
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 2154/09

B

Címazonosító: CIMAZ

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

Háztartás azonosító: FIXAZON

Szétválási kód: SPLIT

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

Kérdezés időpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

A háztartásban kitöltött összes személyi kérdőívek száma, db SZKDB

A háztartási kérdőívre válaszoló személy sorszáma HVSZSOR

A kérdőívet ellenőrizte: 

Az ellenőrzés időpontja: év: ELLEV

hónap: ELLHO

nap: ELLNAP

Ellenőrzés időtartama: perc ELLPERC

perc
HAKORA HAPERC

HAVORA HAVPERC

Központi Statisztikai Hivatal

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

(Referencia év: 2008)

HAKEV HAKHO HAKNAP

HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "B" TÍPUSÚ, 2009



1.* Az épület környezetének lakóövezeti jellege: HEKLJ

2.* Milyen típusú épületben van a lakás? HH010

3.* Mikor épült a lakás/ház? HEPEV

4. Az épület, amelyben a háztartás által lakott lakás van, milyen állagú? HLAKA

kiváló (frissen épített, felújított) (1), jó (2), kielégítő (3), leromlott állapotú (4)

5.* Melyik évben költöztek ebbe a lakásba? HH031

6. A lakás használatának jogcíme HH020M

7. Mely háztartástag jogcímén laknak a lakásban?  Saját lakás esetén ki a tulajdonos, HB080

vagy ki a haszonélvező/tulajdonos rokona, bérelt esetén ki bérli azt? HB090

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

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

9.* Van-e lakáshitel-törlesztésük? → HLAKHI

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

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

11.* Melyik évben vették fel a hitelt? HLAKEV

Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegüt. 

12.* Hány évre vették fel a hitelt? HLAKEVE

Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegüt. 

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

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

15.* Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? HH060 ezer Ft

16. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, HH061 ezer Ft

amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék?

*-gal jelölt kérdést csak az első hullámos háztartásoktól kell kikérdezni.

Mindenki (HH020=1,2,4,5,6), kivéve ha  a lakást piaci áron bérlik

hagyományos városias beépítésű (1), lakótelep (2), társasházi és villanegyed (3), családi házas
lakóövezet (4), falusias jellegű lakóövezet (5), üzemi, ipari terület (6), külterület (7), szociális
szempontból nem megfelelő lakóövezet (8), egyéb (9)

Ha a lakást bérlik (HH020=3,4)

Tovább a 16-ravan (1), nincs (0) 

I. LAKÁSJELLEMZŐK

különálló családi ház (1), ikerház vagy sorház (2), társasház 10-nél kevesebb lakással (3), társasház 
9-nél több lakással (4), egyéb lakott lakóegység (5)

Ha a lakást a tulajdonos lakja (HH020=1)

1900 előtt (1), 1900-1944 (2), 1945-1959 (3), 1960-1969 (4), 1970-1979 (5), 1980-1989 (6), 1990-1999 (7), 
1999 után (8), nem tudja (9)

az itt lakó személy(ek): a lakás tulajdonosa(i) (1),  a lakás haszonélvező(i), illetve a tulajdonos rokona(i) (2),  
bérelt lakás bérlő(i) piaci áron (3),   bérelt lakás bérlő(i) nem piaci áron (4),  magántulajdonú lakás 
szivességi lakáshasználó(i) (5), szolgálati lakás használó(i) (6)
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17.* Mekkora a  lakás alapterülete? HD035 m2

18.* Hány szobás a lakás (az Ön által használt lakrész)?

12 m2-nél nagyobb HSZOB 4–12 m2-es HKSZOB

19. Vannak-e a lakásban az alábbiak

a) Villanyvilágítás: van (1), nincs (0) HVILLA e) Fürdőszoba, zuhany HH080M

b) Gáz:vezetékes (1),  palackos (2),  tartályos (3) nincs (0) HJGAZ

c) Vezetékes víz:van (1), nincs (0) HFVIZ f) Vízöblítéses WC HH090M

d) Szennyvízelvezetés: közcsatornába (1), házi- HSZENY

csatornába (2), nincs (0)

20. 20/1. Milyen módon fűtik a lakást? FUTMOD

20/2. Ha a FUTMOD=3 vagy 4, akkor mivel fűtenek? (Két válasz lehetséges!) ENERG1

ENERG2

21. Mi szolgáltatja a folyó melegvizet? HD010

távfűtés (1),  egy épület több lakását fűtő kazán (2),  villanyboyler (3),  gázbojler (4),  egyéb (5), nincs folyó melegvíz (0)

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

igen (1), nem (0)

a) A lakás műszaki állapota nem megfelelő HH040M d) A lakás nem elég világos HS160M

b) Rossz közbiztonság, vandalizmus HS190M e) Szennyezés, por, egyéb HS180M

c) Zajosak a szomszédok, vagy nagy zaj szűrődik HS170M
be az utcáról

23. Ingatlanadó (éves összege) HINGADO ezer Ft

24.

Közös költség HREZSI1 Fűtés (távfűtés) HREZSI5 ezer Ft

Villany HREZSI2 Fűtés (szilárd tüzelőanyag) HREZSI6 ezer Ft

Gáz HREZSI3 Szemétszállítási díj HREZSI7 ezer Ft

Víz és csatorna HREZSI4 Karbantartási költség HREZSI8 ezer Ft

Lakásjellemzők rész kitöltöttsége:  teljes (1), részleges (2), megtagadta (3) MEGHILAK

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

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

I. LAKÁSJELLEMZŐK (folytatás)

környezeti probléma (pl. füst, bűz, 
korom, szennyezett víz stb.)

egy (1), kettő vagy több (2), nincs (0)

a lakáson belül (1),  kívül (2), nincs (0)

távfűtéssel (1), egy épület több lakását fűtő kazánnal (2), egy lakást fűtő készülékkel (cirkó) (3), 
egyedi helyiségfűtéssel (4), nincs fűtés (0)

gázzal (1), villannyal (2), folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal (szén, fa, olaj, brikett, egyéb) (3), 
alternatív erőforrással (nap, talajhő, szél stb.) (4)
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Sor-
szám

2008-ban volt-e mezőgazdasági tevékenységből bevételük?

igen (1), nem (0) EVOLTE

10. Ha igen, mekkora volt:

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

igen (1), nem (0) EVOLSAJAT

1 Ha a háztartásban több gyermek él, a gyermekenkénti igénybevételi hónapok számát össszegezni kell.

1. Van-e a háztartás tulajdonában:
van (1), nincs, mert nem engedheti meg magának (2), nincs, egyéb okból (3)

a) Vezetékes telefon HS070 d) Mosógép HS100

b) Mobiltelefon HS080 e) Személygépkocsi HS110

C) Személyi számítógép HS090 f) Internet-hozzáférés HD090

2. Teljesítményadó "súlyadó"  éves összeg SULYADO eFt

(ha a háztartás rendekezik saját gépkocsival)

EMEZSZOLG

b)

Megnevezés

EMCSP

EARV

Összes 
hónap1

Gyermek-
szám Éves összeg, Ft

9.

Árvaellátás

4.

ELFEKapott lakásfenntartási támogatás

Kód

1.

EMEZBIZTd)

12.

11.

16 éven aluli gyermek(ek) jövedelme

2. Ebből: emelt szintű családi pótlék

3.

II. HÁZTARTÁSI BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK
Gyermekneveléssel kapcsolatos juttatások

Tőkejövedelmek, befektetésekből származó jövedelmek

Mezőgazdasági termelésből származó jövedelem

5.

6.

7.

ECSP

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

EMEZRAFMekkora volt az éves ráfordítás:

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

13. A saját termelésből származó fogyasztás becsült értéke: ESAJERT

Egyéb szociális jövedelmek

EBIZ

e) EMEZTAMOmezőgazdasági támogatásból (pl. földalapú támogatás)

mezőgazdasági biztosításból, kártérítésből

mezőgazdasági szolgáltatásból (pl. gépek bérbeadása)

a)

c)

EMEZNOVnövény, növényi termék eladásából

élőállat, állati termék eladásából

EVF

EFELKOA

EMEZALLAT

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

ID

EEJO

FO

Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség

Családi pótlék

EJOVGY

V. NÉHÁNY TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEl VALÓ ELÁTOTTSÁGI MUTATÓ

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsági mutató kitöltöttsége:  
teljes ( 1 ), részleges ( 2 ), megtagadta ( 3 )

MEGHITA
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A

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

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

évente legalább egy hétre elmenjenek nyaralni (ki tudják-e fizetni) HS040M

legalább minden második nap húst egyenek? (vegetáriánusok azzal egyenértékű ételt) HS050M

lakásukat megfelelően fűtsék? HH050M

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

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

3. HS150

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

Előfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány miatt nem tudták határidőre befizetni:
nem fordult elő ( 0 ), előfordult ( 1 ), nem vonatkozik rá ( 2 )

Képes volna-e a háztartás arra, hogy egy váratlan, nagyobb összegű kiadást a saját HS060M

forrásaiból fedezzen? igen ( 1 ),  nem ( 0 )

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

Véleménye szerint, hogyan tudja fedezni az Ön háztartása a szokásos kiadásokat? HS120

Relatív anyagi helyzet rész kitöltöttsége:  teljes (1), részleges (2), megtagadta (3) MEGHIR

C

6.
mint az Önöké a nagyon szűkös megélhetéshez?

Támogatás mindennapi 
megélhetéshez

a lakbért

IV. RELATÍV ANYAGI HELYZET

Kitől :  senkitől sem kapott (0) , szülőtől (1) , gyermektől (2) , testvértől  (3) , unokától (4), nagyszülőnek (5), egyéb 
rokontól (6), baráttól, szomszédtól (7) , egyébtől (pl. egyházaktól, non-profit szervezetektől  stb.) (8) 

nagy nehézségek árán (1), nehézségek árán (2), kisebb nehézségek árán (3), viszonylag 
könnyen (4), könnyen (5), nagyon könnyen (6)

e)

d) HS020M

b)

5.

7.

TAME

GYTA Gyermek-, szülő-, feleség- 
tartás

Kinek : senkinek sem adott (0) , szülőnek (1), gyermeknek (2) ,  testvérnek (3),  unokának (4) , nagyszülőnek (5), 
egyéb rokonnak (6), barátnak, szomszédnak (7), egyébnek (pl. egyházaknak, non-profit szervezeteknek stb.) (8)

PENZ Pénztámogatás

NTAM Nagyértékű támogatás 
(lakás, nyarló, autó stb.)

4.

Ha igen, mekkora összegig:

HLBER

a lakástörlesztést HLTOR

HLKTG

III. ADOTT ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉRTÉKE

Ha 
adott, 
kinek

Ha 
kapott, 

kitől
Adott támogatások értéke, FtKód Megnevezés Kapott támogatások értéke, Ft

ezer Ft

c) f)

HLHIT

HLKTR

a hitelre vásárolt termék 
törlesztőrészletét

DB

a)

ezer Ft
HS130

A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekkora megterhelést jelentenek a 
háztartásnak?

a pénzkölcsön törlesztőrészletét

HS060FT

valamilyen közüzemi díjat

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

SZNEV HNEME SCSAL APLAK ANYLAK TARSLAK HBOLCS

1 Családi állapota: nőtlen, hajadon (1), házas, házastársával együtt él (2), házas, házastársával nem él együtt (3), özvegy (4), elvált (5)
2 Személyi kérdőív megvalósulása: nem vonatkozik rá, mert 16 éven aluli (00), megvalósult (11), képtelen volt válaszolni, és nem volt más háztartástag, aki válaszolt volna (21), megtagadta a választ (23), 

                                   ideiglenesen távol volt, és nem volt más háztartástag, aki válaszolt volna (31), nem lehetett kapcsolatot teremteni más okból (32), nem ismert a meghiúsulás oka (33)

SZMEGVSZSOR

A személy családi nevének kezdőbetűje és 
keresztneve Születési év

gyermekintézményben egyéb gondozási formában eltöltött 
heti átlagos idő 

Születési 
hónap

HSZEV HSZHO

Neme
férfi 
(1)

nő (2)

12 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása

ige
n 

(1
)  

   
   

ne
m

 (0
)

HIS HISK2ANYSOR TARSSOR

A háztartásban lakik-e?

HIDO

VI. A HÁZTARTÁSTAGOK JELLEMZŐI

ebből, ha 
iskolás, 

napköziben 

A személy 
SOR-

SZÁMA 
a háztar-
tásban

HISK1HOVI2

heti átlagos 
tartózkodási 

idő 

APSOR

apja 
(nevelőapja) 

anyja 
(nevelőanyja)

házastársa, 
élettársa

Cs
alá

di 
áll

ap
ota

1

ige
n 

(1
)  

   
   

ne
m

 (0
)

Ha IGEN, 
sorszáma

óra

Sz
em

ély
i k

ér
dő

ív 
me

gv
aló

su
lás

a2

Ha IGEN, 
sorszáma ige

n 
(1

)  
   

   
ne

m
 (0

)

Ha IGEN, 
sorszáma

bö
lcs

őd
e (

1)
 óv

od
a (

2)
 

isk
ola

 (3
) n

em
 já

r (
4) szervezett    

(pl. nem 
iskolai 

napközi)

fizetett   
gondozó

nagyszülő, 
egyéb 
rokon, 

ismerős 
(ingyenesen)
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Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 2154//09

S

  

Címazonosító: CIMAZ

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

Háztartás azonosító: FIXAZON

Szétválási kód: SPLIT

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

A kérdőívet ellenőrizte: SZELL

Az ellenőrzés időpontja: év: SZELLEV

hónap: SZELLHO

Ellenőrzés időtartama: perc SZELLPERC

A háztartás valamennyi 1992-ben és korábban született tagjától kell megkérdezni!

SZKPERC

Központi Statisztikai Hivatal

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL

(Referencia év: 2008)
SZEMÉLYI KÉRDŐÍV, 2009

OSZKOD

SZKEV SZKHO SZKNAP

SZVORA SZVPERC

perc
SZKORA



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? PH020M
van (1),  nincs (0)

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 (0)

4/b fogorvosi ellátásra lett volna szüksége, de nem vette igénybe?
igen, legalább egy alkalommal (1) , nem volt ilyen alkalom (0)

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)

PH050

(Csak azoktól kell megkérdezni akik a "V" típusú KÉRDŐIV-et töltik ki)

Ha igen, ennek oka: 

nem engedhette meg magának (túl drága ) (1), várakozó listára került, nem kapott beutalót (2), nem volt rá ideje munkája,
gyermekei ellátása, vagy egyéb kötelezettségek miatt (3), túl messze volt az orvos/nem volt megfelelő közlekedési eszköz (4),
félt az orvostól/ kórháztól/ vizsgálattól/ kezeléstől (5), várt, hátha magától is meggyógyul (6), nem ismer egyetlen olyan orvost
sem, akihez fordulhatott volna (7),  egyéb okból (8)

(kódszámokat ld. lent)

PH070PH060M

PH040M
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1. Vállalt-e már életében kereső munkát (iskolai szünetben végzett diákmunka kivételével!)? PL015M

 igen (1),  nem (0)

2. Hány éves korában kezdett el rendszeresen dolgozni? PL190

3. Eddig összesen hány évet dolgozott? PL200

4. Jelenlegi gazdasági aktivitása (fő munkáját tekintve): PL030M

5. Végzett-e az elmúlt héten legalább egy óra jövedelmet biztosító munkát vagy van-e olyan munkája,
amelytől csak ideiglenesen volt távol? PL035M
igen (1)
nem (0)

6. Keresett-e aktívan munkát az elmúlt 4 hétben? PL020M
igen (1), nem (0)

7. El tudna-e 2 héten belül helyezkedni, ha találna munkát? PL025M
 igen (1), nem (0)

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

2. Foglalkozási viszony: PL040M

3. Munkaszerződése: PL140M

4. Végez/végzett-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját): PL150M
 igen (1), nem (0)

5. Munkáltató tevékenysége:. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. 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

ha nem, át az 4. kérdésre

III. MUNKAERŐ-PIACI ISMÉRVEK

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)

ISCO88

teljes munkaidős alkalmazásban álló (1), részmunkaidős alkalmazásban álló (2), segítő családtag (3), teljes munkaidős
vállalkozó (vállalkozás tagja) (4), részmunkaidős vállalkozó (5), alkalmi munkás, napszámos (6), munkanélküli (7), saját
jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjas (8), saját jogú rokkant nyugdíjas, járadékos (9), nappali tagozaton tanul (10),
gyermekgondozási ellátáson van (11), háztartásbeli, ill. családját látja el (12), egyéb inaktív (13)

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

IV. JELENLEG FOGLALKOZTATOTTAK, ILLETVE KORÁBBAN FOGLALKOZTATOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓI (PL015M=1)

Jelenleg nem  dolgozóktól  (PL030M>6)

határozott idejű, 6 hónapnál rövidebb időre szóló (1), határozott idejű, 6 hónapnál hosszabb időre szóló (2), 
határozatlan idejű (3), nincs (0)

TEAOR08

 Ha alkalmazott (vagy korábban az volt) (PL040M=1,4) , kérdezze a 3. és 4. kérdést

Csak a jelenleg dolgozóknál (PL030M<7) kérdezze, egyébként ugrás az V. AKTIVITÁS blokkra

ha igen, át az IV. blokk 1.  kérdésére
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7. Hány órát dolgozik rendszeresen főmunkájában (hetente)? (Változó munkarend esetén 99-es kód) PL060

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

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

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

10. Miért dolgozik heti 30 óránál kevesebbet? PL120

11. Történt-e munkavégzésével kapcsolatos változás az elmúlt 12 hónapban? (Több változás esetén a legutolsó) PL160M
 igen (1), nem (0)

12. Ha igen, annak oka: PL170M

1. Kérjük, mondja meg, hogy 2008.  év egyes hónapjaiban mi volt az Ön fő gazdasági aktivitása?

2008. Január PL210M JAN

Február FEB

Március MAR

Április APR

Május MAJ

Június JUN

Július JUL

Augusztus AUG

Szeptember SZE

Október OKT

November NOV

December DEC

2. Ha nyugdíjas, tanuló vagy gyest, gyetet igénybevevő, dolgozott-e 2008-ban?
 igen (1), nem (0) INAKTA

3. Ha igen, hány hónapig INAKTAIDO

A munkával kapcsolatos blokkok (III-V.) kitöltöttsége: teljes (1),  részleges (2), megtagadta (3) MEGHIMU

ha nem, át a 11.  kérdésre

teljes munkaidős alkalmazásban álló (1), részmunkaidős alkalmazásban álló (2), segítő családtag (3), teljes munkaidős
vállalkozó (vállalkozás tagja) (4), részmunkaidős vállalkozó (5),  alkalmi munkás, napszámos (6), munkanélküli (7), saját jogú 
öregségi vagy özvegyi nyugdíjas (8), saját jogú rokkant nyugdíjas, járadékos (9), nappali tagozaton tanul (10),
gyermekgondozási ellátáson van (11), háztartásbeli, ill. családját látja el (12), egyéb inaktív (13)

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)

V. AKTIVITÁS

ha nem, át az V. blokk 1.  kérdésére

más, jobb állást (munkát) talált (1), határozott idejű szerződése lejárt (2), korábbi munkáltatója felmondta az állását (3),
vállalkozását eladta vagy felszámolta (4), gyermek vagy más hozzátartozó gondozása miatt (5), családi okból (pl. házasság, más
településre költözés stb.) (6), egyéb ok (7)
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Munkaviszonyból származó bruttó jövedelmek

Költségtérítések

Vállalkozásból származó  jövedelmek (mezőgazdasági vállalkozók kivételével)

EVA alá tartozóknál

EVA alá nem tartozóknál

Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos jövedelmek, költségtérítés

22.

14.

VI. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM

18.

19.

20.

21.

13.

15.

16.

17.

8.

9.

12.

10.

4.

5.

6.

7.

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

ESCMACégautó magánhasználatra

ESMOBMMobiltelefon magánhasználatra

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 (utalvány)

Munkáltatótól, főállású munkaviszonyból származó 
bruttó jövedelem ESMBE

Végkielégítés összege ESVEG

KAP KAPFT

Hány hónapra kapta

KAPHO

Számítógép és internet elérés ESPCI

11. Egyéb (pl. termék stb.) ESKEG
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TIP
Nyugdíj

Özvegyülés miatt kapott hozzátartozói ellátás

Járadékok (Két válasz lehetséges!)

Munkanélküli-ellátások

Gyermekvállalással kapcsolatos ellátások

Egyéb társadalmi jövedelmek

39.

40.

41.

35.

36.

37.

38.

33.

34.

29.

30.

31.

32.

25.

26.

27.

28.

23.

24.

KAPFTKAP KAPHO

Rendszeres szociális segély ESMNJ

ESJAR1

Álláskeresési segély (nyugdíj előtti munkanélküli-
segély) ESMS

Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék) ESMJA

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 (ún. szülési 
szabadságra jutó) ESTERS

Gyet ESGYT

Gyes ESGYS

Gyed ESGYDFT

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

Özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj ESOZVEGY

rokkantsági (1) rehabilitációs ( 2) baleseti (3)
egészség-károsodási (4) átmeneti (5) rendszeres
szociális (6) vakok személyi járadéka (7) időskori
(8) más jogcímen kapott (9) 

Saját jogú öregségi nyugdíj ESNYUSA

Saját jogú rokkantsági nyugdíj ESNYURO

Özvegyi nyugdíjkiegészítés ESONYUKI

ESJAR2

Megnevezés Típusa

VI. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM (folytatás)

Sor-
szám Kód Bruttó éves összeg, FtHány hónapra kapta

 Kapott-e 
igen (1) 
nem (0)

nem tudja (8)
nem válaszol 
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Vagyonból származó jövedelem

Külföldről származó jövedelem

ESKUJ4

Egyéb tájékoztató adatok

60.

Lakáscélú hiteltörlesztéshez kapcsolódó halasztott 
adókedvezmény

Élet- és nyugdíjbiztosítás adókedvezménye

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

59.

Közcélú adomány adókedvezménye ESKOZCEL

62.

53.

57.

56.

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

58.

61.

Ha igen:

ESFOTDIJ

52.

igen (1), nem (0)

hét

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)55.

Felsőoktatási tandíj adókedvezménye

Igénybe vette-e az adójáváírást (alkalmazotti)?

Igénybe vette-e a családi adókedvezményt?

54.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

ESADOEV

ESTAPFT

ESTHET

VII. Tájékoztató adatok

ESTA igen (1), nem (0)

Fizetett-e személyi jövedelemadót 2008-ban?

50.

51.

Társadalmi juttatás (nyugdíj stb.) 

44.

45.

46.

Vállalkozásból származó jövedelem

Munkajövedelem

Önkéntes nyugdíjpénztári kivét 

Egyéb

48.

ESKUJ3

ESONBEV

ESONKIF

Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés

49.

47.

ESFETDIJ

ESLAKAK

42.

43.

SULINET és felnőttképzés halasztott 
adókedvezménye

Volt-e táppénzen  2008-ban? 

Ha igen, akkor hány hétig volt táppénzen?

                mennyi pénzt kapott erre az időszakra?

Beleszámolta-e a táppénzt  az eddig említett 
jövedelmek bármelyikébe?   

ESGYAD

ESMKTA

ESBESZA

ESALKAD

KAPFTKAP KAPHO

ESKUJ1

ESKUJ2

Ingó, ingatlan hasznosításából (bérbeadásból) 
származó jövedelem ESIHA

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

Bruttó éves összeg, Ft

 Kapott-e 
igen (1) 
nem (0)

nem tudja (8)
nem válaszol (9)

Megnevezés Kód

 VI. SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELEM (folytatás)

Sor-
szám Hány hónapra kapta

Jövedelmi rész kitöltöttsége:
teljes ( 1 ), részleges ( 2 ), megtagadta ( 3 ) ESJOVKI

ESELETB
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VIII. ÖSSZEÍRÓI MEGJEGYZÉSEK
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Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 1968/09

V

Címazonosító: CIMAZ

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

Háztartás azonosító: FIXAZON

Szétválási kód: SPLIT

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

Kérdezés időpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdőív kitöltésének kezdete: óra

A kérdőív kitöltésének vége: óra perc

A kérdőívet ellenőrizte: 

Az ellenőrzés időpontja: év: MELLEV

hónap: MELLHO

nap: MELLNAP

Ellenőrzés időtartama: perc MELLPERC

Központi Statisztikai Hivatal

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL,

(Referencia év: 2008)

MAKEV MAKHO MAKNAP

ADATLAP 2009
KIEGÉSZÍTŐ MODUL

perc

MAVORA MAVPERC

MAKORA MAPERC



1. Lakókörnyezetében milyen gyakran találkozik a következő problémával:

nagyon gyakran (1), gyakran (2), időnként (3), ritkán vagy soha (4 )

Eldobált szemét közterületen HD040

Elhanyagolt állapotban lévő közterületi eszközök (pl.buszmegálló, lámpaoszlop, járda stb.) HD050

2. Véleménye szerint az elkövetkező 6 hónapban várható-e, hogy elköltöznek jelenlegi lakásukból? HD020

igen (1), nem (0)

3. Ha igen, ennek mi az oka: HD025M

4 Az Ön háztartása hogyan tudja igénybe venni az alábbi szolgáltatásokat:

nagyon nehezen (1), kissé nehezen (2), könnyen (3), nagyon könnyen (4) 

Helyi, helyközi tömegközlekedés HD060

Postai vagy banki szolgáltatás HD070

5. Szűkösnek érzik-e lakásukat? HD030

igen (1), nem (0)

6. Megengedhetik-e maguknak, hogy lecseréljék elhasználódott bútoraikat: HD080

  igen (1), nem, anyagi okból nem engedhetik meg (2), nem, egyéb okból (3)

7. Kérem mondja meg, hogy a háztartás minden 16 év alatti gyermeke számára biztosítottak-e az alábbiak:

igen (1), nem, nem engedhetik meg maguknak (2), nem, egyéb okból (3), nem vonatkozik rá, nem értelmezhető  (4 )

Napi háromszori étkezés HD130

Legalább naponta egyszer hús, húskészítmény, hal  (vagy ennek megfelelő vegetáriánus ételt) fogyasztása HD140

Naponta  friss zöldség és gyümölcs fogyasztása HD120

Két pár megfelelő cipő (beleértve 1 pár minden időben használható cipőt) HD110

Újonnan vásárolt  (nem használt) ruha HD100

Életkoruknak megfelelő könyv HD150

Kültéri játékok (kerékpár, görkorcsolya, roller stb.) HD160

Beltéri játékok (készségfejlesztő babajátékok, építő kockák, társasjátékok, számítógépes játékok ) HD170

Rendszeres szabadidős tevékenységben való részvétel (úszás, hangszeres zene, ifjúsági  programok) HD180

Különleges események megünneplése (születésnap, névnap, vallási ünnepek) HD190

Baráti körük rendszeres meghívása közös játszásra és étkezésre HD200

Fizetős iskolai kirándulásokan és programokon való részvétel HD210

8.

igen (1), nem (0) FGYGY

9. Kérem mondja meg, hogy a háztartás minden 16 év alatti gyermeke számára rendelkezésre állnak-e az alábbiak:

igen (1), nem (2), nem vonatkozik rá, nem értelmezhető (3)

Megfelelő hely tanulásra, házi feladat elkészítésére HD220

Lakóhelyük szomszédságában olyan szabad terület, ahol a gyermek biztonságban játszhat HD230

I. HÁZTARTÁSI BLOKK

családi ok miatt (1), anyagi gondok miatt (2), a bérleti szerződést a tulaj nem hosszabítja (3), nincs bérleti szerződésük és a 
tulajdonos elküldi őket (4), kilakoltatás, végrehajtás miatt (5), munkával összefüggésben (6), egyéb ok (7)   

II. GYERMEKEK ANYAGI KIREKESZTŐDÉSE

Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy anyagi okból nem tudták kiváltani a háztartás valamelyik 16 év alatti 
gyermekének orvos által felírt gyógyszerét?
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1. Rendelkezik-e mobiltelefonnal? PD010

2. PD020

3. Rendelkezik-e 2 pár megfelelő cipővel? PD030
(beleértve 1 pár minden időben használatos cipőt)

4. PD040

5. FGYF

6. PD050

7. PD060

8. Tud-e hetente egy kisebb összeget saját magára költeni? PD070

III. SZEMÉLYI BLOKK

 Hányszor volt Ön háziháziorvosnál ill. szakorvosnál az elmúlt 
évben (kivéve fogorvos, szemész)? 
egyáltalán nem (1),  1-2 alkalommal (2), 3-5 alkalommal (3), 6-9 
alkalommal (4), 10 vagy annál több alkalommal (5)

SZSOR

A személy sorszáma a háztartásban (aki válaszol a kérdőívre):        VSZSORSo
rsz

ám A személy sorszáma a háztartásban (akiről szól a kérdőív):        

igen (1) nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

igen (1), nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

Megengedheti-e magának, hogy elhasználódott ruhái helyett 
új ruhákat vegyen?
igen (1), nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

 Előfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy anyagi okból nem 
tudta kiváltani az orvos által Önnek felírt gyógyszert? 

igen (1),  nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

Megengedheti-e magának, hogy rokonait vagy barátait 
havonta legalább egyszer vendégül lássa vagy elmenjen 
velük vendéglőbe, cukrászdába vagy hasonló helyre?

Jár-e rendszeresen moziba, színházba, edzésre, vagy részt 
vesz-e hasonló szabadidős programon?
igen (1),  nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

igen (1), nem, anyagi okból nem engedheti meg magának (2),  
nem, egyéb okból (3)

igen (1), nem (0)

3



Ha a MEGHI=32 

  
 Címazonosító: CIMAZ             Mely kérdőíveket kérdezzük? 

(KERDCSOP)  Számlálókörzet száma SZLOK             
    Lakás sorszáma: LSOR             Kezdőév:  

 HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
ÉLETKÖRÜLMÉNY FELVÉTEL 

Nyilvántartási szám: 2154/09 
 

CÍMKÁRTYA    Háztartás sorszáma: HSOR               

     Lakás azonosítója: FIXAZON               

A cím adatai     Szétválási kód: SPLIT               

    

A + S  (1) 
A + S + V  (2) 
B + S + V  (3) 

 Költözések száma: KSOR             

……………………………………………………………          Összeíró kódja OSZKOD             

MEGYE (MEGYE)                 
 

      
……………………………………………        ……………………………………………………………………… …………………… ………… ………… ………… ……… 
      

Település(TERUL) Út, utca, tér Házszám Épület Lépcs. Em. Ajtó 
 

A háztartás típusa (HTIP)  A háztartás együttműködése (EGYUTM)      

2009–ben  Új (1)  2009–ben   Sikeres (10)   Tovább az SZSOR-ra  

Energia kérdőívet 
kérdezünk–e? 

 

2010–ben  Követett háztartás az előző évi címen (2)  2010–ben          

2011–ben  Követett háztartás új címen (3)  2011–ben   Sikertelen (20)   Tovább a MEGHI-re    

2012–ben  Kivált (4)  2012–ben        
E 

 

igen (1) 
nem(0) 
 

Sikeres (1) 
Sikertelen (0)  

 

Sikertelen (meghiúsult) kikérdezés oka (MEGHI)    
     Nem összeírható cím:  Meghiúsult kapcsolatfelvétel:      
 2009–ben     Egyértelműen nem azonosítható cím (21)    
 2010–ben     Nem létező cím (22)  

A háztartás nem volt elérhető 3-szori felke-
resésre sem (ideiglenesen ill. távol) (31)     

 2011–ben     Nem lakott (üres) lakás (23)  Az egész háztartás elköltözött (32)   Tovább a KOLT-re 
 2012–ben     Nem lakáscím, vagy nem lakás céljára szolgál (24)  A háztartás minden tagja meghalt (35)    
      Nem közelíthető meg (25) Meghiúsult  interjú:     
      A háztartás nem a célsokasághoz tartozik (05)  Válaszmegtagadás (41)     
        Válaszképtelenség (kor, betegség stb.) (42)    
        Nyelvi nehézségek miatti meghiúsulás (43)    

 

Költözés (KOLT)        

 2009–ben   A háztartás belföldi magánháztartásba költözött (1)   A cím ismertsége (CISM)  

 2010–ben   A háztartás minden tagja intézeti háztartásban költözött, intézménybe került (2)    ismert  (1)     

 2011–ben   Az egész háztartás külföldre került (3)    nem ismert (0)     

 2012–ben   Nem sikerült kideríteni, hogy mi történt a háztartással (4)         
 

Új cím adatai (Az elköltözött háztartás címét kérjük beírni) 

                 

………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

Megye (UMEGYE) Település (UTERNEV) Út, utca, tér (UKOZTN, UKOZTJ ) Házszám (UHSZ) Épület (UEP) Lépcs. (ULH) Emelet (UEM) Ajtó (UAJTO) 
 

Ha KOLT=1 

Ha CISM=1

Ha CISM=0

Új cím adatai–ra 

VÉGE 

 

Ha EGYUTM=20 

Ha EGYUTM=10 



 

Következő kiadható sorszám:     2009 
Neme Követni 

kell-e?  

Tagja–e a 
háztartás-

nak? Változás a háztartás tagjainál, ennek 
Személy 

sor-
száma 

Születési 

 ideje? 
SLASO 

Személyazonosító 
A személy neve 

(vezetéknév kezdőbetűje és keresztnév) 

év  hó 
férfi (1) 
nő (2) 

igen (1)
nem(0)  

igen (1) 
nem(0) 

Hány hónapig 
élt a háztartás-

ban? oka?1 
év hó 

Családi 
állása2 

Fő gazdasá-
gi aktivitá-

sa?3 

SZSOR FIXSZ SZNEV SZEV SZHO NEME KOV  TAGE ELHO VALTOK RB150 RB140 CSAL FGAKT 

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

           
             

 
Nem háztartástagok, akik a jövedelem referencia évében legalább 3 hónapig a háztartásban éltek. 

             

                
0 

 
0 

   
             

                
0 

 
0 

   
             

                
0 

 
0 

   
 
1A változás oka: magánháztartásba költözött  (1), intézeti háztartásba költözött (2), külföldre költözött (3), ismeretlen helyre költözött (4), visszaköltözött (5), újonnan beköltözött (6), született (7), meghalt (8) 
2Családi állása: férj (1), feleség (2), élettárs (3), egy szülő gyermek(ek) kel (4), gyermek (5), felmenő rokon (6), egyéb rokon (7), nem rokon (8), egyedülálló (9) 
3Gazdasági aktivitása: dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (1), munkanélküli (2), nyugdíjas (öregségi, özvegyi, rokkantsági stb.) (3), egyéb inaktív személy (gyermekgondozási szabadságon lévő, tanuló, háztartásbeli, egyéb 

okból nem dolgozik) (4) 
 



 

2010  2011  2012 Tagja–e 
a háztar-
tásnak? 

Változás a háztartás 
tagjainál, ennek 

 
Tagja–e 
a háztar-
tásnak? 

Változás a háztartás 
tagjainál, ennek  

Tagja–e 
a háztar-
tásnak? 

Változás a háztartás 
tagjainál, ennek 

Személy 
sor-

száma 
ideje?  ideje?  ideje? 

SLASO 
igen (1) 
nem(0) 

Hány hó-
napig élt 
a háztar-
tásban? oka?1 év hó 

Családi 
állása2 

Fő 
gazdasági 

aktivitása?3

 
igen (1) 
nem(0) 

Hány hó-
napig élt 
a háztar-
tásban? oka?1 év hó 

Családi 
állása2 

Fő 
gazdasági 

aktivitása?3

 
igen (1) 
nem(0) 

Hány hó-
napig élt 
a háztar-
tásban? oka?1 év hó 

Családi 
állása2 

Fő 
gazdasági 

aktivitása?3 

SZSOR TAGE ELHO VALTOK RB150 RB140 CSAL FGAKT  TAGE ELHO VALTOK RB150 RB140 CSAL FGAKT  TAGE ELHO VALTOK RB150 RB140 CSAL FGAKT 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

  
 0    

 
0    

 
0    

  
 0    

 
0    

 
0    

  
 0    

 
0    

 
0    

 

Ha a VALTOK = 1, akkor az új cím adatai c. részt ki kell tölteni! 
 
 



Az új cím adatai     (A személy elköltözése esetén!) 

Az elköltöző személy azonosítója, neve Címe:(ha VALTOK=1) 
ismert (1), ismeretlen (0) Megye/Település Út, utca, tér Házszám Épület Lépcs. Emelet Ajtó Összeírás éve 

FIXSZ, USZNEV CIMEISM UMEGYE/UTERNEV UKOZTN, UKOZTJ  UHSZ UEP ULH UEM UAJTO OSSZEV 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 

Felkeresési időpontok   Felkeresési időpontok   Felkeresési időpontok  Felkeresési időpontok 
1. év  2009   2. év  2010   3. év  2011  4. év  2012 

 Hó Nap Óra Perc    Hó Nap Óra Perc    Hó Nap Óra Perc   Hó Nap Óra Perc 

1.           1.           1.          1.         

2.           2.           2.          2.         

3.           3.           3.          3.         

4.           4.           4.          4.         
 

Kapcsolattartó adatai  
Neve: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

 


