz a háztartástól
végzettség általános iskolás(4); középiskolás(5);
felsőoktatási intézmény hallgatója(6)

4.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

01

02

03

04

05

Családi állapot
5.

Családi állás

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség

Munkaerő-piaci státusz
9.

Ideiglenes távollét oka

6.

7.

10.

(1) nőtlen, hajadon

(1) férj

(1) soha nem járt iskolába

(1) dolgozik, kereső tevékenységet folytat

Belföldön:

(2) házas, házastársával él együtt
(3) házas, házastársával nem él együtt
(4) özvegy
(5) elvált

(2) feleség
(3) élettárs
(4) gyermekével egyedül élő anya vagy apa
(5) gyermek
(6) felmenő rokon
(7) egyéb rokon
(8) nem rokon
(9) egyedülál ó

(2) ált. isk. 8 évfolyamánál kevesebb
(3) ált. isk 8 évfolyama
(4) szakiskolai (szakmunkás iskolai) szakképesítést igazoló biz.
(5) középiskolai szakképesítést igazoló érettségi, képesítő biz.
(6) középiskolai érettségi szakképesítés nélkül
(7) középiskolai végzettséget (érettségit)
követő képzésben szakképesítést igazoló biz.
(8) iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést igazoló biz.
(9) főiskolai oklevél
(10) egyetemi oklevél
(11) doktori (PhD vagy DLA) fokozat

(2) munkanélküli
(3) tanuló
(4) öregségi, özvegyi nyugdíjas, járadékos
(5) rokkant nyugdíjas, rehabilitációs járadékos
(6) Gyermekgondozási ellátást kap és mellette dolgozik
(7) Gyermekgondozási ellátást kap és mellette nem dolgozik
(8) háztartását látja el
(9) egyéb okból nem dolgozik

(1) tanulás
(2) munkavégzés
(3) egyéb
Külföldön:
(4) tanulás
(5) munkavégzés
(6) egyéb

IDŐMÉRLEGNAPLÓ

A felvételre kijelölt személy:
Nevének kezdőbetűi
Születési ideje (év, hónap)
Sorszáma a háztartásban
Időmérlegre kijelölt napok száma

Az időmérlegnapló sorszáma

I. A VIZSGÁLT NAP JELLEMZŐI

1. Az időmérleg tárgynapja
eredeti dátum

Év (2009; 2010); hónap (01–12); nap (01–31)

A nap száma
módosított dátum

hétfő ( 1 ); kedd ( 2 ); szerda ( 3 ); csütörtök ( 4 ); péntek ( 5 ); szombat ( 6 ); vasárnap ( 7 )

Év (2009; 2010); hónap (01–12); nap (01–31)

A nap száma

hétfő ( 1 ); kedd ( 2 ); szerda ( 3 ); csütörtök ( 4 ); péntek ( 5 ); szombat ( 6 ); vasárnap ( 7 );

2. Az időjárás jellemzője a) esős ( 1 ); havas ( 2 ); száraz ( 3 );
b) derűs ( 1 ); napos ( 2 ); borongós ( 3 ); változó ( 4 );
c) az évszakhoz képest: meleg ( 1 ); hideg ( 2 ); az évszaknak megfelelő ( 3 );
3. Ünnepnap volt az Ön számára ez a nap?
személyes ünnep (születésnap, névnap) (1 ); családi ünnep ( 2 ); egyházi vagy egyházi eredetű ünnep (3 ); közösségi,
munkahelyi, iskolai, társadalmi ünnep ( 4 ); nem volt ünnep ( 9 );
4. Munkahelyének/iskolájának települése?

…………………………………………

5. A vizsgált napot munkahelyen / iskolában töltötte?
igen, ledolgozott munkanap / tanítási nap volt (1 ); nem, munkahelyen/iskolán kívül töltött nap volt ( 2 );
vonatkozik rá a kérdés ( 3 );

nem

HA A VÁLASZ (1) VAGY (3), TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!
6. Miért nem volt dolgozni/ iskolában a vizsgált napon?
hivatalos munkaszüneti nap volt ( 1 ); egyéb szabadnap / ünnepnap volt (2 ); saját betegsége miatt ( 3 ); családtagja betegsége miatt
( 4 ); szabadságon volt / szünidő volt ( 5 ); ha kereső: tanult, ha tanuló: dolgozott (6 ); egyéb ok miatt ( 7 );
7. Hogyan volt megterhelve a vizsgált napon?
túlzottan, megeröltetően ( 1 ); erősen, de elviselhető módon (2 ); kiegyensúlyozottan (3); mérsékelten, kellemesen, enyhén,
pihentetően ( 4 ); tétlen, unalmas napja volt ( 5 ); szélsőségesen, változóan ( 6 );

AZ IDŐMÉRLEGNAPLÓ KITÖLTÉSE UTÁN A KÉRDEZŐBIZTOS ÍRJA BE
Az időmérleg felvételére fordított idő:

perc

A VIZSGÁLT NAP IDŐMÉRLEGE
A vizsgált nap hajnali 4 órától a következő nap hajnali 4 óráig végzett tevékenységek és étkezések felsorolása időrendben
A tevékenység (étkezésnél a fogyasztott étel, ital)
sor- kezdete
pontos megnevezése
száma óra, perc
(étel/ital mértékegység szerinti mennyisége)

a

b

1 4,00

2

3

4

5

6

7

8

d

Kinek a
Hol történt?/Közlekedési Kivel végezte együtt, il .
Kik voltak még jelen?
számára
eszköz?
ki vett részt benne?
végezte?

e

f

g

h

Egyidejűleg végzett egyéb
tevékenység

i

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A VIZSGÁLT NAP IDŐMÉRLEGE
A vizsgált nap hajnali 4 órától a következő nap hajnali 4 óráig végzett tevékenységek és étkezések felsorolása időrendben
A tevékenység (étkezésnél a fogyasztott étel, ital)
sor- kezdete
pontos megnevezése
száma óra, perc
(étel/ital mértékegység szerinti mennyisége)

a

19

20

21

22

23

24

25

26

b

d

Kinek a
Hol történt?/Közlekedési Kivel végezte együtt, il .
Kik voltak még jelen?
számára
eszköz?
ki vett részt benne?
végezte?

e

f

g

h

Egyidejűleg végzett egyéb
tevékenység

i

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

HETI MUNKAIDŐ-NAPLÓ
1. Kérem, félórás pontossággal adja meg, hogy a vizsgált napot megelőző 6 napon, hogyan alakult a napi munkaideje!
MUNKA: Minden fizetett tevékenység, a munkahely számára otthon végzett vagy
a saját cégben/gazdaságban végzett munka is.
1. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

2. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

3. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

4. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

5. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

6. nap

Dátum (hónap/nap)

óra: 4

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

A nap száma

/
8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

9

9

9

4

3

4

2

3

4

A nap száma
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

2

3

4

A nap száma

/
8

2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

9

3

A nap száma

/
8

2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
/

8

4

A nap száma

/
8

3

A nap száma

/
8

2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
A nap száma hétfő (1); kedd (2); szerda (3); csütörtök (4); péntek (5); szombat (6); vasárnap (7)

2. A ledolgozott munkaidő szempontjából hogyan értékelné ezt a hetet?
szokásos munkahét ( 1); nem szokásos munkahét szabadság vagy egyéb hiányzás miatt ( 2); nem szokásos munkahét egyéb okok miatt ( 3)

2

3

4

SZEMÉLYI KÉRDŐÍV

A felvételre kijelölt személy
nevének kezdőbetűi

(10–16 évesek)

születési ideje (év, hónap)
sorszáma a háztartásban

I. AZ ÖSSZEÍRT ÁLLAMPOLGÁRSÁGA, SZÜLETÉSI HELYE
1. Mi az állampolgárságod?
magyar állampolgár ( 1 ); (nem magyar, de) EU állampolgár ( 2 ); más ország állampolgára ( 3 );
2. Születéskori lakóhelyed: ……………………..………...…………….………település / ország
(édesanyád állandó lakcíme a születésedkor)

3. Előfordult-e, megélted-e már a következőket?

igen ( 1 ); nem ( 0 );

a) elváltak a szüleid
b) elvesztette a munkahelyét valamelyik szülőd vagy nevelőszülőd
c) súlyos anyagi veszteség érte a családodat
d) meghalt valamelyik szülőd vagy nevelőszülőd
II. KÉPZÉSBEN / TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
1. Az alábbiak közül milyen rendszeres, de iskolarendszeren kívüli elfoglaltságaid voltak/vannak a legutóbbi iskolai
félévben? Heti hány alkalommal?
a) ………………….……….nyelvóra

e) táncóra, balettóra

b) ………………….……….nyelvóra

f) korrepetálás

c) sportfoglalkozás, edzés

g) egyéb………………………………

d) zeneóra
2. Naponta átlagosan mennyi időt töltesz a másnapi órákra való felkészüléssel?
1 órát ( 1 ); 2 órát ( 2 ); 3 vagy több órát ( 3 ); 1 óránál is kevesebbet ( 0 );
III. SZÁMÍTÓGÉP– ÉS MOBILTELEFON HASZNÁLAT
1. Van mobiltelefonod?

igen, feltöltőkártyás ( 1 ); igen, előfizetéses ( 2 );
Ha NINCS, a 3. kérdés következik!

nincs ( 0 );
2. Átlagosan hány sms-t küldesz naponta?
3/a. Szoktál számítógépet használni?
3/b. Hol használsz számítógépet?

nem küldök sms-eket ( 00 );

db

Ha NEM, a IV. blokk következik!

igen ( 1 ); nem ( 0 );

(max. 3 válasz adható, 1. helyen a legjellemzőbb)

iskolában ( 1 ); otthon ( 2 ); teleházban ( 3 ); könyvtárban ( 4 ); barátoknál, ismerősöknél ( 5 ); egyéb helyen ( 6 );
4/a. Szoktál internetezni? igen, önállóan ( 1 ); igen, segítséggel ( 2 ); nem ( 0 );
4/b. Hol szoktál internetezni?

Ha NEM, a IV. blokk következik!

(max. 3 válasz adható, 1. helyen a legjellemzőbb)

iskolában ( 1 ); otthon ( 2 ); teleházban ( 3 ); könyvtárban ( 4 ); barátoknál, ismerősöknél ( 5 ); egyéb helyen ( 6 );
5. Mire használod az internetet? igen ( 1 ); nem ( 0 );
1. információszerzés, apróhirdetés stb.

5. online játékok, szórakozás

2. valósidejű kommunikáció (telefon, chat, MSN)

6. letöltés, fájlmegosztás (filmek, zenék, programok stb.)

3. kommunikáció (email, közösségi oldalak, blog, stb.)

7. online portálok, újságok, folyóiratok stb. olvasása

4. tanulás, kutatás, online tanfolyamok

8. egyéb, éspedig …………………………………….

6. Mennyi időt töltesz számítógéphasználattal?
Átlagos hétköznap

Óra

Átlagos hétvégén

összesen

összesen

ebből:

ebből:

chat
játék

Óra

chat
játék

IV. MŰVELŐDÉSI SZOKÁSOK
1. Szoktál napi- vagy hetilapot olvasni ?
igen, nyomtatott formában ( 1 ); igen, elektronikus formában (az interneten) ( 2 ); igen, mindkét formában ( 3 ); nem ( 0 );
HA IGEN sorold fel a leggyakrabban olvasottakat (max. 3-at): ……………………...…………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Az elmúlt 12 hónap során olvastál valamilyen könyvet (a tankönyvön kívül)?

igen( 1 ); nem ( 0 );

HA IGEN a) Hány könyvet olvastál az elmúlt 12 hónap során:

db

b) Milyen volt olvasmányaid jellemző összetétele? (max. 3 válasz adható, 1. helyen a legjellemzőbb)
szépirodalom ( 1 ); szórakoztató irodalom, bestseller ( 2 ); szakkönyv ( 3 ); ismeretterjesztő könyv ( 4 ); ifjúsági és
gyermekirodalom ( 5 ); vallási tárgyú könyv ( 6 ); egyéb ( 7 );
3. Most olvasol valamilyen könyvet?

igen ( 1 ); nem ( 0 );

HA IGEN Kérlek mondd meg annak szerzőjét és címét:……………………………………..……………………………………………………

V. ÉTKEZÉSI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK
1. Általában hányszor étkezel naponta?
2. Milyen gyakran szoktál meleg ételt enni?
naponta többször ( 1 ); naponta egyszer ( 2 ); heti néhány alkalommal, de nem minden nap
( 3 ); csak hétvégeken ( 4 ); nagyon ritkán ( 5 ); soha ( 6 );
3. Szoktál reggelizni?

minden nap ( 1 ); néhányszor egy héten ( 2 ); csak hétvégén ( 3 ); soha ( 4 );

4. Hol szoktál általában ebédelni?

iskolai menzán ( 1 ); étteremben ( 2 ); gyorsétteremben ( 3 ); otthon vagy rokonnál( 4 );
kifőzdében ( 5 ); egyéb helyen ( 6 ); nem szoktam ebédelni ( 7 );

5. Milyen gyakran szoktál az alább felsorolt helyeken étkezni?
a) iskolai menzán
b) étteremben
c) kifőzdében (pl. kínai-, török önkiszolgáló étterem, főzelékfaló stb.)

rendszeresen, naponta ( 1 ); csak
hétköznap ( 2 ); csak hétvégeken ( 3 );
hetente egy-két alkalommal ( 4 ) havonta
néhányszor ( 5 ); ritkábban ( 6 ); soha ( 7 );

d) gyorsétterem (pl. McDonald's, Burger King stb.)
6. Fogyasztasz táplálék-kiegészítőket, vitamin-készítményeket?
7. Milyen gyakran érzed magad fáradtnak, kimerültnek?
8. Mennyi a testsúlyod:

kg

rendszeresen ( 1 ); alkalmanként ( 2 ); egyáltalán nem ( 0 );

gyakran ( 1 ); ritkán ( 2 ); soha ( 3 );
testmagasságod:

cm

VI. SPORTOLÁSI SZOKÁSOK
1. Az iskolai testnevelés órán kívül szoktál valamilyen sporttevékenységet, testmozgást végezni? igen ( 1 ); nem ( 0 );
Ha a válasz NEM, tovább az VII. modulra!
Rendszeressége
Kerete
versenyszerűen ( 1 ); nem versenyszerűen: egész éven sportegyesület ( 1 ); iskola ( 2 );
át ( 2 ); tavasztól-őszig ( 3 ); a téli hónapokban ( 4 ); csak egyéb szervezet ( 3 ); egyénileg
üdülés vagy szabadság idején ( 5 ); rendszertelenül,
vagy családdal ( 4 );
alkalmanként ( 6 );
barátokkal ( 5 ),

A sporttevékenység fajtája

VII. EGYÉB SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
1. Az alábbiak közül milyen tevékenységet, milyen rendszerességgel és időráfordítással végzel?
Rendszeressége
A tevékenység megnevezése

naponta ( 1 ); hetente néhány alkalommal ( 2 ); csak hétvégén
( 3 ); havonta ( 4 ); az utóbbi 6 hónapban ( 5 ); az utóbbi egy
évben ( 6 ); egy évnél régebben ( 7 ); soha ( 0 );

Kivel?
egyedül ( 1 ); család,
rokonok ( 2 ); barátok ( 3 );

1. Kirándulás
2. Üdülés
3. Diszkózás, bulizás (szórakozóhelyen)
4. Színház látogatás
5. Mozi látogatás
6. Játék (játszótéren, parkban)
7. TV nézés
8. Film nézése DVD-ről, videóról, számítógépen
9. Beszélgetés telefonon barátokkal, ismerősökkel
10. Házi kedvenc gondozása
11. Segítség a házimunkában (ház körüli teendőkben)
12. Plázázás
Az alábbi kérdést a kérdezőbiztos tölti ki! (Nem kell kérdezni!)
A személyi modul felvételére fordított idő:

perc

HETI MUNKAIDŐ-NAPLÓ
1. Kérem, félórás pontossággal add meg, hogy a vizsgált napot megelőző 6 napon, mikor mennyi időt töltöttél rendszeres elfoglaltsággal!
Kérem jelölje az iskolai órák il etve a rendszeres különórák idejét.
1. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
2. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
3. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
4. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
5. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
6. nap

Dátum (hónap/nap)

A nap száma

/

óra: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
A nap száma hétfő (1); kedd (2); szerda (3); csütörtök (4); péntek (5); szombat (6); vasárnap (7);
2. A gyermek elfoglaltságait mérlegelve milyennek ítéli ezt a hetet?
szokásos iskolai hét (1); nem szokásos iskolai hét szünet vagy betegség miatt (2); nem szokásos iskolai hét egyéb okok miatt (3);

Nyilvántartási szám: 1711/09
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A gépkocsi márkája
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Márka megnevezése
Alfa Romeo
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Corvette
Dacia
Daewoo
DAF
Daihatsu
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Iveco
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Lancia
Land Rover
Lexus
Maruti
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porshe
Renault
Saab
3

A gépkocsi márkája
Kód
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Márka megnevezése
Seat
Škoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Toyota
Trabant
Volkswagen
Volvo
Wartburg
Egyéb

4

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91011
91012
91013
91014
91015
91016
91017
91018
91019
91025
91026
91027
91028
91029
91030
91031
91032
91033
91034
91050
91051
91052
91053
91054
91055
91056
91057
91058
91065
91066
91067
91068
91069
91070
91071
91072
91080

Ország megnevezése
Ausztria
Csehország
Horvátország
Jugoszlávia (Szerbia, Montenegro)
Lengyelország
Liechtenstein
Svájc
Szlovákia
Szlovénia
Belgium
Csatorna szigetek
Franciaország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Man sziget
Monaco
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Németország
Dánia
Feröer
Finnország
Izland
Jan Mayen
Karéli Autonóm Köztársaság
Norvégia
Spitzbergák
Svédország
Belorusszia
Észtország
Lettország
Litvánia
Moldova
Oroszország
Románia
Ukrajna
Andorra
5

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91081
91082
91083
91084
91085
91086
91087
91088
91089
91090
91091
91092
91100
91101
91102
91103
91104
91120
91121
91122
91140
91141
91142
91143
91144
91145
91146
91147
91148
91149
91150
91151
91152
91153
91154
91155
91200

Ország megnevezése
Albánia
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Gibraltár
Görögország
Makedónia
Málta
Olaszország
Portugália
San Marino
Spanyolország
Vatikán
Azerbajdzsán
Grúzia
Észak-Oszét Autonóm Köztársaság
Nakhicsevan
Örményország
Ciprus
Izrael
Törökország
Afganisztán
Arab Emírségek
Bahrein
Brit Indiai-óceáni terület
Dél-Jemen
Észak-Jemen
Irak
Irán
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Maldiv-szigetek
Omán
Szaud-Arábia
Szíria
Baskirosztán Autonóm Köztársaság
6

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91201
91202
91203
91204
91205
91206
91207
91208
91209
91210
91211
91212
91213
91214
91215
91216
91300
91301
91302
91303
91304
91305
91320
91321
91322
91323
91324
91325
91326
91327
91328
91329
91330
91400
91401
91402
91403

Ország megnevezése
Csecsen-Ingus Autonóm Köztársaság
Csuvas Autonóm Köztársaság
Dagesztáni Autonóm Köztársaság
Kabardin-Balkári Autonóm Köztársaság
Kalmük Köztársaság
Karakalpak Autonóm Köztársaság
Kazahsztán
Kirgízia
Komi Köztársaság
Mari Köztársaság
Mordvin Autonóm Köztársaság
Tadzsikisztán
Tatársztán Köztársaság
Türkménia
Udmurt Autonóm Köztársaság
Üzbegisztán
Banglades
Bhután
Brunei
India
Nepál
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Indonézia
Kambodzsa
Laosz
Makao
Malayzia
Myanmari Unió (Burma)
Sri Lanka
Szingapúr
Thaiföld
Vietnam
Burját Autonóm Köztársaság
Hongkong
Japán
Kína
7

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91404
91405
91406
91407
91408
91409
91500
91501
91502
91503
91504
91505
91506
91507
91520
91521
91522
91523
91524
91525
91526
91527
91528
91529
91530
91531
91532
91533
91534
91535
91536
91537
91550
91551
91552
91553
91554

Ország megnevezése
Koreai Köztársaság (Dél-Korea)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea)
Mongólia
Szaha Autonóm Köztársaság (Jakut)
Tajvan
Tuva Autonóm Köztársaság
Algéria
Csád
Egyiptom
Líbia
Marokkó
Mauritánia
Nyugat-Szahara (Szaharai Demokratikus Arab Köztársaság)
Tunézia
Burundi
Comore-szigetek
Dzsibuti
Etiópia
Kenya
Madagaszkár
Malawi
Mauritius
Mayotte
Mozambik
Réunion
Ruanda
Seychelle-szigetek
Szomália
Szudán
Tanzánia
Uganda
Zaire
Angola
Benin
Bissau-Guinea
Burkina Faso
Egyenlítői Guinea
8

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91555
91556
91557
91558
91559
91560
91561
91562
91563
91564
91565
91566
91567
91568
91569
91570
91571
91580
91581
91582
91583
91584
91585
91586
91587
91588
91589
91590
91591
91595
91600
91601
91602
91603
91604
91700
91701

Ország megnevezése
Elefántcsontpart
Gabon
Gambia
Ghána
Guinea
Kamerun
Kongó
Libéria
Mali
Niger
Nigéria
Sâo Tomé és Príncipe
Sierra Leone
Szenegál
Szent Ilona
Togo
Zöld-Foki-szigetek
Bophuthatswana
Botswana
Bouvet sziget
Ciskei
Dél-Afrikai Köztársaság
Lesotho
Namíbia
Szváziföld
Transkei
Venda
Zambia
Zimbabwe
Közép-Afrikai Köztársaság
Amerikai Egyesült Államok (USA)
Bermuda
Grönland
Kanada
St. Pierre és Miquelon
Amerikai Virgin-szigetek
Anguilla
9

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91702
91703
91704
91705
91706
91707
91708
91709
91710
91711
91712
91713
91714
91715
91716
91717
91718
91719
91720
91721
91722
91723
91724
91725
91726
91727
91728
91729
91800
91801
91802
91803
91804
91805
91806
91807
91808

Ország megnevezése
Antigua és Barbuda
Bahama-szigetek
Barbados
Belize
Brit Virgin-szigetek
Costa Rica
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Grenada
Guadelupe
Guantánamói-öböl
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kajmán-szigetek
Kuba
Martinique
Mexikó
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Salvador
Turks- és Caicos-szigetek
Argentína
Aruba
Bolívia
Brazília
Chile
Déli-Georgia és Déli Sandwich-szigetek
Ecuador
Falkland-szigetek
Francia Guyana
10

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91809
91810
91811
91812
91813
91814
91815
91816
91817
91900
91901
91902
91903
91904
91905
91906
91907
91908
91909
91910
91911
91912
91913
91914
91915
91916
91917
91918
91919
91920
91921
91922
91923
91924
91925
91926
91927

Ország megnevezése
Guyana
Holland Antillák
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Trinidad és Tobago
Uruguay
Venezuela
Amerikai Csendes-óceáni-szigetek
Amerikai Szamoa
Antarktiszi terület
Ausztrália
Brit Antarktiszi terület
Cook-szigetek
Észak-Mariana-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia déli területek
Francia Polinézia
Guam
Karácsony-sziget
Kiribati
Kókusz (Keeling)-szigetek
Korall-tengeri-szigetek
Marshall-szigetek
Mikronézia
Nauru
Niue
Norfolk sziget
Nyugat-Szamoa
Palani Köztársaság
Pápua Új-guinea
Pitcairn-szigetek
Ross Függő terület
Salamon-szigetek
Tokelau-szigetek
Tonga
11

Idegen országok kódjegyzéke
Kód
91928
91929
91930
91931
91932

Ország megnevezése
Tuvalu
Új-Kaledónia
Új-Zéland
Vanuatu
Wallis és Futuna
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A munkahely tevékenysége
Kód
A
01
02
03
B
05
06
07
08
09
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
D

Tevékenység megnevezése
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás
Erdőgazdálkodás
Halászat, halgazdálkodás
Bányászat, kőfejtés
Szénbányászat
Kőolaj-, földgázkitermelés
Fémtartalmú érc bányászata
Egyéb bányászat
Bányászati szolgáltatás
Feldolgozóipar
Élelmiszergyártás
Italgyártás
Dohánytermék gyártása
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Papír, papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
Vegyi anyag, termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-, műanyag termék gyártása
Nem fém ásványi termék gyártása
Fémalapanyag gyártása
Fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép, gépi berendezés gyártása
Közúti jármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
13

A munkahely tevékenysége
Kód
35
E
36
37
38
39
F
41
42
43
G
45
46
47
H
49
50
51
52
53
I
55
56
J
58
59
60
61
62
63
K
64
65
66
L
68

Tevékenység megnevezése
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
Víztermelés, -kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Építőipar
Épületek építése
Egyéb építmény építése
Speciális szaképítés
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
Szállítás, raktározás
Szárazföldi, csővezetékes szállítás
Vízi szállítás
Légi szállítás
Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
Postai, futárpostai tevékenység
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szálláshely-szolgáltatás
Vendéglátás
Információ, kommunikáció
Kiadói tevékenység
Film, videó, televízió-műsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kiv: kötelező társ. biztosítás)
Egyéb pénzügyi tevékenység
Ingatlanügyletek
Ingatlanügyletek
14

A munkahely tevékenysége
Kód

M
69
70
71
72
73
74
75
N
77
78
79
80
81
82
O
84
P
85
Q
86
87
88
R
90
91
92
93
S
94
95
96
T
97
98

Tevékenység megnevezése

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Tudományos kutatás, fejlesztés
Reklám, piackutatás
Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Kölcsönzés, operatív lízing
Munkaerőpiaci szolgáltatás
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
Biztonsági, nyomozói tevékenység
Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
Közigazgatás
Oktatás
Oktatás
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
Humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Szociális ellátás bentlakás nélkül
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
Szerencsejáték, fogadás
Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
Egyéb szolgáltatás
Érdekképviselet
Számítógép, személyi háztartási cikk javítása
Egyéb személyi szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése
saját fogyasztásra
Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
15

A munkahely tevékenysége
Kód

U
99

Tevékenység megnevezése

Területen kívüli szervezet
Területen kívüli szervezet
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Egyéb jövedelemszerző tevékenység
Kód
1
11
12
13
14
2

Foglalkozás (tevékenység) megnevezése
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági vezetők
Törvényhozók, országos igazgtási, érdekképviseleti veztők
Területi, helyi önkormányzati, közigazgatási, igazságszolgáltatási, érdekképviseleli vezetők
Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetői

24
25
26
29

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Műszaki és természettudományi foglalkozások
Egészségügyi – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások
Szociális és munkaerő-piaci szolgáltatási – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások
Szakképzett pedagógusok
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások
Kulturális, sport-, művészeti és vallási – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások
Egyéb, magasan képzett ügyintézők

31
32
33
34
35
36
37
39

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások
Szociális és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
Pedagógusfoglalkozások
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézők
Gazdasági, pénzintézeti ügyintézők
Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások
Egyéb ügyintézők

41
42

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
Irodai jellegű foglalkozások
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

51
52
53

Szolgáltatási jellegű foglalkozások
Kereskedelmi, vendéglátó-ipari foglalkozások
Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások
Nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások

21
22
23

3

4

5
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Egyéb jövedelemszerző tevékenység
Kód
6

Foglalkozás (tevékenység) megnevezése

61
62
63
64

Mezőgazdasági és erdőgazdálkozási foglalkozások
Mezőgazdasági foglalkozások
Erdő- és vadgazdálkodási foglalkozások
Halászati foglalkozások
Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalkozások

71
72
73
74
75
76

Ipari és építőipari foglalkozások
Bányászati foglalkozások
Élelmiszer-ipari foglalkozások
Könnyűipari foglalkozások
Vas- és fémipari foglalkozások
Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok
Építőipari foglalkozások

81
82
83

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
Feldolgozóipari gépek kezelői
Egyéb helyhez kötött gépek kezelői
Mobil gépek kezelői

91
92

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások (mezőgazdasági foglalkozások nélkül)
Egyszerű mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

01
02
03

Fegyveres szervek foglalkozásai
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

7

8

9

0
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Országos napilapok

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Blikk
Bors
Expressz
Kurír
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Metropol
Napló
Nemzeti Sport
Napi Ász
Napi Gazdaság
Népszabadság
Népszava
Színes Mai Nap
Világgazdaság
Egyéb, magyar nyelvű országos napilap
Egyéb, idegen nyelvű országos napilap
Megyei és helyi napilapok

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Békés Megyei Hírlap
Délmagyarország
Észak-Magyarország
Fejér Megyei Hírlap
Hajdú-Bihari Napló
Heves Megyei Hírlap
Jászkún Krónika
Kelet-Magyarország
Kisalföld
Komárom-Esztergom Megyei Hírlap
Nógrád Megyei Hírlap
Petőfi Népe
Somogyi Hírlap
Tolnai Népújság
Új Dunántúli Napló
Új Pest Megyei Hírlap
Új Néplap
19

Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
35
36
37
38
39

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Veszprém Megyei Napló
Vas Népe
Zalai Hírlap
Egyéb, magyar nyelvű megyei, helyi napilap
Egyéb, idegen nyelvű megyei, helyi napilap
Hetilapok, folyóiratok

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

168 Óra
3. Évezred
Autó Motor
Autópiac
Best
Beszélő
Bravo
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Filmvilág
Galaktika
Garfield
Gyöngy
Heti Válasz
História
Hócipő
HOT!
Hölgyvilág
HVG Heti Világgazdaság
JOY
Júlia
Képes Sport
Kretén (Másfélkegyelmű Humormagazin)
Lakáskultúra
Magyar Demokrata
Magyar Narancs
National Geographic
Nők Lapja
Otthon
Praktika
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Rubicon
Sport Plusz
Story
Szép Házak
Színes RTV
Természetgyógyász Magazin
Tom & Jerry
TVR-Hét
Vasárnapi Hírek
Zsaru Rendőrségi Magazin
Hetilapok, folyóiratok csoportok szerinti bontásban
Autó/Motor
Az Autó
4x4 Magazin
Autó Magazin
Autó Teszt
Autó-Bild
Autófórum Magazin
Autósport és Formula Magazin
Lastautó Omnibus
Police - A Világ Legütősebb Rendőrautói
Sport Autó
Szuperverdák- Csúcsmodellek Gyűjteménye
Tuning
Veterán Autó és Motor
Egyházi és vallásos lapok
A Lélek Szava
A Szív
Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát
Békehírnök
Biblia és Család
Credo
Domi Híradó
Don Bosco Kalendárium
Ébredjetek
Esztergom-Budapest
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

82

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Evangélikus Élet
Evangélikus Közlöny
Hetek
Híd
Hitélet
Iránytű
Jeromos Füzetek
Jó Szó
Kármel
Katolikus Kincses Kalendárium
Keresztény Élet
Lelkipásztor
Marana Tha
Quo vadis?
Reformátusok Lapja
Remény
Szent Kereszt
Szeretet
Tanítvány
Tengernek Csillaga
Új Élet
Új Ember
Új Misszió
Unitárius Élet
Vértanúink-Hitvallóink
Vigilia
Zászlónk
Életmód/ezotéria
Diéta és Fitnesz
Ezo Élet Magazin
Fanny Horoszkóp
Fanny Konyha
Fitt Info
Hello Baby! Magazin
Horoszkóp
HTM Magazin
Kiskegyed Fitt
22

Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

83

84

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Kiskegyed Horoszkóp
Kiskegyed Konyhája
Kismama
Magyar Konyha
Nők Lapja Egészség
Nők Lapja Évszakok
Nők Lapja Konyha
Príma Konyha Magazin
SPA Fürdőmagazin
Stílus Magazin
TATTOO Magazin
Új Elixir Magazin
Új Misszió
Uszoda & Szauna
Vidék Íze
Wellness
Építészet/lakáskultúra
A Mi Otthonunk
Atrium
Családi Ház
Családi Ház Ötlettár
DesignROOM
Elle Dekor
Európai Házak
Golden Harmony
Kiskegyed Otthona
Konyha és Fürdő Piac
Konyhatippek és Fürdőtippek
Felnőtt lapok
CKM
FHM
Playboy
Privát Szex Club
Tutti Frutti Party
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
85

86

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Gyermek és ifjúsági lapok
100 X Szép
Bravo Girl
Buci Maci
Cartoon Network Magazin
Dörmögő Dömötör
Freee Magazin
Hannah Montana Magazin
IM
Kincskereső
Micimackó Magazin
Minimax Magazin
Mozaik
MY Little Pony - Én Kicsi Pónim
National Geographic Kids
Pókember
Popcorn
Power Rangers Magazin
Spiderman Magazin
Spongyabob
Star Wars Csillagok Háborúja
Süni
Thomas a Gőzmozdony
Tini Lady Magazin (Winx Club)
Tini13
Totally Spies - A született Kémek
Vadon
Verdák Magazin
Zsiráf Magazin
Hírdetés
Expressz Autó Motor
Expressz Haszonjármű
Expressz Ingatlan
Magyar Bazár
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe

87

Idegen nyelvű hetilap, folyóirat (országos, megyei, helyi)

88

Irodalmi/kulturális/művészeti lapok
…Havi Magyar Fórum
Alföld
Arany Tarsoly
Balkon
Barikád
Bélyegvilág-Filatéliai Szemle
Borsodi Szemle
Budapest
Délibáb
Egyenlítő
Életünk
Ellenfény
Európai Utas
Filmévkönyv
Filmhírszolgálat
Filmkultúra
Filmszem
Film-Színház-Muzsika
Forrás
Fotó
Gyermekünk
Hadtörténelmi Közlemények
Helikon Irodalomtudományi Szemle
Hetedhéthatár
Hevesi Szemle
Holmi
Iskolakultúra
Jelenkor
Karpatia
Kárpát-medencei Magyarok Lapja
Képes Nyelvmester
Képmás családmagazin
Kommentár
Kortárs
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Kóta
Liget
Lyukasóra
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Hírek
Magyar Könyvszemle
Magyar Napló
Mások
Mozgó Világ
Múlt és Jövő
Muzsika
Műemlékvédelem
Műhely
Művészet
Nagyító
Nagyvilág
Pesti Műsor
Rakéta Regényújság
Regiment
Somogy
Soproni Szemle
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle
Szépirodalmi Figyelő
Színház
Színházművészet
Szitakötő
Szombat
Szovjet Irodalom
Táncművészet
Természetbúvár
Tiszatáj
Új Forrás
Új Írás
Várak, Kastélyok, Templomok
Vasi Szemle
Versmondó
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
89

90

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Kézimunka- divat
Alice
Amelie - A Furge Ujjak Magazinja
Magyar Burda
Magazinok és női lapok
Anyák Lapja
Baba Magazin
Barbie
Bianca
Born to be wild
Cosmopolitan
Csók és Könny
Disney és Én (Dumbó)
Elite
Elle Magyarország
Elle Man
Élményvadász
Eurohorgász
Éva
Fanny
Glamour
Hamu és Gyémánt
Hedwig Courths-Mahler
Hercegnők Magazin
Hírhozó
Ideál, Reforméletmód-magazin
Interpress Magazin
Képes Újság
Képmás Családmagazin
Kismalac
Korhatár
Marie Claire
Maxima
Mix
Morbid
Múzeum Café
Ötlet Mozaik
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

91

92

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Piknik
Puncs
Romana
Shape
Stáció
Star
Szilvia
Szívhang
Tere-Fere
Tiffany
Tina
Ufómagazin
Viccmix
Viccözön
Világutazás
Witch
Műsorújságok
Pesti Műsor
RTV Részletes
Sárga TV Újság
Színes Kéthetes
Telehold
TV Kéthetes
Politika/ közélet/történelem
Aranysas
Állás és Karrier
Eleink - Magyar Őstörténet
Hetek
Honismeret
Kapu
Magyar Fórum
Magyar Nemzet Képes Lap
Múltunk
Nemzet és Biztonság
Reform
Új Idők
Vasárnap Reggel
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
93

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Rejtvény
33 + 1 Vicc
Eszes
Forog az Idegen
Füles
Fülesbagoly
Grafilogika
Japán Koktél
Jó Vicc
Kedvenc Rejtvénylap
Kedvenc Skandi
Kemény Dió
Kis Füles
Liget Rejtvényújság
Logi Koktél
Logika
Meglepetés
Mester Koktél
Mini Skandola
Mini UHU Skandináv Rejtvénylap
Olasz Koktél
Olasz Módra
Plusz Egy Koktél
Poénkoktél
Poénportya
Poénrevű
Rejtvény Koktél
Rejtvény Tere-Fere
Rejtvény Teszt
Rejtvényfejtő Mini Szótár
Skandináv Keresztrejtvények
Skandola
Szórakoztató Rejtvények
Tapsi
UHU
Ügyes
Zsebrejtvény
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
94

95

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Sportlapok
Aqua Magazin
F1 Racing
Lovas Élet
Magyar Horgász
Nemzeti Sport Magazin
Pest Megyei Sportszelet
Pontyvilág Magazin
Sikeres Sporthorgász
Símánia
Sportpiac
Turista Magazin
100% FRADI
Sport Extra
Sztár Sport
Szaklapok
A Kutya
A Földgömb
A Tanító
Adó
Adó Tb Kalauz
Adó-Kódex
Aero magazin
Akadémiai Értesítő
Anyagmozgatás-Csomagolás
Árgus
Bírósági Határozatok
Bor és Piac
Bor-Kép
Bőr- és Cipőtechnika-, Piac
Café és Bár
Családi Jog
Decanter-Magyarországi Kiadás
Demográfia
Digitális Fotó Magazin
Egészségfejlesztés
Édes Anyanyelvünk
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Élmény Fegyver
Építésügyi Szemle
Európai Jog
Extra Frizura
Ezermester 2000
Figyelő
Fotóművészet
Fővárosi Közlöny
Gazdaság és Jog
Gép
Gyógypedagógiai Szemle
Haditechnika
Hallássérültek
Háló
Haszon Agrár Magazin
Hitel
Humanitás
Idegenforgalom
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
Irodalomtörténet
Ítélőtáblai Határozatok
Jegyző és Közigazgatás
Kaliber
Karaván
Kertbarát Magazin
Kertészet és Szőlészet
Kistenyésztők Lapja
Kórház és Management
Kosár - A Fogyasztók Magazinja
Költségvetési Levelek
Környezetvédelem
Közgazdasági Szemle
Közjogi Szemle
Köznevelés
Közlekedéstudományi Szemle
Kutya Szövetség
Létesítménygazdálkodás és Menedzsment
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Levéltári Szemle
Magyar Állatorvosok Lapja
Magyar Építéstechnika
Magyar Építőipar
Magyar Épületgépészet
Magyar Fogorvos
Magyar Honvéd
Magyar Jog
Magyar Közlekedés
Magyar Mezőgazdaság
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar Orvos
Magyar Pedagógia
Magyar Szemle
Magyar Tudomány
Magyar Vadászlap
Méhészet
Mezőgazdasági Technika
Mezőhír
Minden Motor
Minden Motor Katalógus
Modern Iskola
Motor Revű
Mozinet
Műanyag és Gumi
Műszaki Közlemények
Nemzetközi Kutya Magazin
Nimród Vadászújság
Nyugdíjbiztosítási Értesítő
Ókor
Operamagazin
Orvosi Hetilap
Óvodai Nevelés
Öko Házak Magazin
Pálinkavilág Magazin
Parlandó
32

Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
PHX
Pro Modell
Rádió-Technika
RC-Games
Régi - Új Magyar Építőművészet
Rolling Tons
RT
Sell
Statisztikai Szemle
Szabad Föld Könyvtár
Szabványügyi Közlöny
Szakképzési Szemle
Szakoktatás
Számadó
Számítástechnika
Számviteli Levelek
Számviteli Tanácsadó
Szatelit Magazin
Századok
Társadalombiztosítási Levelek
TB Tanácsadó
Technika Műszaki Szemle
Természet Világa
Történelmi Szemle
Trade Magazin
Új Művészet
Új Pedagógiai Szemle
Valóság
Vám-Zoll
Városi Közlekedés
Vendéglátás
Vezetéstudomány
Videopraktika
Világtörténet
Zeneszó
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód
96

97

98

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Számítástechnikai
CHIP - Számítógép Magazin
Computerworld-Számítástechnika
Elektronet
Gamestar
PC Guru
PC World
Tudományos/gazdasági/jogi
Búvár
Entrepreneur - Az Üzlettárs
Delta
GEO
Harvard Business Review
Haszon
Heti Csődértesítő
Infokommunikáció és Jog
IT-Business
King Közélet Ingatlan Gazdaság
Közigazgatási-gazdasági Döntvénytár
Külgazdaság
Manager Magazin
Marketing & Menedzsment
PP Piac és Profit
Pszichológia
Üzlet és Siker
Munkahelyi és szakszervezeti lapok
A Jövő Mérnöke
A MEDOSZ Lapja
A Mi Egyetemünk
ÁFOR Hírlap
ARDEÉRT Híradó
Armatura
Athenaeum
Atomerőmű
Bányagépgyári Fórum
Bányamunkás
Baranyai Építők
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
BKV Hírlap
Borsodi Bányász
Borsodi Vegyész
Bőripari Dolgozó
Brigádélet
Budapest Kötő
Budapesti Vegyiművek
Camion Újság
Chinoin
Csepel
Csepeli Posztó
Danuvia
Diósgyőri Munkás
Egyetemi Élet
Egyt Híradó
Elegant
Élelmezési Dolgozó
Elzett
ÉPFU Híradó
Építő
Építőelem
Építőgép
Építők Lapja
Fékon Hírlap
Fényszóró
Fókusz
Fonómunkás
Fősped-Híradó
Fővárosi Közmű
Futószalag
Ganz-Mávag
Gördülőcsapágy
Hajdúsági Munkás
Hajó-Daru
Hajtómű
Hallássérültek
Harisnyagyári Dolgozó
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Határőr
Helyipar és Városgazdaság
Híradó
Húsipari Hírlap
Ikarus
Izzó
Kábel
Kapcsoló
Kenderipar
Keripari Híradó
Kipszer-Élet
Kisiparos Újság
Kőbányai Gyógyszer
Kőbányai Textil
Kőfaragó (üzemi lap)|Kőfaragó
Közalkalmazott
Közért Újság
Közgazdász
Közlekedés
Lakásépítő
Légiközlekedés
MAFILM Híradó
Magyar Hajózás
Magyar Konzervipar
Magyar Len Híradó
Magyar Papír
Magyar Rendőr
Magyar Sajtó
Magyar Vasútas
Mecseki Bányász
Mecseki Ércbányász
Megafon
Mestermunka
Metró Építők
Mezőgazdasági Mérnök
Mezögép Tröszt
Műanyag
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Népi Ellenőrzés
Népművészet-Háziipar
Nimród
Nógrádi Bányász
Orion
Orvosegyetem
Ózdi Vasas
Öntő
Panel
Papíripar és Magyar Grafika
Patex Újság
Pedagógusok Lapja
Rába
Rábatext-Aranypille
Rokka
Ruhagyár
Sörgyári Dolgozó
Sütőmunkás
Szabolcsi Építők
Szakszervezeti Szemle
Szegedi Egyetem
Szerszámgépipar
Szociálpolitika
Szövetkezeti Hírlap
Szövőmunkás
Tarjáni Acél
Taurusz Hírlap
Taxi
Téglaipar
Telefon
Textilélet
Textilmunkás
Tisza Cipő
Tisza Volán Életképek
Tungsram
Turbina
Turbó
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Napi-, hetilapok és folyóiratok jegyzéke
Kód

Napi-, hetilap, folyóirat címe
Typographia
Újítók Lapja
Universitas
Útépítők
Üst
Üvegipar
Vasas
VEGYÉPSZER Dolgozók Lapja
Vegyi- és Műanyagipari Híradó
Vetélő
VIDEOTON Híradó
Villamos Mérőműszer
Villamosgép
Villogó
Volán Hírlap
VOR-Hírlap
Zalai Konfekció
Zománv
Zöldért Hírlap
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Sporttevékenység
Kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A sporttevékenység megnevezése
Aerobik
Aikido
Akrobatikus torna
Amerikai futball
Asztalitenisz
Atlétika
Baseball
Birkózás
Bocsa
Bridzs
Búvárúszás
Curling
Darts
Ejtőernyőzés
Evezés (kajak-kenu kivételével)
Fallabda
Falmászás
Floorball
Freestyle foci
Frizbi
Futás, kocogás,
Golf
Gördeszka
Görkorcsolya
Gyeplabda
Gyorskorcsolya
Hegymászás
Horgászat
Íjászat
Jégkorong
Jiu-jitsu
Jóga
Judo
Kajak
Kártyajátékok
Kempo
Kendo
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Sporttevékenység
Kód
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

A sporttevékenység megnevezése
Kenu
Kerékpározás
Kézilabda
Kick-box
Korcsolya kmn.
Kosárlabda
Könnyűbúvársport
Kungfu
Labdarúgás
Lovassport
Műkorcsolya
Műugrás
Ökölvívás
Öttusa
Pétanque
Rádióamatőr sport
Rafting
Ritmikus sportgimnasztika
Rögbi
Röplabda
Sakk
Sárkányrepülés
Sí
Snowboard
Sportlövészet
Squash
Súlyemelés
Szinkronúszás
Szörf
Taekwon-do
Tájfutás
Tánc
Teke
Tenisz
Természetjárás
Testépítés és fitness
Thai-box
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Sporttevékenység
Kód
75
76
77
78
79
80
81
82

A sporttevékenység megnevezése
Tollaslabda
Torna
Triatlon
Úszás
Vitorlázás
Vívás
Vízilabda
Egyéb
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

Tevékenység megnevezése
TÁRSADALMILAG KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
Főfoglalkozású munka (nem mezőgazdasági), tanulás
Főfoglalkozásként végzett minden (nem mezőgazdasági) keresőtevékenység, munkavégzés
Munkavégzés általában
Túlórázás, munkaidőkereten túl végzett helyettesítés
Munkaanyag, szerszám felvétele, leadása, előkészület a munkára
A munka jellegével összefüggő várakozás (pl. gépkocsivezetőknél)
A munka végzését megszakító pihenés
Kényszerű állás (anyaghiány, áramszünet miatt stb.)
Közlekedés fizetett munka keretében (pl. kiszállás)

1115

Iskolarendszerű (esti, levelező is) oktatásban való kötelező részvétel hallgatóként
Iskolai elfoglaltság általában
Órán, előadáson, szemináriumon, gyakorlati foglalkozáson stb. való részvétel
Szakmai gyakorlaton való részvétel
Egyéb, iskolai keretben végzett tanulmányi tevék. (konzultáció, vizsga, tárgyfelvétel, vizsgára jel.)
Egyéb, iskolai szervezésű tevékenység (a helyszín-kóddal együtt értelmezhető: pl. - más munkahelyén - üzemlátogatás; mozi, színház, múzeum, iskolai ünnepség, megemlékezés stb.)
Óraközi szünet, különösebb tevékenység nélkül

1116
1117
1118
1119

Munkahelyi megbeszélés, értekezlet, tanácskozás
Általában, külön megnevezés nélkül
Munkahelyi eligazítás, megbeszélés, értekezlet
Szakszervezet, egyéb szervezet értekezlete, taggyűlés
Szakmai, tudományos tanácskozás, konferencia

1110
1111
1112
1113
1114

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

Nem iskolarendszerű munkahelyi, iskolai, munkanélküli képzés, továbbképzés, átképzés
Általában, külön megnevezés nélkül
Munkahelyi szakmai képzés, továbbképzés, egyéb képzés
Munkanélküli képzés, átképzés
Nyelv-, zenetanulás, sportfoglalkozás, iskolai szakkör, korrepetálás, önképzőkör
Oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó egyéni tanulás, felkészülés
Általában, külön megnevezés nélkül
Tanulás, jegyzetelés, írásbeli feladat megoldása
Kötelező olvasmány olvasása, feldolgozása, olvasónapló készítése
Egyéb iskolai feladatmegoldás
Tanulási előkészületek, tanuláshoz kapcs. egyéb tevék. (táska bepakolás, taneszk. rendezés stb.)
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

Tevékenység megnevezése

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

Főfoglalkozásként végzett mezőgazdasági (vagy mezőgazdaságban végzett)
munkatevékenységek
Főfoglalkozásként végzett mezőgazdasági keresőtevékenység, munkavégzés
Munkavégzés általában
Túlórázás, munkaidőkereten túl végzett helyettesítés
Munkaanyag, szerszám felvétele, leadása, előkészület a munkára
A munka jellegével összefüggő várakozás (pl. gépkocsivezetőknél)
A munka végzését megszakító pihenés
Kényszerű állás (anyaghiány, áramszünet miatt stb.)
Közlekedés fizetett munka keretében (pl. kiszállás)

1208
1209
1210
1211

Munkahelyi megbeszélés, értekezlet, tanácskozás
Munkahelyi eligazítás, megbeszélés, értekezlet
Szakszervezet, egyéb szervezet értekezlete, taggyűlés
Szakmai, tudományos tanácskozás, konferencia
Munkahelyi szakmai képzés, továbbképzés, egyéb képzés

12

1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218

1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226

Szellemi munka
Orvosi tevékenység
Jogi tevékenység
Mérnöki-, tervezői tevékenység
Tudományos tevékenység
Könyvelés
Felhasználói programok alkalmazásával végzett munka (számítógépes tervezés, gépelés,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés stb.)
Egyéb, magasan kvalifikált szellemi munka (adótanácsadás, pályázatírás stb.)
Fizikai munka
Haszon- és tenyésztési célú állatok tartása, tenyésztése
Általában, külön megnevezés nélkül
Számosállat tartási és tenyésztési munkafajták
Baromfitartási és tenyésztési munkafajták
Nyúl tartási és tenyésztési munkafajták
Méh (család) - tartási és tenyésztési munkafajták
Tenyésztési célú kutya, macska és egyéb kisállat tartása, gondozása
Hal- és vadgazdálkodás
Egyéb állatok tartása, tenyésztése
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237

Tevékenység megnevezése
Növénytermesztési és erdészeti munka
Növénytermesztési és erdészeti munka, általában külön megnevezés nélkül
Talaj-előkészítő munkák (szántás, tárcsázás, ásás, kapálás, trágyázás stb.)
Vetés, ültetés, telepítés
Facsemete, oltvány, cserje ültetése, metszése
Szőlő telepítése, metszése
Növényápolási munka (ásás, kapálás, locsolás stb.), növényvédelmi munka (vegyszerezés,
permetezés stb.)
Aratás (nádaratás is), betakarítás, szüretelés, behordás
Gomba, gyógynövény, erdei gyümölcs stb. gyűjtése
Fakivágás, gallygyűjtés
Bor- és egyéb szeszesital-készítéssel kapcsolatos munkák
Egyéb növénytermesztési és erdészeti munka
Mezőgazdasági gépek, berendezések, szerszámok üzemeltetésével, javításával,
karbantartásával kapcsolatos munkák

1238
1239
1240
1241
1242
1243

1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251

Általában, külön megnevezés nélkül
Gépek, szerszámok szerelése, javítása, összeállítása, üzembe helyezése, karbantartása,
tisztítása (fejőgép, motoros daráló, fűnyíró, kapálógép stb.)
Fóliák, üvegházak szerelése, javítása, összeállítása, üzembe helyezése, karbantartása, fűtése
Traktor, mezőgazdasági gép szerelése, javítása, karbantartása
Szerszámok (ásó, kapa, kasza stb.) tisztítása, karbantartása
Egyéb mezőgazdasági gépek, berendezések, szerszámok üzemeltetésével, javításával,
karbantartásával kapcsolatos munkák
A gazdaság számára való beszerzés, ügyintézés, termékértékesítés, fuvarozás és egyéb
munkák
Általában, külön megnevezés nélkül
Beszerzés (vetőmag, naposcsibe, takarmány, műtrágya, oltvány, facsemete eszközök, gépek,
berendezések stb.)
Termékértékesítés piacon, felvásárlónál vagy háznál
Termeléshez kapcsolódó ügyintézés, megbeszélés (pl. szerződéskötés)
Takarmány, tej, tojás stb. átvétele, leadása, felvásárlása
Lovak be- és kifogása, szekérre fel és lerakodás
Mezőgazdasági munkához való készülődés
Egyéb a gazdaság számára való beszerzés, ügyintézés, termékértékesítés, fuvarozás
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Kód

Tevékenység megnevezése

1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

Ételek, élelmiszerek, nyersanyagok tartósítása, eltevése
Általában, külön megnevezés nélkül
Gyümölcs, zöldség, savanyúság eltevése, befőzése, valamint házi ételkonzerválás
Tartósítás, mélyhűtésre való előkészítés
Burgonya, zöldség, gyümölcs elvermelése
Aszalás, szárítás (gyümölcs, zöldség, tészta stb.)
Termények tisztítása, válogatása, osztályozása dió, mák, hagyma, zöldség, gyümölcs stb.)
Disznóvágás, feldolgozás, töltelék készítése, hús pácolása, füstölése

1259

Egyéb, be nem sorolt munkatevékenység
Egyéb, be nem sorolt munkatevékenység - a munka megnevezése nélkül

13
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310

1311
1312
1313
1314
1315
1316

Nem főfoglalkozásként végzett nem mezőgazdasági munkatevékenységek
Szellemi munka
Általában, külön megnevezés nélkül
Orvosi tevékenység
Jogi tevékenység
Mérnöki-, tervezői tevékenység
Tudományos tevékenység
Tanítói, tanári, előadói munka (óraadás, oktatás, felkészülés)
Művészeti tevékenység a kvalifikáció szintjétől függetlenül (zenélés stb.)
Könyvelés
Felhasználói programok alkalmazásával végzett munka (számítógépes tervezés, gépelés,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés stb.)
Egyéb, magasan kvalifikált szellemi munka (adótanácsadás, pályázatírás stb.)
Fizikai munka
Építés, felújítás, javítás, karbantartás
Általában, külön megnevezés nélkül
Új lakás, ház, házrész, nyaraló építése
Meglévő lakás, ház, nyaraló felújítása, javítása, karbantartása
Garázs, műhely, egyéb melléképület, kerítés, járda stb. építése, felújítása, javítása, karbantart.
Építőanyag beszerzése, szállítása
Egyéb építés, felújítás, javítás, karbantartás
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1317
1318
1319
1320
1321

Tevékenység megnevezése
Festés, mázolás, tapétázás, burkolás
Általában, külön megnevezés nélkül
Új lakás, ház, házrész, nyaraló festése, mázolása, tapétázása, burkolása
Meglévő lakás, ház, nyaraló festése, mázolása, tapétázása, burkolása
Garázs, műhely, kerítés, járda festése, mázolása, tapétázása, burkolása
Egyéb festés, mázolás, tapétázás, burkolás

1323
1324
1325
1326

Víz, gáz, fűtés, szellőzés- és klíma hálózat és berendezés szerelés, javítás, karbantartás
Általában, külön megnevezés nélkül
Új hálózat létrehozása vagy teljes felújítása, berendezéseinek, szerelvényeinek felszerelése (víz-,
gázvez., csatornázás, fűtési rendszer kialakítása, bojler, mosogató, csaptelep felszerelése stb.)
Meglévő hálózatnak és szerelvényeinek javítása, karbantartása
Víz, gáz, fűtés, szellőzés- és klíma berendezés szerelése, javítása, karbantartása, ellenőrzése
Egyéb víz, gáz-, fűtés, szellőzés és klíma szerelés, javítás, karbantartás

1327
1328
1329
1330

Villanyszerelés, távközlés-technika szerelés, javítás és karbantartás
Általában, külön megnevezés nélkül
Új hálózat létrehozása vagy teljes felújítása, berendezéseinek, szerelvényeinek felszerelése
Meglévő hálózat és szerelvényeinek (vezeték, aljzat, kapcsoló, biztosíték stb.) javítása
Egyéb villanyszerelés, távközlés-technika szerelés, javítás és karbantartás

1322

1331
1332
1333

1334
1335
1336
1337
1338

1339
1340
1341

Építőipari és szerelési segéd- és kisegítő munkák
Új lakás, ház, házrész, nyaraló építésénél végzett segéd- és kisegítő munkák
Meglévő lakás, ház, nyaraló felújítása, jav., karbantart. során végzett segéd- és kisegítő munkák
Egyéb építőipari és szerelési segéd- és kisegítő munkák
Faipari és kárpitos munka
Általában, külön megnevezés nélkül
Új tárgy készítése
Meglévő tárgy javítása, felújítása, restaurálása
Bútorok szét- és/vagy összeszerelése
Egyéb faipari és kárpitos munka (gyalulás, faragás, csiszolás stb.)
Jármű szerelése, javítása, karbantartása, ellenőrzése, tisztítása
Általában, külön megnevezés nélkül
Jármű szerelése, javítása, karbantartása, ellenőrzése
Jármű takarítása (kívül, belül)
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Kód

Tevékenység megnevezése

1342

Kerékpár szerelése, karbantartása, tisztítása
Szabadidős és hobby tevékenységhez kapcsolódó járművek javítása, karbantartása, takarítása

1343

1344
1345
1346
1347
1348

1349
1350
1351
1352
1353

1354
1355
1356
1357
1358

1359
1360
1361
1362
1363

Háztartási- és barkácsgépek, szerszámok, híradástechnikai eszközök javítása,
karbantartása, tisztítása
Általában, külön megnevezés nélkül
Elektromos háztartási- és barkácsgépek, szerszámok javítása, karbantartása, tisztítása
Mechanikus háztartási- és barkácsgépek, eszközök, szerszámok jav-a, karbantartása, tisztítása
Híradástechnikai eszközök javítása, karbantartása (rádió, TV, magnó, lemezjátszó stb.)
Egyéb háztartási- és barkácsgépek, szerszámok, híradástech. eszközök jav-a, karbant-a, tiszt.
Ruhanemű, kiegészítő ruházati cikk, lakástextília varrása, javítása
Általában, külön megnevezés nélkül
Új ruhanemű, kiegészítő ruházati cikk, lakástextília szabása, varrása, összeállítása
Meglévő ruhanemű, kiegészítő ruházati cikk, lakástextília átalakítása, javítása
Ruhanemű, kiegészítő ruházati cikk, lakástextília kötése, horgolása
Egyéb kiegészítő ruházati cikk (cipő, kesztyű, táska stb.) készítése, javítása
Egyéb ipari, ill. szolgáltató jellegű szakmunka
Általában, külön megnevezés nélkül
Kereskedői, vendéglátói tevékenység
Személy- teherszállítás, fuvarozás
Hagyományos háziipari tevékenység (szőnyegszövés, fazekasság stb.)
Egyéb ipari, ill. szolgáltató jellegű szakmunka
Különösebb szakértelmet nem igénylő egyéb kisegítő- és segédmunka
Anyagmozgatás, rakodás
Takarítás
Tisztítás, vegytisztítás
Guberálás, lomozás
Egyéb, különösebb szakértelmet nem igénylő kisegítő- és segédmunka

47

Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
14
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408

1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427

Tevékenység megnevezése
Nem főfoglalkozásként végzett mezőgazdasági (vagy mezőgazdaságban végzett) munkák
Szellemi munka
Általában, külön megnevezés nélkül
Orvosi tevékenység
Jogi tevékenység
Mérnöki-, tervezői tevékenység
Tudományos tevékenység
Könyvelés
Felhasználói programok alkalmazásával végzett munka (számítógépes tervezés, gépelés,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés stb.)
Egyéb, magasan kvalifikált szellemi munka (adótanácsadás, pályázatírás stb.)
Fizikai munka
Haszon- és tenyésztési célú állatok tartása, tenyésztése
Általában, külön megnevezés nélkül
Számosállat tartási és tenyésztési munkafajták
Baromfitartási és tenyésztési munkafajták
Nyúl tartási és tenyésztési munkafajták
Méh (család)- tartási és tenyésztési munkafajták
Tenyésztési célú kutya, macska és egyéb kisállat tartása, gondozása
Hal- és vadgazdálkodás
Egyéb állatok tartása, tenyésztése
Növénytermesztési és erdészeti munka
Növénytermesztési és erdészeti munka, általában külön megnevezés nélkül
Talajelőkészítő munkák (szántás, tárcsázás, ásás, kapálás, trágyázás stb.)
Vetés, ültetés, telepítés
Facsemete, oltvány, cserje ültetése, metszése
Szőlő telepítése, metszése
Növényáp. munka (ásás, kapálás, locsolás stb.), növényvéd. mun. (vegysz-zés, permetezés stb.)
Aratás (nádaratás is), betakarítás, szüretelés, behordás
Gomba, gyógynövény, erdei gyümölcs stb. gyűjtése
Fakivágás, gallygyűjtés
Bor- és egyéb szeszesital-készítéssel kapcsolatos munkák
Egyéb növénytermesztési és erdészeti munka
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1428
1429
1430
1431
1432
1433

Tevékenység megnevezése
Mezőgazdasági gépek, berendezések, szerszámok üzemeltetésével, javításával,
karbantartásával kapcsolatos munkák
Általában, külön megnevezés nélkül
Gépek, szerszámok szerelése, javítása, összeállítása, üzembe helyezése, karbantartása,
tisztítása (fejőgép, motoros daráló, fűnyíró, kapálógép stb.)
Fóliák, üvegházak szerelése, javítása, összeállítása, üzembe helyezése, karbantartása, fűtése
Traktor, mezőgazdasági gép szerelése, javítása, karbantartása
Szerszámok (ásó, kapa, kasza stb.) tisztítása, karbantartása
Egyéb mezőgazdasági gépek, berendezések, szerszámok üzemeltetésével, javításával,
karbantartásával kapcsolatos munkák

1436
1437
1438
1439
1440
1441

A gazdaság számára való beszerz., ügyint., termékértékesítés, fuvarozás és egyéb munkák
Általában, külön megnevezés nélkül
Beszerzés (vetőmag, naposcsibe, takarmány, műtrágya, oltvány, facsemete eszközök, gépek,
berendezések stb.)
Termékértékesítés piacon, felvásárlónál vagy háznál
Termeléshez kapcsolódó ügyintézés, megbeszélés (pl. szerződéskötés)
Takarmány, tej, tojás stb. átvétele, leadása, felvásárlása
Lovak be- és kifogása, szekérre fel és lerakodás
Mezőgazdasági munkához való készülődés
Egyéb a gazdaság számára való beszerzés, ügyintézés, termékértékesítés, fuvarozás

1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448

Ételek, élelmiszerek, nyersanyagok tartósítása, eltevése
Általában, külön megnevezés nélkül
Gyümölcs, zöldség, savanyúság eltevése, befőzése, valamint házi ételkonzerválás
Tartósítás, mélyhűtésre való előkészítés
Burgonya, zöldség, gyümölcs elvermelése
Aszalás, szárítás (gyümölcs, zöldség, tészta stb.)
Termények tisztítása, válogatása, osztályozása (dió, mák, hagyma, zöldség, gyümölcs stb.)
Disznóvágás, feldolgozás, töltelék készítése, hús pácolása, füstölése

1434
1435
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Tevékenység megnevezése

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507

Ház körüli és háztartási munkák
Kert, udvar, járda, valamint a lakóépülethez tartozó (nem mezőgazdasági célú) egyéb helyiségek,
melléképületek takarítása, rendben tartása, ápolása
Általában, külön megnevezés nélkül
Kert, udvar, járda takarítása, rendezése
Fűnyírás, locsolás, díszkert ápolása
Hó eltakarítás, jégmentesítés
Garázs, műhely, pince, padlás, szenes-, fáskamra, egyéb tárolók takarítása, rendezése
Kémény tisztítás, karbantartás
Egyéb munka a ház körül (lomb- vagy szemétégetés stb.)

1508
1509
1510
1511
1512

Fűtés, tüzelőkészítés, behordás
Általában, külön megnevezés nélkül
Favágás, gyújtós hasítása, tüzelőanyag behordása
Kályha, kazán kezelése, tüzelőanyaggal való megtöltése
Kályha, kazán karbantartása, tisztítása
Egyéb (nagy tételben házhoz száll. tüzelőanyag fűrészelése, hasogatása, behord-a, elrakása stb.)

15

Vízhordás (állatitatás kivételével)
1513 Általában, külön megnevezés nélkül
1514 Kútról, artézi kútról stb.
1515 Palackos vagy zacskós víz átvétele

1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525

Lakás, lakótér, közvetlen lakókörnyezet takarítása, rendezése
Általában, külön megnevezés nélkül
Ágyazás, ágynemű szellőztetése, cseréje
Takarítás, porszívózás, felmosás, söprés
Holmik rendezgetése, pakolása
Ablaktisztítás, nagytakarítás
A lakás bútorainak átrendezése
Erkély, veranda, lépcsőház, éléskamra, egyéb helyiség takarítása
Háztartási hulladék, szemét elkülönítése, gyűjtőbe rakása
Lomtalanítás
Egyéb takarítás, rendezkedés a lak-ban, lakótérben ill. a közv. lakókörnyezetben (szellőztetés stb.)
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1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534

Ételek készítése, melegítése, tálalása, csomagolása
Általában, külön megnevezés nélkül
Reggeli, tízórai, uzsonna készítése, főzése, melegítése
Kávé, tea, egyéb ital készítése
Főzés előkészületi munkái (baromfi vágása, zöldség leszedése, tisztítása, tészta gyúrása stb.)
Ebéd, vacsora készítése, melegítése
Tészták, sütemények, édességek készítése
Asztal terítése, tálalása
Készételek csomagolása későbbi fogyasztásra
Egyéb ételkészítési tevékenység

1535
1536
1537
1538
1539

A konyha rendbetétele
Általában, külön megnevezés nélkül
Asztal leszedése, mosogatógép töltése stb.
Mosogatás kézzel
Edények törölgetése, elrakása
Egyéb, a konyha rendbetételével kapcsolatos tevékenység

1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547

Mosás, vasalás
Általában, külön megnevezés nélkül
Mosás előkészítése (beáztatás, folttisztítás stb.)
Kézi mosás, öblítés
Mosás hagyományos mosógéppel
Mosás automata mosógéppel
Centrifugázás, teregetés, ruha leszedése
Vasalás
Egyéb mosással, vasalással kapcsolatos tevékenység

16

1601
1602
1603
1604
1605
1606

Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés
Élelmiszerek, mindennapi használati és fogyasztási cikkek vásárlása, a vásárolni kívánt áru
keresése, kiválasztása
Általában, külön megnevezés nélkül
Napi bevásárlás, üvegvisszaváltás
Heti, havi nagybevásárlás
Ruha-, cipő vásárlás
Műszaki cikkek vásárlása
Élelmiszerek nagy tételben való vás-a és hazaszáll-a (burg. télire, gyüm., zöldség stb.) eltevéshez
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1607

Melegétel vásárlása és házhozszállítása otthoni fogyasztásra (előfizetéses is)
Élelmiszervásárlás, megrendelés interneten vagy telefonon keresztül
Egyéb vásárlás (újság, totó, lottó, mozi-, színház-, vasúti jegy, papír-írószer, háztartási
fogyóeszközök, virág, ajándék stb.)
A vásárolt holmi otthoni elpakolása
Háztartásvezetés, szervezési teendők (pl. vásárlási lista kész. bevételek és kiadások összeírása)
Válogatás, nézelődés vásárlás nélkül
Egyéb élelmiszer, mindennapi használati és fogyasztási cikk vásárlása

1608
1609
1610
1611
1612
1613

Tartós használati és fogyasztási cikkek vásárlása, a vásárolni kívánt áru keresése,
kiválasztása
1614
1615
1616
1617
1618
1619

1620
1621
1622
1623
1624

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633

Általában, külön megnevezés nélkül
Ruházati cikk megrendelése, vásárlása interneten, telefonon
Tartós fogy. cikk vásárlása (házt. gépek, eszközök, berendezések, műszaki cikkek, bútorok stb.)
Tartós fogyasztási cikk megrendelése, vásárlása interneten (háztartási gépek, eszközök,
berendezések, műszaki cikkek, bútorok stb.)
Egyéb iparcikk vásárlása (játék, könyv, tankönyv stb.)
Válogatás, nézelődés vásárlás nélkül
Tüzelő (tűzifa, szén, tüzelőolaj), üzemanyag vásárlása
Általában, külön megnevezés nélkül
Tüzelő vásárlása (tűzifa, szén, tüzelőolaj)
Üzemanyag vásárlása
Gáztartály feltöltése, gázpalack vásárlása/cseréje
Egyéb tüzelő és üzemanyag vásárlása
Személyes szolgáltatás igénybevétele
Általában, külön megnevezés nélkül
Fodrász
Kozmetikus
Manikűr, pedikűr
Szauna, szolárium
Masszázs
Fényképész
Esküvő szervezés
Egyéb személyes szolgáltatás igénybevétele
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

1641
1642
1643
1644
1645
1646

1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
17
1701
1702
1703
1704

Tevékenység megnevezése
Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
Általában, külön megnevezés nélkül
Házi- (üzem) orvosi vizsgálat rendelőben
Orvosi vizsgálat, orvos fogadása otthon
Vizsgálat, kezelés szakrendelőben, kórházban
Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása
Házi betegápolási, gondozási szolgáltatás igénybevétele
Egyéb egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
Egyéb lakossági szolgáltatás igénybevétele
Általában, külön megnevezés nélkül
Mosoda, tisztító szolgáltatás
Háztartási gépek, műszaki cikkek javító szolgáltatásának igénybevétele
Járműszerviz-szolgáltatás igénybevétele
Sporteszköz szerviz-szolgáltatás igénybevétele
Egyéb lakossági szolgáltatás igénybevétele
Ügyintézés
Általában, külön megnevezés nélkül
Telefonos ügyintézés (bármely ügyben)
Ügyintézés interneten keresztül
Segélyezéssel kapcsolatos ügyintézés (kérelmezés, segély felvétele stb.)
Álláskeresés, munkanélküli ügyintézés személyesen
Álláskeresés interneten
Ügyintézés postán, pénzintézetnél (bank, biztosító stb.)
Hivatalos ügyintézés személyesen
Szabadidő eltöltésével kapcsolatos ügyintézés (pl. utazási irodában)
Ügyintézés magánszemélynél (pl. kölcsön, segítség kérése valaminek az elvégzéséhez stb.)
Egyéb ügyintézés (hivatalos levél, kérvény megírása stb.)
Gyermek, idős vagy beteg ember gondozása
Csecsemőgondozás és kisgyermek testi gondozása 3 éves korig
Általában, külön megnevezés nélkül
Etetés, szoptatás
Fürdetés, tisztába tevés, öltöztetés
Egészségügyi ellátás, ápolás (orvos, gondozónő fogadása, felkeresése), kórházban is
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
1705
1706
1707

1708
1709
1710
1711
1712

1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1720
1721
1722

1723
1724
1725
1726
1727

Tevékenység megnevezése
Levegőztetés, séta
Altatás
Egyéb, besorolhatatlan
Idősebb gyermek testi gondozása, ápolása, felügyelete
Idősebb gyermek gondozása, ápolása, felügyelete általában, külön megnevezés nélkül
Testi ellátás (etetés, öltöztetés, fürdetés stb.)
Egészségügyi ellátás, ápolás (orvos fogadása, felkeresése stb.), kórházban is
Sétáltatás, levegőztetés
Egyéb, besorolhatatlan
Mesélés, játék a gyermekkel
Általában, külön megnevezés nélkül
Mesélés, éneklés
Játék
A gyermek számára gyermekvendégek fogadása, a velük való foglalkozás, ellátásuk
Gyermektől való búcsúzkodás
Egyéb, besorolhatatlan
Tanulás a gyermekkel, iskolai feladatok ellenőrzése
Általában, külön megnevezés nélkül
Iskolába indítás, táska és felszerelés ellenőrzése
Közös tanulás a gyermekkel, segítségnyújtás a feladatok megoldásához
A lecke kikérdezése, ellenőrzése
Egyéb, besorolhatatlan
Egyéb, gyermekkel kapcsolatos tevékenység, foglalkozás a gyermekkel
Általában külön megnevezés nélkül
Kísérés óvodai, iskolai rendezvényre, egyéb foglalkozásra, moziba, kirándulásra stb.
Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán, szülői munkaközösség tevékenységében stb.
Beszélgetés a gyermekkel
Egyéb gyermekkel kapcsolatos tevékenység, foglalkozás

Beteg vagy idős ember testi gondozása, ellátása
1728 Általában, külön megnevezés nélkül
1729 Etetés, gyógyszerezés
1730 Öltöztetés, fürdetés, tisztába tevés
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
1731
1732
1733
1734
1735
1736
18
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

Tevékenység megnevezése
Beteg, idős ember számára való főzés
Beteg, idős ember számára való vásárlás, ételhordás
Beteg, idős ember környezetének rendezése, takarítása
Beteg, idős ember orvoshoz kísérése, orvos fogadása
Beteg, idős ember (kórházi) látogatása különösebb gondozás vagy ellátás nélkül
Egyéb, besorolhatatlan
Közlekedés, utazás, várakozás
Közlekedés, utazás úti célok szerint (Lásd: az utasítás mellékletében)
Munkahelyre (bármilyen saját főfoglalkozású és jövedelemkiegészítő munkahely)
Iskolába
Utazás otthonról szálláshelyre, szálláshelyről haza (kollégium, munkásszállás, albérlet stb.)
Segítségnyújtás más háztartásnak, beteggondozás, szervezeti tevékenység céljából
Vásárlási célból
Ügyintézés céljából
Személyi és lakossági szolgáltatások igénybevétele (kivéve egészségügy)
Egészségügyi intézménybe
Vendéglátó helyre (étkezés, italozás, szórakozás)
Gyermek bölcsődébe, óvodába szállítása, kísérése, átöltöztetése, hazavitele
Gyermek iskolába kísérése vagy hazakísérése
Családtag, barát, ismerős szállítása, kísérése
Rokonok ismerősök látogatása
Egyéb közösségi, szabadidős tevékenység
Sport, kulturális tevékenység (mozi, kirándulás, sport stb.)
Egyéb szabadon végzett tevékenységhez kapcsolódó közlekedés

Utazáshoz kapcsolódó elő- és utótevékenységek
1817 Általában, külön megnevezés nélkül
1818 Utazásszervezés, foglalás interneten, telefonon (jegy, szállás, program stb.)
1819 Csomagolás, bőröndök ki- és bepakolása
1820 Az utazáshoz használt járműbe való be- és az onnan való kipakolás, járművel ki- és beállás
1821

Egyéb, utazáshoz kapcsolódó tevékenység
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

Tevékenység megnevezése
Várakozás, sorban állás - célok szerint
Közlekedés
Vásárlás
Szolgáltatás
Egészségügyi szolgáltatás
Ügyintézés
Vendéglátóhelyi fogyasztás
Valakire való várakozás
Szabadon végzett tevékenység
Egyéb várakozás

Csomagolás, pakolás, rendszerezés, keresés (tevékenységhez kapcsolódó…)
1831 Csomagolás, pakolás, rendszerezés (rendrakástól független)
1832 Valaminek a keresése
2

FIZIOLÓGIAILAG KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
21
Alvás, pihenés
2101 Alvás – beírás szerint csak főtevékenység lehet
2102 Szunyókálás
2103 Pihenés (általában)
22
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212

Személyes testi higiénia
Tisztálkodás (mosakodás, öltözködés együtt)
Mosakodás, borotválkozás
Kézmosás
Fogmosás, szájápolás
Fürdéselőkészületek
Fürdés, zuhanyozás
Hajmosás, -szárítás, -ápolás
Öltözködés, átöltözés
Kozmetika, sminkelés, manikűr, pedikűr
Ruha, cipő rendbetétele
WC-használat
Egyéb, személyes testi higiéniával kapcsolatos tevékenység
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

Tevékenység megnevezése

23

Étkezések, a hozzájuk kapcsolódó ital elfogyasztásával
2301
2302
2303
2304
2305

24

Reggelizés
Tízóraizás
Ebédelés
Uzsonnázás
Vacsorázás
Kávé, tea, üdítő ital fogyasztás, nassolás

2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407

Kávézás
Teázás
Üdítő ital, ásványvíz fogyasztás
Édesség, sütemény fogyasztás (főétkezésen kívül)
Fagylaltozás
Egyéb nassolás (chips, pattogatott kukorica, magvak, stb.)
Étkezések közötti gyümölcs, zöldség fogyasztás

2501
2502
2503
2504

Alkoholos ital fogyasztás (főétkezésen kívül)
Általában, külön megnevezés nélkül
Bor, sör fogyasztás
Égetett szeszesital fogyasztás
Egyéb alkoholos ital fogyasztás (koktél stb.)

25

26

Fekvés betegség miatt, saját betegség kezelése
2601
2602
2603

3
31
3101
3102
3103
3104

Fekvés betegség miatt
Saját betegség kezelése, gyógytorna végzése (nem szakrendelésen)
Gyógyszerek előkészítése, beszedése

SZABADON VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
Társas, családi, közösségi tevékenységek
Beszélgetés, törődés a másikkal
Közvetlen beszélgetés, társalgás
Telefonbeszélgetés (a telefonos ügyintézés kivételével)
Valós idejű beszélgetés (chat, MSN, SKYPE stb.) interneten keresztül
Segítségnyújtás
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

Tevékenység megnevezése

Vendégek fogadása, elbúcsúztatása
3105 Vendégeskedés általában, külön megnevezés nélkül
3106 Vendégek fogadása, kikísérése, búcsúzkodás

3107
3108
3109
3110
3111

3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124

Magánlevelezés, napló írása, olvasása
Levelezés (levelek, levelezőlapok írása, olvasása)
E-mail írása, olvasása
Napló, egyéb személyes feljegyzések készítése, olvasása (papír alapú)
Blog írása (PC alapú)
Egyéb levelezés, írás, olvasás
Szórakozás
Általában, külön megnevezés nélkül
Diszkózás
Bulizás
Koncert
Társastánc
Néptánc, táncházi tánc
Báli mulatozás (szüreti-, farsangi-, sváb bál stb.)
Játék
Kártyázás
Sakkozás
Társasjáték
Számítógépes és egyéb elektronikus játék
Játékautomata (szórakozó-, vendéglátóhelyen)
Egyéb játék

Ismerkedés, randi, intim együttlét
3125 Ismerkedés, randi
3126 Intim együttlét

3127
3128
3129
3130

Családhoz, ismerősökhöz kötődő személyes ünnepek, megemlékezések
Hagyományos, családi jell. vagy személyes ünnep (húsvét, karácsony, születésnap, névnap stb.)
Részvétel esküvőn, keresztelőn, ballagáson, temetési szert-on, ill. az ezeket követő összejövetelen
Sírgondozás, temetőlátogatás
Egyéb, családhoz, ismerőshöz kötődő rendezvényen való részvétel
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

3131
3132
3133
3134

3135
3136
3137
3138
3139

3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
32

Tevékenység megnevezése
Egyéb, személyes jellegű tevékenység
Keltegetés, ébresztés
Családtag útnak indítása
Ajándékcsomag készítése, csomagolás
Egyéb, személyes jellegű tevékenység
Vallásgyakorlás
Vallási tevékenység (ima, elmélkedés, egyházi-felekezeti hitbuzgalmi művek olvasása)
Misén, istentiszteleten, egyéb vallási szertartáson való részvétel
Vallási rendezvényen, eseményen való részvétel (zarándoklat, búcsú)
Vallási közösségben való egyéb részvétel
Egyéb vallásos tevékenység
Részvétel civil- és politikai szervezetekben
Részvétel civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, politikai pártok tevékenységében
Összejövetelek (közgy., taggyűlés, munkamegbesz., vita, klubest, megemlékezések, ünnepségek)
Tüntetésen való részvétel, sztrájk,
Szervező, adminisztratív tevékenység
Önkéntes, karitatív munka, szolgáltatás általában
Környezet- és állatvédelem általában
Egyéb civil-, és politikai szervezeti tevékenység
Olvasás, önképzés

3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207

Olvasás
Általában, külön megnevezés nélkül
Napilap, hetilap, folyóirat olvasása
Könyvolvasás
Reklámok, katalógusok, akciós újságok, szórólapok stb. olvasása, átnézése
Hírek, napilap, hetilap, folyóirat olvasása elektronikus úton (teletext, internet, WAP stb.)
Könyvolvasás elektronikus úton (teletext, internet, WAP stb.)
Egyéb olvasás

Részvétel előadáson, szakköri, tanfolyami, nyelviskolai foglalkozáson (munkahelyi vagy
iskolarendszerű oktatáson kívül), otthoni felkészülés, feladatmegoldás
3208 Általában, külön megnevezés nélkül
3209 Csoportos önképzés, külön megnevezés nélkül
3210 Részvétel nyelvtanfolyamon
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
3211
3212
3213
3214
3215

3216
3217
3218
3219
3220
33
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320

Tevékenység megnevezése
Részvétel számítógépes tanfolyamon
Részvétel elméleti, tudományos-ismeretterjesztő tanfolyamon, szakkörön, előadáson
Egyéni felkészülés, házi feladatok megoldása
Egyéb gyakorlati jellegű szakkör, tanfolyam (varrótanfolyam, gépjárművezető képzés stb.)
Tanuláshoz kapcsolódó egyéni tevékenység (fénymásolás stb.)
Egyéni önképzés egyéb módon
Általában, külön megnevezés nélkül
Nyelvtanulás, nyelvgyakorlás
Könyvtári válogatás, keresés, kölcsönzés, kutatómunka, cédulázás, jegyzetelés stb.
Tanulás, önképzés számítógép segítségével
Egyéb önképző tevékenység
Tévénézés, DVD, videózás
Tévénézés általában, valamelyik adó hallgatása
Kapcsolgatás
TV csatornák
3SAT
Animal Planet
Animax
AXN
AXN CRIME
AXN SCI-FI
BBC
BBC Prime
Boomerang
Cartoon Network, Cartoon Network /TCM
Cinemax, Cinemax 2
CNN
Comedy Central
Cool
DaVinci Learning
Deko
Deutsche Welle
Discovery Channel
Discovery Science
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356

Tevékenység megnevezése
Discovery Travel & Living
Discovery World
DOQ
Duna II.
Duna tv
Echo TV
Eurosport
Eurosport 2
Extreme Sports
Film +
Film + 2
Filmmúzeum
Fix
Főnix TV
Hallmark
Hálózat TV
HBO
HBO 2
HBO Comedy
Hír TV
Hustler TV
Jetix
Jetix Play
KidsCo
M1
M2
Magyar ATV
MCM Top
Mezzo
MGM
Minimax
Motors
Mouvies 24
MTV
MTV 2
MTV Dance
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392

Tevékenység megnevezése
MTV Hits
Nat Geo Wild
National Geographic
ORF1
PAX TV
Poén!
Private Spice
PRO7
Reflektor TV
RTL
RTL Klub
RTL2
SAT1
Sorozat +
Spektrum
Sport 1
Sport 2
Sportklub, Sportklub +
Story TV
TCM
Travel Channel
TV Paprika
TV2
TV6
VH1
VH1 Classic
Viasat Explorer
Viasat History
VIASAT3
Vital TV
VIVA
ZDF
Zone Club
Zone Reality
Zone Romantika
Szlovák csatorna
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
3393
3394
3395
3396
3397
3398
34

Tevékenység megnevezése
Német csatorna (kiemelteken kívül)
Horvát csatorna
Román csatorna
Körzeti adó (települési, térségi, megyei, régiós)
Egyéb adó
DVD, video nézés, film-, házimozi vetítés TV-n, PC-n
Rádióhallgatás, zenehallgatás, számítástechnikai tevékenység

3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425

Rádiózás
Általában, külön megnevezés nélkül
Közszolgálati rádiók
MR 1 Kossuth adó
MR 2 Petőfi adó
MR 3 Bartók adó
MR 4 (Nemzetiségek rádiója)
MR 5 (Parlament élőben)
MR 6 (A régió rádiója)
Magyar Katolikus Rádió
Kereskedelmi rádiók
Calipso Rádió
Civil Rádió
Danubius Rádió
Gazdasági Rádió
Hello Rádió (mozgássérültek és vakok rádiója)
Info Rádió
Juventus Rádió
Klubrádió
Lánchíd Rádió
Rádió C
Radiocafé
Roxy Rádió
Sláger Rádió
Sztár FM
Tilos Rádió
Körzeti adó (települési, térségi, megyei, régiós)
Egyéb adó
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

Tevékenység megnevezése

3431
3432
3433
3434
3435

Zene, szöveg hallgatása
Általában, külön megnevezés nélkül
Komolyzene (klasszikus zene, opera, kamarazene stb.)
Könnyűzene (pop, rock stb.)
Hangos könyv, mese stb. (szöveghallgatás)
Egyéb zene, szöveg hallgatása
Számítástechnikai tevékenység
Általában, külön megnevezés nélkül
Számítógép működésével kapcsolatos tevékenység (telepítés, mentés stb.)
Internetes információszerzés, apróhirdetés stb.
Film, zene le-, és feltöltése internetre/-ről
Egyéb számítástechnikai tevékenység

3501
3502
3503
3504
3505

Egyéb szórakoztató, kulturális tevékenység
Hobbi tevékenységek, rejtvényfejtés
Hobbi tevékenység általában
Gyűjtő hobbi, a gyűjtemény rendezése, cseréje
Rejtvényfejtés
Technikai hobbik
Egyéb hobbi tevékenység

3506
3507
3508
3509
3510

Szobanövények, házikedvencek gondozása
Szobanövények ápolása, öntözése, átültetése, szaporítása stb.
Kutya, macska, egyéb házikedvencek gondozása (etetése, tisztántartása, eü-i ellátása stb.)
Házikedvencek sétáltatása
Házikedvencekkel kapcsolatos egyéb tevékenység (ügyintézés, kutyaoltás, állat-eledel vás. stb.)
Egyéb, besorolhatatlan

3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518

Öntevékeny, amatőr művészeti tevékenységek, művészeti jellegű hobbik
Általában, külön megnevezés nélkül
Vers vagy próza írása
Festés, faragás, egyéb nem használati tárgy készítése
Fotózás, filmezés
Zenélés
Éneklés szólóénekesként vagy kórusban (gyakorlás, próba, előadás stb.)
Amatőr színjátszás, előadó művészet, tánc stb.
Egyéb öntevékeny, amatőr művészeti tevékenység

3426
3427
3428
3429
3430

35
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód

3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527

3528
3529
3530
3531
3532
3533

Tevékenység megnevezése
Kulturális és szórakoztató intézmények látogatása
Színházi előadás, bábelőadás
Komolyzenei hangverseny, opera
Egyéb zenei rendezvény (koncert stb.)
Mozi
Kiállítás, múzeum, műemlék vagy emlékhely megtekintése, arborétum, növ.- és állatkert látogatása
Vidámpark, kirakodó vásár, búcsú
Cirkusz, kabaré látogatása
Sportrendezvényen való részvétel nézőként
Egyéb kulturális és szórakoztató intézmény látogatása
Egyéb szórakozás
Általában, külön megnevezés nélkül
Élő zene (cigányzenész, utcai zenész) hallgatása
Nótázás, mulatás, éneklés társaságban
Kocsmázás
Beszélgetés, italozás, baráti társaságban
Egyéb szórakozás (utcai pantomim előadása stb.)

36

Szabadidő, sport
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607

Szabadidő
Séta
Kirakatnézés
Városnézés
Strandolás, napozás
Horgászat
Vadászat
Egyéb szabadidős tevékenység
Testedzés, aktív sport

3608
3609
3610
3611
3612

Nem versenyszerűen űzött sportok és ha nem dönthető el, hogy versenyszerű-e vagy sem
Atlékia
Testedzés általában
Testépítés, konditerem
Fitness, aerobik, torna, jóga, pilatesz
Távgyaloglás, kocogás, futás
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Tevékenységjegyzék ("d" oszlop)
Kód
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623

3624

Tevékenység megnevezése
Természetjárás, gyalogos turizmus, tájfutás
Kerékpározás (nem közlekedési céllal)
Úszás
Labdarúgás
Asztalitenisz
Tenisz
Egyéb labdajáték ( bowling, kosárlabda stb.)
Billiárd, csocsó, rex
Evezés, vitorlázás, egyéb vízi sport
Téli sportok (síelés, korcsolyázás stb.)
Egyéb sport (pl. lovaglás)
Minden versenyszerűen végzett sport, edzés, verseny
Edzés, verseny általában

A szabadidő és sport tevékenységeihez kapcsolódó egyéb tevékenységek
3625 Horgász-, vadász- és egyéb sporteszközök használatra és/vagy tárolásra való előkészítése
3626 Sátorverés, sátorbontás
3627 Egyéb, szabadidő és sport tevékenységhez kapcsolódó tevékenység
37

Egyéb, máshova nem sorolt tevékenység
Egyéb szabadon végzett tevékenység
3701 Semmittevés általában
3702 Cigarettázás, dohányzás
3703 Gondolkodás, töprengés, meditáció

3704
3705
3706
3707
38
3888

Érzelmi tevékenységek
Sírás
Veszekedés
Valamiben való gyönyörködés
Egyéb érzelmi tevékenység
Ismeretlen, ill. be nem sorolható tevékenység
Ismeretlen, be nem sorolható tevékenység
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Kinek a számára végezte az adott munkatevékenységet? ("e" oszlop)
Kód

1
2
3
4
5
6
7
8
0

Megnevezés
Saját háztartás számára (akkor is, ha valamely otthon végzett háztartásellátó munka mellett az oszlop
nincs kitöltve)
Más háztartás számára (ismerősnek, rokonnak, barátnak; helyszín: más lakása, kertje, gazdasága,
nyaralója)
Társadalmi-, civil szervezet, egyház számára
Mellékfoglalkozás, másodállás
Közmunka
Alkalmi vagy szezonális munka
Napszám
Bármilyen munka: eladásra, piacra, pénzért
Minden más tevékenységkód mellett!

1301 - 1736 → 1 - 8
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A tevékenységek helyszínei („Hol történt?) és a közlekedés módja, eszközei („f” oszlop)
Kód
1

Helyszín/eszköz
Saját lakás (albérlet, bérlet) és a hozzá tartózó helyiségek, saját tulajdonú egyéb ingatlan

11

Saját lakás (albérlet, bérlet) és a hozzá tartózó helyiségek
110

Saját lakás általában (albérlet, bérlet is)

111

Szoba

112

Nappali

113

Hálószoba

114

Konyha

115

Étkező

116

Fürdőszoba (WC-vel vagy anélkül)

117

WC

118

Erkély, terasz, folyosó, lépcsőház

119

Egyéb helyiségek (előszoba, kamra, nyári konyha, stb.)

12

Saját lakáshoz, házhoz tartozó, valamint saját tulajdonú egyéb ingatlan, ingatlanrész
120

Udvar, kert, udvari WC, járda a ház, a kapu előtt, gazdasági udvar

121

Pince, padlás, kazánház, fáskamra

122

Műhely, garázs, szerszámos kamra

123

Gazdasági épület, istálló, terménytároló, borospince

124

Saját föld, háztáji és kisegítő gazdaság, fólia

125

Saját építési telek, házhely

126

Saját nyaraló, hétvégi ház (a hozzá tartozó telekkel)

127

Saját üdülőtelek

2

Más háza, lakása, udvara, kertje stb.
210

Más lakása, udvara, kertje

211

Más nyaralója, telke

212

Más építési telke

213

Más földje, háztáji és kisegítő gazdasága

214

Más műhelye, garázsa stb.

215

Más munkahelye

3

Saját fő- vagy mellékfoglalkozású munkahely, iskola
310

Jellemzően zárt helyszínen (iroda, műhely, üzlet, mezőgazdasági épület stb.)

311

Jellemzően szabadban (építkezés, mező-, erdő-, vagy vízgazdaság, határ)
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A tevékenységek helyszínei („Hol történt?) és a közlekedés módja, eszközei („f” oszlop)
Kód

Helyszín/eszköz

312

Változó vagy mozgó helyszínen (gépkocsivezető, takarító, házakhoz kijáró szerelő stb.)

313

Tanulóknál: iskola (általában)

314

Tanulóknál: gyakorlati képzés helyszíne

4

Munkahelyhez, iskolához, kollégiumhoz, munkásszállóhoz tartozó
410

Étterem, büfé, menza stb.

411

Pihenőhelyiség, folyosó, társalgó

412

Kollégium, munkásszálló helyisége (saját szoba, háló stb.)

413

Egyéb helyiségek (öltöző, fürdő, konyha stb.)

414

Kert, udvar, park

415

Társadalmi szervezetek, egyesületek intézményei, helyiségei

5

Kereskedelmi és vendéglátóhelyek
510

Bolt

511

Áruház

512

Piac, vásárcsarnok

513

TÜZÉP-telep

514

Benzinkút

515

Autópiac vagy egyéb gépkocsi szalon

516

Bevásárló- és szórakoztatóközpont, szupermarket

517

Mezőgazdasági felvásárló- és átvevőhely

518

Étterem, vendéglő (nem munkahelyi vagy iskolai!)

519

Cukrászda

520

Eszpresszó, kocsma, bisztró

521

Büfé

522

Söröző, borozó

523

Gyorsétkező helyek (Mc Donald's, Pizza Hut stb.)

524

Utcai étel-ital árusító helyek

525

Szálloda, wellness központ

526

Üdülő (nem saját)

527

Bérelt lakás, apartman, szoba

528

Camping
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A tevékenységek helyszínei („Hol történt?) és a közlekedés módja, eszközei („f” oszlop)
Kód

6

Helyszín/eszköz

Szolgáltatóhelyek, intézmények
610

Tisztító

611

Fodrász

612

Szerviz

613

Totózó, lottózó, bingózó helyiség

614

Lóversenypálya

615

Fogadóiroda stb.

616

Orvosi- vagy szakrendelő

617

Gyógyszertár

618

Kórház

619

Szanatórium

620

Gyógyfürdő

621

Az önkormányzathoz tartozó intézmények (Okmányiroda, Nevelési tanácsadó, Családsegítő
Központ, stb.)

622

Bíróság, ügyészség

623

Ügyvéd

624

Rendőrség, vámhatóság

625

APEH

626

Munkanélkülieket ellátó iroda

627

Állásbörze

628

Posta

629

Bank

630

Biztosító

631

Utazási iroda

632

Tőzsde

633

Gyermekintézmény (óvoda, bölcsőde, iskola stb.)

634

Társadalmi -, civil szervezetek, egyesületek intézményei, helyiségei

635

Templom, egyházi intézmény

636

Nyugdíjasotthon, szeretetotthon, öregek napközije

637

Hajléktalan szálló, krízisszálló, nappali melegedő

638

Temető
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A tevékenységek helyszínei („Hol történt?) és a közlekedés módja, eszközei („f” oszlop)
Kód

Helyszín/eszköz

640

Áramszolgáltató

641

Gázszolgáltató

642

Kéményseprő

643

Szemétszállítás

644

Víz- és csatorna

645

Kábel szolgáltatók (TV, internet)

649

Egyéb szolgáltatók, intézmények

7

Kulturális és sport intézmények
710

Mozi

711

Színház, opera, hangversenyterem

712

Múzeum, kiállító terem

713

Könyvtár

714

Klub

715

Művelődési ház, közösségi ház, faluház stb.

716

Aquapark, strand,

717

Állatkert, növénykert, arborétum

718

Vidámpark

719

Disco

720

Sportintézmény, sportpálya, konditerem

721

Vásár (kirakodó vásár, BNV stb.)

722
723

Cirkusz
Egyéb kulturális vagy szórakoztató intézmény

8

Szabadban való mozgás és a tevékenység egyéb helyszínei
81

Szabadban való mozgás helyszínei
810

Zárt településen belüli szabadtéri pihenőhely (park, játszótér, liget, sétány stb.)

811

Folyópart, tópart

812

Erdő

813

Határ, mező, rét

815

Egyéb kirándulóhely, ill. kirándulás helyszíne általában

816

Búcsújáró hely, zarándok hely
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A tevékenységek helyszínei („Hol történt?) és a közlekedés módja, eszközei („f” oszlop)
Kód
82

Helyszín/eszköz
A tevékenység egyéb helyszínei

820

Utca, tér, aluljáró

821

Tömegközlekedési eszköz megállóhelye

822

Pályaudvar, vasútállomás, buszpályaudvar, repülőtér

823

Épületen belüli közlekedés

824

Ismeretlen közlekedési helyszín

9

A közlekedés tevékenysége mellett a közlekedési eszköz
910

Gyalogos közlekedés

911

Kerékpár

912

Motorkerékpár, moped

913

Személygépkocsi, kisbusz

914

Taxi

915

Helyi tömegközlekedési eszköz kmn.

916

autóbusz

917

villamos

918

trolibusz

919

sikló, libegő

920

metró, kisföldalatti

921

HÉV

922

Távolsági tömegközlekedési eszköz kmn.

923

vonat

924

autóbusz

925

Lovas kocsi, szekér

926

Teherautó

927

Kamion

928

Mezőgazdasági jármű (traktor, kombájn)

929

Légi jármű

930

Munkáltató által biztosított szerződéses járat

931

Tolókocsi

999

Egyéb helyszínek
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód

010
020
030
040
050
060
070
080
090
091
092
093
094
095
096

097
098

Típus megnevezése
Egy résztvevő (jelenlévő) típus esetén
Házastárs, élettárs, (nem házasoknál: partner)
Gyermek (saját, nevelt)
Testvér
Unoka
Szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Egyéb rokon (házastárs testvére, meny, vő, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi)
Szomszéd
Barát
Munkatárs vagy iskolatárs a munkahelyen, iskolában vagy azon kívül
Egyéb ismerős (nem hivatalos kapcsolatban)
A megkérdezett háztartásában fizetett munkát végző személy (pl. szerelő, egyéb iparos, takarító,
háztartási alkalmazott, napszámos), vagy akinél a megkérdezett végez fizetett külön munkát
A megkérdezett munkahelyi felettese, iskolai tanára
A megkérdezett munkahelyi beosztottja, iskolai tanítványa
Az a személy, akire a megkérdezett munkája irányul (ha a megkérdezett orvos, akkor a betege; ha
eladó, akkor a vevő; ha pedagógus, akkor tanítási órán, szervezett foglalkoztatáson a tanítványai stb.)
Egyéb, a munkáját hivatalosan végző személy (orvos; betegirányító; a gyermek tanára, nevelője;
óvónő; óvodai, bölcsődei dada; bolti eladó; postás; rendőr; tűzoltó; portás, biztonsági őr; ügyintéző;
parkoló őr; ellenőr stb.)
A tevékenységben a megkérdezettel együtt résztv. (v. pusztán jelenlévő) ismeretlen, idegen szem.
Kizárólag jelenlévők esetében:

099

Ha a tevékenység tömegben, zsúfolt helyszínen zajlik
Kettő vagy több résztvevő (jelenlévő) típus esetén

1

Házastárs, élettárs (nem házasoknál: partner)

2

Gyermek (saját, nevelt)
Testvér
Unoka
Szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Egyéb rokon (házastárs testvére, meny, vő, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi)
Szomszéd
Barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs
Család (tágan értelmezve, valamennyi rokoni kapcsolatra, abban az esetben, ha a három
résztvevő/jelenlévő kód nem elegendő)

3
4
5
6
7
8
9
11
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód

Típus megnevezése
Lehetséges kódvariációk

012
013
014
015
016
017
018
019

Házastárs, élettárs, partner + gyermek
Házastárs, élettárs, partner + testvér
Házastárs, élettárs, partner + unoka
Házastárs, élettárs, partner + szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs, élettárs, partner + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Házastárs, élettárs, partner + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

023
024
025
026
027
028
029

Gyermek + testvér
Gyermek + unoka
Gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő
Gyermek + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Gyermek + egyéb rokon
Gyermek + szomszéd
Gyermek + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

034
035
036
037
038
039

Testvér + unoka
Testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő
Testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Testvér + egyéb rokon
Testvér + szomszéd
Testvér + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

045
046
047
048
049

Unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő
Unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Unoka + egyéb rokon
Unoka + szomszéd
Unoka + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

056
057
058
059

Szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon
Szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd
Szülő, nagyszülő, dédszülő + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód
065
067
068

Típus megnevezése

069

Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

078
079

Egyéb rokon + szomszéd
Egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

089

Szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs
Három vagy több résztvevő vagy jelenlévő esetén

118
119

Család + szomszéd
Család + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

123
124
125
126
127
128
129

Házastárs, élettárs, partner + gyermek + testvér
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + unoka
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + gyermek + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

134
135
136
137
138
139

Házastárs, élettárs, partner + testvér + unoka
Házastárs, élettárs, partner + testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs, élettárs, partner + testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Házastárs, élettárs, partner + testvér + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + testvér + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + testvér + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti
tagtárs

145
146
147
148

Házastárs, élettárs, partner + unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő
Házastárs, élettárs, partner + unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Házastárs, élettárs, partner + unoka + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + unoka + szomszéd
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód

149
156
157
158
159
167
168
169
178

Típus megnevezése
Házastárs, élettárs, partner + unoka + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti
tagtárs
Házastárs, élettárs, partner + szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Házastárs, élettárs, partner + szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + szülő, nagyszülő, dédszülő + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs,
egyesületi vagy szervezeti tagtárs
Házastárs, élettárs, partner + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Házastárs, élettárs, partner + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs,
iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

179

Házastárs, élettárs, partner + egyéb rokon + szomszéd
Házastárs, élettárs, partner + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

189

Házastárs, élettárs, partner + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

234
235
236
237
238
239

Gyermek + testvér + unoka
Gyermek + testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő
Gyermek + testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Gyermek + testvér + egyéb rokon
Gyermek + testvér + szomszéd
Gyermek + testvér + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

245
246
247
248
249

Gyermek + unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő
Gyermek + unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Gyermek + unoka + egyéb rokon
Gyermek + unoka + szomszéd
Gyermek + unoka + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

256
257
258

Gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon
Gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód
259
267
268

Típus megnevezése
Gyermek + szülő, nagyszülő, dédszülő + barát, ismerős, m.társ, isk.társ, egyesületi v. szervezeti tagtárs

269

Gyermek + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Gyermek + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd
Gyermek + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs,
egyesületi vagy szervezeti tagtárs

278
279

Gyermek + egyéb rokon + szomszéd
Gyermek + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

289

Gyermek + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

345
346
347
348
349

Testvér + unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő
Testvér + unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Testvér + unoka + egyéb rokon
Testvér + unoka + szomszéd
Testvér + unoka + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

356
357
358

Testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon
Testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd
Testvér + szülő, nagyszülő, dédszülő + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

359

369

Testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd
Testvér + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi
vagy szervezeti tagtárs

378
379

Testvér + egyéb rokon + szomszéd
Testvér + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

389

Testvér + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

456
457
458

Unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője
Unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon
Unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd
Unoka + szülő, nagyszülő, dédszülő + barát, ismerős, m.társ, isk.társ, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

367
368

459
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A tevékenység aktív résztvevői ("g" oszlop) és passzív jelenlévői ("h" oszlop)
Kód
467

Típus megnevezése

468

Unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd

469

Unoka + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi
vagy szervezeti tagtárs

478

Unoka + egyéb rokon + szomszéd

479

Unoka + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

489

Unoka + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

567
568

Szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon
Szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd
Szülő, nagyszülő, dédszülő + házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + barát, ismerős, munkatárs,
iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

569

579

Szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon + szomszéd
Szülő, nagyszülő, dédszülő + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

589

Szülő, nagyszülő, dédszülő + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy
szervezeti tagtárs

578

679

Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon + szomszéd
Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + egyéb rokon + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs,
egyesületi vagy szervezeti tagtárs

689

Házastárs szülője, nagyszülője, dédszülője + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs,
egyesületi vagy szervezeti tagtárs

789

Egyéb rokon + szomszéd + barát, ismerős, munkatárs, iskolatárs, egyesületi vagy szervezeti tagtárs

678

78

