
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 1968/08 Programelem kód: 21302P163

 

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

Kérdezés időpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

Hány percet vett igénybe a kikérdezés: perc

A kérdőívet ellenőrizte: 

Az ellenőrzés időpontja: év: ELLEV

hónap: ELLHO

nap: ELLNAP

Ellenőrzés időtartama: perc ELLPERC

A háztartásban kitöltött személyi kérdőívek száma, db SZKDB

A háztartási kérdőívre válaszoló személy sorszáma HVSZSOR

Központi Statisztikai Hivatal

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

2007 (referencia év)

HAKEV HAKHO HAKNAP

(Pénzügyi blokkal bővítve)
HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV

HAVORA HAVPERC

HAKPERCE

perc
HAKORA HAPERC



1. Milyen típusú épületben van a lakás? HH010

különálló családi ház ( 1 ) • ikerház vagy  sorház (2 )  • társasház, tíznél kevesebb lakással (3 ) · társasház, tíz vagy
tíznél több lakással ( 4 ) • egyéb lakott lakóegység ( 5 ) 

2. A lakás használatának jogcíme az itt lakó személy(ek) HH020

a lakás tulajdonosa(i) ( 1 ) nem piaci áron bérelt lakás bérlő(i) ( 4 )
a lakás haszonélvező(i), illetve a tulajdonos rokona(i) ( 2 )  magántulajdonú lakás szivességi lakáshasználó(i) ( 5 )
piaci áron bérelt lakás bérlői ( 3 ) szolgálati lakás használó(i) ( 6 )

3. Mely háztartástag jogcímén laknak a lakásban?  HB080

Személyek sorszámát kérjük beírni, max. 2 személyt lehet megnevezni! HB090

Saját lakás esetén ki a tulajdonos, vagy ki a haszonélvező/tulajdonos rokona, bérelt lakás esetén ki bérli azt?

4. Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? (ha a jogcím 3,4) → HH060 ezer Ft

5. Véleménye szerint mennyi az Ön(ök) lakásának/házának a piaci értéke? (millió Ft) HAERT

6. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, HH061 ezer Ft
amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék? (ha a jogcím 1,2,4,5,6)

7. Van-e lakáshitel-törlesztésük? (arra a lakásra, amelyben laknak! ) HLAKHI

van ( 1 ) • nincs ( 0 ) 

8. Mennyi hitelt vettek fel (ezer Ft-ban)? HLAKFT ezer Ft

Ha többféle lakáshitelük van, akkor az összes hitel együttes összege.

9. Melyik évben vették fel a hitelt? HLAKEV
Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegűt. 

10. Hány évre vették fel a hitelt? HLAKEVE

Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegűt. 

11. Együttesen mekkora kamat és kezelési költség terheli ezt a hitelt? (THM, %) THM %

12. Mekkora a felvett hitel után fizetendő havi törlesztőrészlet? HTORLFT ezer Ft

13.a

Közös költség HREZSI1 ezer Ft Fűtés (távfűtés, vagy

Villany HREZSI2 ezer Ft szilárd tüzelőanyag) HREZSI5 ezer Ft

Gáz HREZSI3 ezer Ft Szemétszállítási díj HREZSI6 ezer Ft

Víz és csatorna HREZSI4 ezer Ft Karbantartási költség HREZSI7 ezer Ft

13.b Ingatlanadó (éves összege) HINGADO ezer Ft

14. Mekkora a  lakás alapterülete? HLANM m2

15. Mennyi a lakás szobáinak száma (db) az Önök által használt lakrészben?

a) 12 m2-nél nagyobb HSZOB b) 4–12 m2-es HKSZOB

16. Melyik évben költöztek ebbe a lakásba? HH031

Mennyi a lakás - háztartásra eső - fenntartási költsége egy átlagos hónapban?

I. LAKÁSJELLEMZŐK

Tovább a 12-re→

Tovább a 13-ra
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17. Rendelkezik-e az Ön lakása az alábbiakkal:

a) gázzal igen ( 1 ) • nem ( 0 ) HLGAZ

b) szennyvízelvezetéssel igen, közcsatornával ( 1 ) •  igen, házicsatornával (2 ) •  nem ( 0 ) HSZENY

c) fürdőszobával, illetve zuhanyzóval igen, eggyel ( 1 ) •  igen, kettővel vagy többel ( 2 ) • nem ( 0 ) 

d) vízöblítéses WC-vel igen, a lakáson belül (1) • igen, a lakáson kívül (2 ) • nem ( 0 )

18. Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyikben laknak, illetve lakókörnyezetére?

igen ( 1 ) • nem ( 0 )

a) a  lakás mennyezete beázik HH041 e) a lakás nem elég világos HS160

b) a lakás falazata nedvesedik HH042 f) zajosak a szomszédok, vagy HS170
    nagy zaj szűrődik be az utcáról

c) a lakás nyílászárói rosszak HH043 g) zavaróan nagy a közlekedésből, HS180
    ipari termelésből eredő szennyeződés, 

d) rossz a környék közbiztonsága HS190
    szemetes a környék

Lakásjellemzők rész kitöltöttsége:  teljes ( 1 ) • részleges ( 2 ) • megtagadta ( 3 ) MEGHIL

B D

Adott és kapott támogatások értéke rész kitöltöttsége:  teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIAK

Van-e a háztartás tulajdonában: 

1. Vezetékes vagy mobiltelefon 4. Mosógép

2. Színes televízió 5. Személygépkocsi

3. Számítógép

Súlyadó éves összege (ha a háztartás rendelkezik saját gépkocsival)

Tartós fogyasztási cikkel való ellátottsági mutató kitöltöttsége:  teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHITA

HH090

HH080

ezer Ft

van ( 1 ) •  nincs, mert nem engedheti meg magának ( 2 ) • nincs, egyéb okból ( 3 )

HS110

HS070

HS080

HS090

HS100

Lakás, nyaraló, telek, föld

III. NÉHÁNY TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁGI MUTATÓ

Kitől : 
senkitől nem kapott ( 0 ) • szülőtől (1 ) • gyermektől ( 2 ) • nagyszülőtől (3 ) • unokától ( 4 ) • testvértől ( 5 ) • egyéb rokontól ( 6 ) • baráttól, szomszédtól 
( 7 ) • nonprofit szervezettől (8 ) • egyébtől ( 9 ) 

Támogatás mindennapi 
megélhetéshez (rendszeres)

NTAR

Kinek : 
senkinek nem adott ( 0 ) • szülőnek (1 ) • gyermeknek ( 2 ) • nagyszülőnek (3 ) • unokának ( 4 ) • testvérnek ( 5 ) • egyéb rokonnak ( 6 ) • barátnak, 
szomszédnak (7 ) • nonprofit szervezetnek (8 ) • egyébnek ( 9 )

Egyéb nagyértékű tartós fogyasztási 
cikk

II. ADOTT ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉRTÉKE

Kapott támogatások értéke, Ft

C

Kitől 
kapta?Megnevezés Kinek 

adta?Adott támogatások értéke, Ft

A

I. LAKÁSJELLEMZŐK  (folytatás)

Személygépkocsi

TAME

SZGK

GYTA

LAKE

Pénztámogatás (egyszeri)

Gyermek-, szülő-, feleségtartás

PENZ

Kód
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  évente legalább egy hétre elmenjenek nyaralni, amiért fizetniük kell? HS040

  legalább minden második nap húst egyenek? (vegetáriánusok azzal egyenértékű ételt) HS050

  lakásukat megfelelően fűtsék? HH050

2. A lakásfenntartás költségei mekkora megterhelést jelentenek a háztartásnak? HS140

nagyon megterhelő ( 1 ) •  időnként megterhelő ( 2 ) • egyáltalán nem megterhelő (3 )

3. A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekkora megterhelést jelentenek a háztartásnak?

HS150

4. Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban pénzhiány miatti törlesztési elmaradás az alábbi tételeknél:

Elmaradás (jelenleg)

5. Képes volna-e a háztartás arra, hogy egy váratlan, nagyobb összegű kiadást HS060

a saját forrásaiból fedezzen? igen ( 1 ) • nem ( 0 )

ezer Ft

6.

7. Véleménye szerint havonta mekkora összegre (nettó) lenne szüksége egy olyan háztartásnak,

8. Csökkent-e jelentősebben az elmúlt 12 hónapban háztartásának összjövedelme? MI090
igen ( 1 ) • nem ( 0 )

Ha igen, mi volt ennek az oka? MI095

Mit gondol, hogyan fog változni háztartásuk pénzügyi helyzete a következő MI100

12 hónapban? javul ( 1 ) • nem változik (2 ) • rosszabbodik ( 3 ) • nem tudja (4)

Relatív anyagi helyzet rész kitöltöttsége:  teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIRE

HLTORFT

HLKTGFT

HLKOZFT

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

közös költség HLKTG

nem fordult elő ( 0 ) • előfordult egyszer, de jelenleg nincs ( 1 ) • előfordult egynél többször, de jelenleg 
nincs ( 2 )• előfordult egyszer és jelenleg is van (3 ) • előfordult egynél többször és jelenleg is van ( 4 ) • 
nem vonatkozik rá (5 )

b) lakástörtesztőrészlet HLTOR

a) lakbér HLBER HLBERFT

nagyon megterhelő ( 1 ) •  időnként megterhelő ( 2 ) • egyáltalán nem megterhelő (3 ) • 
nem vonatkozik rá (4 )

Ha igen, ennek maximális összege:

IV. RELATÍV ANYAGI HELYZET

viszonylag könnyen (4 ) • könnyen ( 5 ) • nagyon könnyen ( 6 )

KEPESFT

1.

Véleménye szerint, hogyan tud megélni az Ön háztartása?

Megengedhetik-e maguknak, hogy: igen ( 1 ) •  nem ( 0 )

c)

f) pénz kölcsönök törlesztő részletei HLKTR

e)

d) közüzemű díj

HLHIThitelre vásárolt termékek részletei

HLKOZ

HFT1
mint az Önöké a nagyon szűkös megélhetéshez?

HS120

9.

munkahely elvesztése (1 ) •  munkaidő és/vagy bér csökkenése ( 2 ) • munkaképtelenség betegség miatt 
( 3 )• szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás igénybevétele (4 ) • nyugdíjazás ( 5 ) • házastársi/élettársi  
kapcsolat felbomlása ( 6 ) • a háztartás  összetételében bekövetkező egyéb változás (7 ) • egyéb ok ( 8 )

nagy nehézségek árán ( 1 ) •  nehézségek árán ( 2 ) • kisebb nehézségek árán ( 3 ) •

ezer Ft

4



 1. Rendelkezik-e a háztartás (vagy annak bármely tagja) folyószámlával?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) MI010

2. Ha nem rendelkezik, mi ennek az oka?
Nincs szüksége rá, előnyben részesíti a készpénzfizetést (1 )
Túl magasnak találta az ezzel kapcsolatos költségeket (2 )
Nincs a lakóhelye/munkahelye közelében bank ( 3 )
Igényelte, de igényét a bank elutasította ( 4 )
Nem igényelt, mert a bank úgyis elutasította volna ( 5 ) MI110-114

3. Rendelkezik-e a háztartás (vagy annak bármely tagja) egyéb (folyószámlán kívüli) bankszámlával (forint vagy deviza)?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) MEGTAK

4. A bankszámlához kapcsolódik-e hitelkeret?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE HKERET

5. Ha van hitelkerete, van-e azon jelenleg pénzügyi nehézség miatt tartozása?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE MI020

6. Ha igen, ennek körübelüli összege: MI025
(A háztartás összes bankszámláját figyelembe véve.)

7. Rendelkezik-e a háztartás bármely tagja bankkártyával?
igen ( 1 )

nem ( 0 ) BANK

8. Ha igen, jellemzően milyen célra használja (használják)?
pénzfelvétel ( 1 ) BANKCEL

napi vásárlás ( 2 ) pénzfelvétel és nagy értékű cikkek vásárlása ( 5 )

nagy értékű cikkek vásárlása  ( 3 ) napi vásárlás és nagy értékű cikkek cikkek vásárlása ( 6 )

napi vásárlás és pénzfelvétel  ( 4 ) pénzfelvétel, napi és nagy értékű cikkek vásárlása ( 7 )

9. Rendelkezik-e a háztartás bármely tagja hitelkártyával vagy olyan ügyfélkártyával (pl. Auchan, Cora stb.) , melyhez
hitelkeret kapcsolódik?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) MI030

10. Ha igen, volt-e bármelyiken az elmúlt 3 hónap során – anyagi nehézségek miatt – kiegyenlítlen tartozása?
igen ( 1 )
nem ( 0 ) MI040

11. A legutolsó havi záróegyenlegnél a tartozás nagysága: MI045

V. PÉNZÜGYI KIREKESZTŐDÉS

TOVÁBB A 3. KÉRDÉSRE

ezer Ft

ezer Ft

TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE

TOVÁBB A 9. KÉRDÉSRE

TOVÁBB A 12. KÉRDÉSRE

FOLYÓSZÁMLA, BANK ÉS HITELKÁRTYA
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12. Van-e a háztartás bármely tagjának bármilyen pénzintézeti hitele (a korábban már megkérdezett, a jelenleg lakott lakásra 
felvett esetleges hitelen túl)?

igen ( 1 )
nem ( 0 ) MI050

13. Mi a fő oka, hogy nincs pénzintézeti kölcsöne?
Kölcsönre egyáltalán nincs szüksége ( 1 )
Rokonoktól, barátoktól tud kölcsönt kapni ( 2 )
Nem tudnák visszafizetni (3 )
Kértek hitelt/kölcsönt, de nem kapták meg ( 4 )
Volt kölcsönük, de a hitelező felmondta ( 5 )
Nem kérnek, mert ugyis elutasítanák a kérésüket ( 6 ) MI205

14. A háztartás bármely tagjának ingatlan jelzálog kölcsöne (csak ha nem a jelenleg lakott lakásra vette fel)
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI051

15. A háztartás bármely tagjának autóvásárlási hiteltartozása, lízingdíja
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI0521

16. A háztartás bármely tagjának lakásfelújítási, bútorvásárlási vagy más hasonló célú kölcsöne
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI053

17. A háztartás bármely tagjának más áruvásárlási kölcsöne, lizingdíja
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI0522

18. A háztartás bármely tagjának diákhitele
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI055

19. A háztartás bármely tagjának  vállalkozás-indítási vagy más vállalkozási hitele
 (ideértve a mezőgazdaságit is)
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI057

20. A háztartás bármely tagjának üdülés céljára felvett hitele
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI054

21. A háztartás bármely tagjának egészségügyi ellátás ellentételezéséhez felvett hitele
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI056

22. A háztartásbármely tagjának bármely, más jogcímen felvett hitele, kölcsöne
van ( 1 )
nincs ( 0 ) MI058

23. Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban pénzhiány miatti  törlesztési elmaradás a fenti hiteleknél
igen ( 1 )
nem ( 0 ) MI060

24. Ha igen, ennek jelenlegi összege MI065

A pénzügyi kirekesztődés rész kitöltöttsége:  teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIP

 JELZÁLOG ÉS PÉNZINTÉZETI HITEL

TOVÁBB A 14. KÉRDÉSRE

ezer Ft

TOVÁBB A VI. BLOKKRA
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Sor-
szám

2007-ben volt-e mezőgazdasági tevékenységből bevételük, jövedelmük?
igen ( 1 ), nem ( 0 ) EVOLTE

Ha igen, mekkora volt:

Volt-e saját termelésből származó fogyasztásuk (akár a háztartás termelte,
akár saját termelésből ajándékba kapta)

igen ( 1 ) EVOLSAJAT

nem ( 0 )

Éves összeg, Ft

Családi pótlék

Megnevezés

EMCSP

EARV

FőHónap

A saját termelésből származó fogyasztás becsült értéke: ESAJERT

EBIZ

1.

16 éven aluli gyermek(ek) jövedelme

növény, növényi termék eladásából

mezőgazdasági támogatásból (pl. földalapú támogatás)

Kapott lakásfenntartási támogatás

ID

Kód

2. Ebből: emelt szintű családi pótlék

VI. HÁZTARTÁSI BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK

Gyermekneveléssel kapcsolatos juttatások

Tőkejövedelmek, befektetésekből származó jövedelmek

Mezőgazdasági termelésből származó jövedelem

5.

6.

7.

ECSP

4. EJOVGY

EMEZALLAT

13.

12.

11. EMEZRAFMekkora volt az éves ráfordítás:

EMEZBIZT

10.

EHJOVKIHáztartási bevételek, jövedelmek rész kitöltöttsége: teljes ( 1 ), részleges ( 2 ), megtagadta ( 3 )

mezőgazdasági biztosításból, kártérítésből

élőállat, állati termék eladásá

mezőgazdasági szolgáltatásból (pl. gépek bérbeadása)

a)

b)

EMEZTAMO

d)

c)

3. Árvaellátás

EEJO

Egyéb szociális jövedelmek
ELFE

EMEZNOV

EMEZSZOLG

8.

9.

TOVÁBB A VII. BLOKKRA

EFELKOA

Egyéb jövedelem, támogatások, segélyek (egyház, 
önkormányzat stb.)

Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség

e)

Biztosítótól kapott összeg (élet-, nyugdíj, -balesetbiztosítás)

FO
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igen (1) 
nem (0)

Ha IGEN, 
sorszáma

igen (1) 
nem (0)

Ha IGEN, 
sorszáma

igen (1) 
nem (0)

Ha IGEN, 
sorszáma

SZSOR SZNEV HNEME APLAK APSOR ANYLAK ANYSOR TARSLAK TARSSOR

Csak 12 éven aluliakra vonatkozik

HSZEV HSZHO

VII. A HÁZTARTÁSTAGOK JELLEMZŐI

bölcsőde óvoda
óvodások 

iskola 
előkészítése 

általános 
iskolai tanóra 

általános 
iskolai napközi

A 
személy 

SOR-
SZÁMA 
a háztar-
tásban

apja, 
nevelőapja 

anyja, 
nevelőanyja házastársa, élettársa

felügyelete alatt

HISK1

fizetett 
gondozó 

nagyszülő, 
rokon, ismerős

HISK2 HGOND HROK

A személy sorszámát, születési dátumát, nemét, kérjük a címkártyáról átmásolni!

HBOLCS HOVI1 HOVI2

A személy családi nevének 
kezdőbetűje és keresztneve Születési év Születési 

hónap

Gyermekfelügyelet
Hány órát tölt a gyermek egy átlagos héten az alábbi helyeken? 

Neme
férfi (1)
nő (2)

A háztartásban lakik-e?
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Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 1968/08 Programelem kód: 21302P163

 

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

A személy sorszáma a háztartásban SZSOR

(akiről szól a kérdőív)

A személy sorszáma a háztartásban VSZSOR

(aki válaszol a kérdőívre)

Az összeíró kódszáma:

Kérdezés időpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

Hány percet vett igénybe a kikérdezés: perc

A kérdőívet ellenőrizte: SZELL

Az ellenőrzés időpontja: év: SZELLEV

hónap: SZELLHO

nap: SZELLNAP

Ellenőrzés időtartama: perc SZELLPERC

SZKORA SZKPERC

 1991-ben és korábban születettektől kell megkérdezni!

Központi Statisztikai Hivatal

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

2007 (referencia év)
SZEMÉLYI KÉRDŐÍV

OSZKOD

SZKEV SZKHO SZKNAP

SZVORA SZVPERC

SZKPERCE

perc



1. Születési év, hó (Címkártyáról átmásolni) PB140

2. Neme: (Címkártyáról átmásolni) férfi (1) • nő (2) PB150

3. Magyarországon született:  igen (1) • nem (0) SZORSZMO

4. Ha nem Magyarországon, mely országban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB210

5. Állampolgársága: ALLPOLGK
magyar (1) • kettős, ebből az egyik magyar (2) • kettős, ebből egyik sem magyar (3) • nem magyar (4)

6. Ha nem vagy nemcsak magyar, milyen állampolgárságú (még): PB220A

(két válasz lehetséges!) PB220B

7. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége: PE040

8. A megszerzés éve: PE030
(Ha nem fejezte be az általános iskolát sem, akkor a kódkocka üresen marad!)

9. Részt vesz-e jelenleg iskolarendszerű képzésben PE010
igen (1) •  nem (0) 

10. Milyen szintű képzésben vesz részt? PE020

Társadalmi-demográfiai jellemzők blokk kitöltöttsége: teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIT

1. Hogyan jellemezné általános egészségi állapotát? PH010
nagyon jó (1) • jó (2) • sem nem jó, sem nem rossz (3) • rossz (4) • nagyon rossz (5)

2. Van-e valamilyen tartós vagy krónikus egészségi problémája? PH020
van (1) • nincs (2)

3. PH030

4. Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy Önnek…

4/a orvosi ellátásra lett volna szüksége, de nem vette igénybe?
igen, legalább egy alkalommal (1) • nem volt ilyen alkalom (2)

4/b fogorvosi ellátásra lett volna szüksége, de nem vette igénybe?
igen, legalább egy alkalommal (1) • nem volt ilyen alkalom (2)

Az ellátás igénybe vételi hiányának okai (4/a, 4/b kérdés):

Egészségügyi blokk kitöltöttsége: teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIE

I. TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK

PB130

általános iskola 1-4. évfolyama (1) • általános iskola vagy gimnázium 5-8. évfolyama (2) • szakiskolai 9-10 évfolyama
(3) • középiskolai (gimnázium vagy szakközép iskola) 9-12. évfolyama (4) • szakiskola 11-12 évfolyama (5) •
középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 13-14. évfolyama (6) • felsőfokú szakképzés (7) • főiskola (8) •
egyetem (9) • doktori, illetve mesterképzés  (PhD, DLA) (10)

általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb (1) • általános iskola 8-10. évfolyama (2) • szakiskolai (szakmunkásképző iskola) 
szakképesítést  igazoló bizonyítvány (3) • középiskolai szakképesítést igazoló érettségi, képesítő bizonyítvány (4)  • gimnáziumi 
érettségi (5) • középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szakképesítést igazoló bizonyítvány (6)  • iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (7) • főiskolai oklevél (8) • egyetemi oklevél (9) • doktori (PhD) vagy 
mester (DLA) fokozatot igazoló oklevél (10)

II. EGÉSZSÉGÜGYI BLOKK

Az elmúlt 6 hónap során mennyiben érezte magát korlátozva mindennapi szokásos tevékenységeiben
egészségügyi okok miatt?
jelentős mértékben korlátozva éreztem magam (1) korlátozva éreztem magam (2) egyáltalán nem éreztem 
magam korlátozva (3)

ORVOS ORVOK

PH070

Ha igen, ennek oka: 
(kódszámokat ld. lent)

nem engedhette meg magának (túl drága ) (01) • várakozó listára került, nem kapott beutalót (02) • nem volt rá ideje munkája,
gyermekei ellátása, vagy egyéb kötelezettségek miatt (03) • túl messze volt az orvos/nem volt megfelelő közlekedési eszköz
(04) • félt az orvostól/ kórháztól/ vizsgálattól/ kezeléstől (05) • várt, hátha magától is meggyógyul (06) • nem ismer egyetlen
olyan orvost sem, akihez fordulhatott volna (07) • egyéb okból (08)

PH060

2



1. Vállalt-e már életében kereső munkát (iskolai szünetben végzett munka kivételével!): PL015
 igen (1) • nem (0)

Ha igen:
1/a Hány éves korában kezdett el rendszeresen dolgozni? PL190

1/b Mi volt az Ön első foglalkozása? FEORE

1/c Eddig összesen hány évet dolgozott? PL200

2. Jelenlegi gazdasági aktivitása (fő munkáját tekintve): PL030

3/a Végzett-e az elmúlt héten legalább egy óra jövedelmet biztosító munkát (van-e olyan munkája, PL035
amelytől csak ideiglenesen volt távol)?
 igen (1) • nem (0)

3/b Keresett-e aktívan munkát az elmúlt 4 hétben? PL020
igen (1), nem (0)

3/c El tudna-e 2 héten belül helyezkedni, ha találna munkát? PL025
 igen (1) • nem (0)

Munkaerő-piaci jellemzők blokk kitöltöttsége: teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIMP

1.  Foglalkozása:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FEOR

2. Foglalkozási viszony: PL040

3. Munkáltató tevékenysége:. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Hányan dolgoznak vele együtt egy telephelyen? PL130

1 = 1 fő   6 =   6 fő 11 = 11-19 fő 14 = nem tudja pontosan, de 11-nél kevesebb fő
2 = 2 fő   7 =   7 fő 12 = 20-49 fő 15 = nem tudja pontosan, de 10-nél több fő
3 = 3 fő   8 =   8 fő 13 = 50 vagy több fő
4 = 4 fő   9 =   9 fő
5 = 5 fő 10 = 10 fő

5. Munkaszerződése: PL140

6. Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját): PL150
 igen (1) • nem (0)

ISCO

ha igen, ugrás a IV. blokkra

alkalmazásban álló (közhasznú munkás is) (1) • önálló (alkalmazott nélküli),vagy ilyen társas vállalkozás tagja (2) • 
önálló (alkalmazottal), vagy ilyen társas vállalkozás tagja (3) • alkalmi munkás, napszámos (4) • segítő családtag (5)

III. MUNKAERŐ-PIACI ISMÉRVEK

dolgozik teljes munkaidőben (1), dolgozik részmunkaidőben (2), alkalmi munkás, napszámos (3), munkanélküli (4),
saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjas (5), saját jogú rokkant nyugdíjas, járadékos (6), nappali tagozaton tanul
(7), gyermekgondozási ellátáson van (8), háztartásbeli, illetve családját látja el (9), egyéb inaktív (10)

(Aktív keresés: állás után érdeklődött állami, magán munkaközvetítőnél, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, 
álláshirdetést adott fel, azt olvasolt, arra válaszolt, vállalkozása indítását szervezi, teszt eredményét várja stb.)

IV. A FŐMUNKÁVAL RENDELKEZŐK FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓI 
(A MUNKÁVAL NEM RENDELKEZŐKNÉL A KORÁBBI)

………………………………………………………………

ha nem, át a 2. kérdésre

TEAOR08

 Ha alkalmazott (vagy korábban az volt), kérdezze az 5. és 6. kérdést, egyébként  át az 7-re

Csak a jelenleg dolgozóknál kérdezze a 3. és 4. kérdést

határozott idejű, 6 hónapnál rövidebb időre szóló (1) • határozott idejű, 6 hónapnál hosszabb időre szóló (2) 
• határozatlan idejű (3)

TEAOR03
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7. Hány órát dolgozik rendszeresen főmunkájában (hetente)? PL060

8/a Van-e második és további munkája? PL100A
van (1) •  nincs (0)

8/b Ha van:  ennek a heti óraszáma: PL100

9/a Fő és további munkájának együttes óraszáma kevesebb-e, mint heti 30 óra? PL120A
 igen (1) • nem (0)

9/b Miért dolgozik heti 30 óránál kevesebbet? PL120

10. Történt-e kereső tevékenységében változás az elmúlt 12 hónapban? PL160
 igen (1) • nem (0)

Ha igen, annak oka: PL170

11/a Kérjük, mondja meg, hogy 2007.  év egyes hónapjaiban mi volt az Ön fő gazdasági aktivitása?

2007. Január PL210 JAN

Február FEB

Március MAR

Április APR

Május MAJ

Június JUN

Július JUL

Augusztus AUG

Szeptember SZE

Október OKT

November NOV

December DEC

11/b Ha nyugdíjas, tanuló vagy gyest, gyetet igénybevevő, dolgozott-e 2007-ben?
 igen (1) • nem (0) INAKTA

11/c Ha igen, annak időtartama (hónap) INAKTAIDO

A munkával kapcsolatos blokk kitöltöttsége: teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIMU

teljes munkaidős alkalmazásban álló (1), részmunkaidős alkalmazásban álló (2), teljes munkaidős vállalkozó
(vállalkozás tagja) (3), részmunkaidős vállalkozó (4), alkalmi munkás, napszámos (5), munkanélküli (6), saját jogú
öregségi vagy özvegyi nyugdíjas (7), saját jogú rokkant nyugdíjas, járadékos (8), nappali tagozaton tanul (9),
gyermekgondozási ellátáson van (10), háztartásbeli, ill. családját látja el (11), egyéb inaktív (12)

IV. A FŐMUNKÁVAL RENDELKEZŐK FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓI 
(A MUNKÁVAL NEM RENDELKEZŐKNÉL A KORÁBBI)

képzésben vesz részt (1) egészségi állapota miatt (2), nem talál teljes munkaidős állást (3), nem kíván teljes munkaidőben
dolgozni (4), teljes munkaidős állás, de 30 óránál rövidebb heti munkaidővel, ide értve a kötetlen munkaidőt is (5), gyermekét,
más hozzátartozóját kell gondoznia, vagy más családi kötöttsége van (6), egyéb ok (7)

ha nem, át a 11/a. kérdésre

más, jobb állást (munkát) talált (1), határozott idejű szerződése lejárt (2), munkáltatója megszűnt , (elő)nyugdíjazták,
elbocsátották (3), vállalkozását eladta vagy felszámolta (4), gyermekgondozási ellátásra ment, vagy más hozzátartozóját
ápolja (5), családi okból, máshová (más településre) költözött (6), egyéb ok (7)

4



Munkaviszonyból származó bruttó jövedelmek

Költségtérítések

Vállalkozásból származó  jövedelmek �(mezőgazdasági vállalkozók kivételével)

EVA alá tartozóknál

EVA alá nem tartozóknál

Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos jövedelmek, költségtérítés

19.

11.

10.

V. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM

15.

16.

17.

18.

9.

12.

13.

14.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Sor-
szám

1.

2.

3.

KódMegnevezés Bruttó éves összeg, Ft

Kapott-e 
igen (1) 
nem (0)

nem tudja (8)
nem válaszol (9)

Borravaló, hálapénz ESBOR

Szellemi alkotásból származó jövedelem ESSZE

Alkalmi munkából származó jövedelem ESALK

Ebből: munkahelyről származó ESSZEM

Egyszeri megbízásból származó jövedelem ESMEGB

Társas vállalkozásból származó jövedelem 
(kivét) ESARVAL

Vállalkozásból (akár egyéni, akár társas) származó 
osztalék ESVALOS

Egyéni vállalkozásból származó jövedelem 
(kivét) ESEVA

Éves árbevétel (áfával együtt) ESEVARBE

ESKEGEgyéb (pl. termék stb.)

ESMOBMMobiltelefon magánhasználatra

ESCMA

ESPCI

Cégautó magánhasználatra

Számítógép és internet elérés

ESKGE

ESKIS

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés

Iskolakezdési támogatás

ESKRURuházati költségtérítés

ESKAL

Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk

Lakhatással kapcsolatos költségtérítés

ESKUD

Másodállásból, mellékfoglalkozásból származó 
jövedelem ESMAS

ESKETÉtkezési hozzájárulás

Munkáltatótól, főállású munkaviszonyból származó 
bruttó jövedelem ESMBE

Végkielégítés összege ESVEG

KAP KAPFTKAPHO

Időtartam
hónap 
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Nyugdíj, járadékok

Munkanélküli-ellátások

Gyermekvállalással kapcsolatos ellátások

Egyéb társadalmi jövedelmek

43.

44.

45.

39.

40.

41.

42.

37.

38.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

27.

28.

29.

30.

23.

24.

25.

26.

Sor-
szám

20.

21.

22.

KAPFTKAP KAPHO

Álláskeresési segély (nyugdíj előtti munkanélküli-
segély) ESMS

Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék) ESMJA

Rendszeres szociális járadék ESSZOCJ

Mezőgazdasági szövetkezeti járadék

Rendszeres szociális segély ESMNJ

Nem rendszeres egyéb segély, támogatás ESNRS

Rendszeres segély, támogatás ESRSE

Ösztöndíj, oktatással kapcsolatos ellátások 
(kivéve lakhatási támogatás) ESOSZ

Ápolási díj ESAPO

Egyszeri anyasági segély ESANYS

Terhességi gyermekágyi segély ESTERS

Gyet ESGYT

Gyes ESGYS

Gyed ESGYDFT

ESMEGYEgyéb támogatás (átképzési, munaknélküliek vállalkozóvá 
válásának elősegítésére kapott  összeg stb. )

ESMGJAR

Vaksági, fogyatékossági járadék ESVAKJ

Más jogcímen kapott járadék ESMASJO

Rokkantsági járadék ESROK

Időskori járadék ESIDO

Egészségkárosodási járadék ESEGKJ

Baleseti járadék ESBALJ

Átmeneti járadék ESATMJ

Özvegyi nyugdíjkiegészítés ESONYUKI

Özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj ESOZVEGY

Saját jogú öregségi nyugdíj ESNYUSA

Kód

Rokkantsági nyugdíj ESNYURO

Bruttó éves összeg, FtIdőtartam
hónap 

 Kapott-e 
igen (1) 
nem (0)

nem tudja (8)
nem válaszol (9)

Megnevezés

V. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM (folytatás)
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Vagyonból származó jövedelem

Külföldről származó jövedelem

ESKUJ4

Egyéb tájékoztató adatok

66.

Lakáscélú hiteltörlesztéshez kapcsolódó 
adókedvezmény

Életbiztosítás adókedvezménye

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

65.

Közcélú adomány adókedvezménye ESKOZCEL

64.

57.

61.

60.

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

62.

63.

Ha igen:

56.

igen (1), nem (0)

hét

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)59.

Felsőoktatási tandíj adókedvezménye

Igénybe vette-e az alkalmazotti adókedvezményt?

Igénybe vette-e a családi adókedvezményt?

58.

Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés

53.

54.

55.

ESONBEV

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

ESADOEV

ESTAPFT

ESTHET

VI. Tájékoztató adatok

ESTA

ESONKIF

igen (1), nem (0)

Fizetett-e személyi jövedelemadót 2007-ben?

ESKUJ3

48.

49.

50.

Vállalkozásból származó jövedelem

Munkajövedelem ESKUJ1

51.

ESKUJ2Társadalmi juttatás (nyugdíj stb.) 

46.

47.

SULINET és felnőttképzés halasztott 
adókedvezménye

Volt-e táppénzen  2007-ben? 

Ha igen, akkor hány hétig volt táppénzen?

                mennyi pénzt kapott erre az időszakra?

Beleszámolta-e a táppénzt  az eddig említett 
jövedelmek bármelyikébe?   

Önkéntes nyugdíjpénztári kivét 

Egyéb

52.

ESELETB

ESGYAD

ESMKTA

ESBESZA

ESALKAD

ESFOTDIJ

ESFETDIJ

ESLAKAK

KAPFT

Ingó, ingatlan hasznosításából (bérbeadásból) 
származó jövedelem ESIHA

Kárpótlási jegyért, földért, lakásért stb. kapott 
életjáradék, eltartási szerződés ESKJE

KAP KAPHO

Bruttó éves összeg, Ft

 Kapott-e 
igen (1) 
nem (0)

nem tudja (8)
nem válaszol (9)

Időtartam
hónap Megnevezés Kód

 V. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM (folytatás)

Sor-
szám

Jövedelmi rész kitöltöttsége:
teljes ( 1 ), részleges (2 ), megtagadta (3 ) ESJOVKI
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VII. ÖSSZEÍRÓI MEGJEGYZÉSEK
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