
Az adatszolgáltatás nem kötelezı. Az adatgyőjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 21302P122

  

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

Az összeíró kódszáma: OSZKOD

Kérdezés idıpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdıív kitöltésének kezdete: óra

A kérdıív kitöltésének vége: óra perc

Hány percet vett igénybe a kikérdezés: perc

A kérdıívet ellenırizte: 

Az ellenırzés idıpontja: év: ELLEV

hónap: ELLHO

nap: ELLNAP

Ellenırzés idıtartama: perc ELLPERC

A háztartásban kitöltött személyi kérdıívek száma, db SZKDB

A háztartási kérdıívre válaszoló személy sorszáma HVSZSOR

Központi Statisztikai Hivatal

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

2006

HAKEV HAKHO HAKNAP

(Lakásblokkal b ıvítve)
HÁZTARTÁSI KÉRDİÍV

2-3. hullám

HAVORA HAVPERC

HAKPERCE

perc
HAKORA HAPERC



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

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

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 haszonélvezı/tulajdonos rokona, bérelt lakás esetén ki bérli azt?

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

4. Véleménye szerint mennyi az Ön(ök) lakásának/házána k a piaci értéke? (millió Ft) HAERT

5. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fize tniük a lakásért, HH061 ezer Ft

amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék?

6. Van-e lakáshitel-törlesztésük? HLAKHI

van ( 1 ) • nincs ( 0 ) 

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

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

8. Melyik évben vették fel a hitelt? HLAKEV
Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegőt! 

9. Hány évre vették fel a hitelt? HLAKEVE

Ha többféle lakáshitelük van, akkor a legnagyobb összegőt!

10. Mekkora a felvett hitel után fizetend ı havi törleszt ırészlet? HTORLFT ezer Ft

11.a

Közös költség HREZSI1 ezer Ft

Villany HREZSI2 ezer Ft

Gáz HREZSI3 ezer Ft

Víz és csatorna HREZSI4 ezer Ft

Főtés (távfőtés, vagy szilárd tüzelıanyag) HREZSI5 ezer Ft

Szemétszállítási díj HREZSI6 ezer Ft

Karbantartási költség HREZSI7 ezer Ft

11.b Ingatlanadó (éves összege) HINGADO ezer Ft

12. Mekkora a  lakás alapterülete? HLANM m2

13. Mennyi a lakás szobáinak száma (db) az Önök által h asznált lakrészben?

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

Megfelel ı méretőnek tartja-e a lakást, amelyben élnek? MH010

igen (1) •  nem, túl kicsi (2) • nem, túl nagy (3)

I. Lakásjellemz ık

Tovább a 10-re→

2.

Mennyi a lakás - háztartásra es ı - fenntartási költsége egy átlagos hónapban?

14.
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15. Melyik évben költöztek ebbe a lakásba? HH031

15.a Ha az elmúlt két évben költöztek, ennek oka: MH160

a) villanyvilágítás igen ( 1 ) • nem ( 0 ) MH020

b) gáz igen ( 1 ) • nem ( 0 ) HLGAZ

c) vezetékes víz igen ( 1 ) • nem ( 0 ) MH030

d) szennyvízelvezetés igen, közcsatornával ( 1 ) •  igen, házicsatornával ( 2 ) •  nem ( 0 ) HSZENY

e) főtés igen,  hordozható készülékkel  ( 1 ) • igen, beépített főtéssel ( 2 ) • nem ( 0 ) MH040

f) fürdıszoba, ill. igen, egy ( 1 ) • igen, kettı vagy több ( 2 ) • nem ( 0 ) HH080

zuhanyzó

g) vízöblítéses WC igen, a lakáson kívül ( 1 ) • igen, a lakáson belül ( 2 ) • nem ( 0 ) HH090

Véleménye szerint igazak-e a következ ı állítások az Ön(ök) lakására ?

igen ( 1 ) • nem ( 0 )

a) Télen kellemesen meleg a lakás. MH050

b) Nyáron kellemesen hővös a lakás. MH070

Jellemz ı-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyi kben laknak, illetve lakókörnyezetére?

igen ( 1 ) • nem ( 0 )

a) a lakás mőszaki állapota HH040 d) zajosak a szomszédok, vagy HS170

nem megfelelı nagy zaj szőrıdik be az utcáról

b) rossz a környék közbiztonsága HS190 e) zavaróan nagy a közlekedésbıl, ipari HS180

termelésbıl eredı szennyezıdés, szemetes a környék

c) a lakás nem elég világos HS160

nagyon nehéz ( 1 ) •  meglehetısen nehéz ( 2 ) •  könnyő ( 3 ) •  nagyon könnyő ( 4 )

a) alapvetı élelmiszerek MH090 d) tömegközlekedés (busz, metró stb.) MH120

b) banki szolgáltatások MH100 e) egészségügyi alapszolgáltatás MH130

c) postai szolgáltatások MH110 f) általános iskola (ha van általános iskolás) MH140

Összességében mennyire elégedett a lakással, amelyb en él(nek)? MH080

nagyon elégedetlen ( 1 ) • inkább elégedett ( 2 ) • elégedett ( 3 ) • nagyon elégedett ( 4 )

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

Rendelkezik-e az Ön lakása az alábbiakkal:

19.

családi ok (pl. házasságkötés, válás, gyermekintézmény megközelítése) (1) • 
munkavégzéssel összefüggı okok (pl. állásváltoztatás, nyugdíjazás) (2) • lakhatási
(kényelmi) okok (3) • kilakoltatás/lefoglalás (4) • a tulajdonos nem hosszabította meg a
szerzıdést (5) • pénzügyi ok (lakbér, törlesztırészlet fizetési gondok) (6) • egyéb ok (7)

I. Lakásjellemz ık (folytatás)

17.

20.

16.

Kérem, pontozza egyt ıl négyig terjed ı skálán, hogy mennyire nehéz, illetve könny ő hozzájutni 
lakókörnyezetében az alábbi termékekhez, szolgáltat ásokhoz:
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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 HS070 HTELA

2. színes televízió HS080 HSZTVA

3. számítógép HS090 HPCA

4. mosógép HS100

5. személygépkocsi HS110 HSZGA

6. légkondicionáló HLEKOA

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

         MH060

III. Néhány tartós fogyasztási cikkel való ellátottsági mu tató

van ( 1 ) •  nincs, mert 
nem engedheti meg 

magának ( 2 ) • nincs, 
egyéb okból ( 3 )

Ha van, hány 
darab?

        HMOSOA

Kitıl : 
senkitıl nem kapott ( 0 ) • szülıtıl ( 1 ) • gyermektıl ( 2 ) • nagyszülıtıl ( 3 ) • unokától ( 4 ) • testvértıl ( 5 ) • egyéb rokontól ( 6 ) • baráttól, 
szomszédtól ( 7 ) • nonprofit szervezettıl ( 8 ) • egyébtıl ( 9 ) 

Támogatás mindennapi megélhetéshez

NTAR

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

Egyéb nagyértékő tartós fogyasztási cikk

II. Adott és kapott támogatások értéke

Kapott támogatások értéke, Ft

C

Kitıl 
kapta?

Megnevezés
Kinek 
adta?

Adott támogatások értéke, FtKód

A

Személygépkocsi

TAME

SZGK

GYTA

LAKE Lakás, nyaraló, telek, föld

PENZ Pénztámogatás

Gyermek-, szülı-, feleségtartás
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évente legalább egy hétre elmenjenek nyaralni, amiért fizetniük kell? NYARAL

legalább minden második nap húst egyenek? (vegetáriánusok azzal egyenértékő ételt) HUS

lakásukat megfelelıen főtsék? FUTES

A lakásfenntartás költségei mekkora megterhelést je lentenek a háztartásnak? LAKFTEH

nagyon megterhelı ( 1 ) •  idınként megterhelı ( 2 ) • egyáltalán nem megterhelı ( 3 )

A lakáshiteleken kívüli törlesztések költségei mekk ora megterhelést jelentenek a háztartásnak?

LAKHTEH

Elıfordult-e az utóbbi 12 hónapban, hogy pénzhiány mia tt nem tudták az el ıírt id ıpontban befizetni:

nem fordult elı ( 0 ) • elıfordult ( 1 ) • nem vonatkozik rá ( 2 )

a) a lakbért HLBER d) a közüzemi  díjat HLKOZ

b) a lakástörlesztést HLTOR e) a hitelre vásárolt termékek részleteit HLHIT

c) a közös költséget HLKTG f) a pénz kölcsönök törlesztı részleteit HLKTR

Képes volna-e a háztartás arra, hogy egy váratlan, nagyobb összeg ő kiadást KEPES

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

ezer Ft

ELNI

Az Önök anyagi helyzete az elmúlt 3 évben változott -e, s ha igen, akkor milyen irányban? AHVALT

SZINT

legalsó                                                                                   legfelsı        nem tudja        nem válaszol

   01........02........03........04........05........06........07........08........09              98                       99

9.

Véleménye szerint, hogyan tud megélni az Ön háztartá sa?

a szerény megélhetéshez

a nagyon szőkös megélhetéshez

Melyik szintre helyezné most a háztartását egy kilencfokú skálán, ahol legalul, az 1. szinten vannak a 
legszegényebbek, legfelül, a 9. szinten pedig a leggazdagabbak?

IV. Relatív anyagi helyzet

HFT5a nagyon jó megélhetéshez

7.

Véleménye szerint havonta mekkora összegre (nettó) l enne szüksége egy 
olyan háztartásnak, mint az Önöké?

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

KEPESFT

ezer Ft

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

ezer Ft

ezer Ft

HFT1

ezer Ft

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

lényegesen romlott ( 1 ) • kissé romlott ( 2 ) • nem változott ( 3 ) • kissé javult ( 4 ) • lényegesen javult ( 5 )

ezer Ft

nagyon megterhelı ( 1 ) •  idınként megterhelı ( 2 ) • egyáltalán nem megterhelı ( 3 ) • 
nem vonatkozik rá ( 4 )

Ha igen, ennek maximális összege:

HFT2

HFT3

HFT4

az átlagos megélhetéshez

a jó megélhetéshez
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Relatív anyagi helyzet rész kitöltöttsége:  teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIRE
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Sor-
szám

2006-ban volt-e mezıgazdasági tevékenységbıl árbevételük?

igen ( 1 ) • nem ( 0 ) EVOLTE

Ha igen, mekkora volt

Volt-e saját termelésbıl származó fogyasztásuk (akár a háztartás termelte, akár saját termelésbıl 

ajándékba kapta)

igen ( 1 ) • nem ( 0 ) EVOLSAJAT

Mezıgazdasági termelésb ıl származó jövedelem

6.

7.

8.

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

9.

EFELKOA

EBIZ

Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség

V. Háztartási bevételek, jövedelemek

 Gyermekneveléssel kapcsolatos juttatások

Tıkejövedelmek, befektetésekb ıl származó jövedelmek

4.

5.

ERPT

Megnevezés

EEJO

3.

10.

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

EMCSP

EARV

16 éven aluli gyermek(ek) jövedelme EJOVGY

2.

Kapott lakásfenntartási támogatás

Árvaellátás

Egyéb szociális jövedelmek

ELFE

Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás (2006. augusztus 31-ig)

Ebbıl: emelt szintő családi pótlék

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

11.

13.

12.

1.

ID FO

ECSP

Ft

Családi pótlék

EHJOVKI

Kód

az éves ráfordítás:

EMEZERTEKaz éves árbevétel:

EMEZRAF

ESAJERTA saját termelésbıl származó fogyasztás értéke:
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igen (1) 

nem (2)

Ha IGEN, 
sorszáma

igen (1) 

nem (2)

Ha IGEN, 
sorszáma

igen (1) 

nem (2)

Ha IGEN, 
sorszáma

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

A személy családi nevének 

kezdıbetője és keresztneve
Születési év

Születési 

hónap

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

Neme

férfi (1)

nı (2)

A háztartásban lakik-e?

fizetett 

gondozó 

nagyszülı, 

rokon, ismerıs

apja, 

nevelıapja 

anyja, 

nevelıanyja

házastársa, 

élettársa

felügyelete alatt

Csak 12 éven aluliakra vonatkozik

A háztartástagok jellemzıi

bölcsıde óvoda

óvodások 

iskola 

elıkészítése 

általános 

iskolai tanóra 

általános 

iskolai napközi

A 

személy 

SOR-
SZÁMA 
a háztar-

tásban
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Az adatszolgáltatás nem kötelezı. Az adatgyőjtés statisztikai célra történik
Nyilvántartási szám: 21302P122

  

Megye: MEGYE

Település: TERUL

Számlálókörzet száma: SZLOK

Lakás sorszáma: LSOR

Háztartás sorszáma: HSOR

A személy sorszáma a háztartásban SZSOR

(akirıl szól a kérdıív)

A személy sorszáma a háztartásban VSZSOR

(aki válaszol a kérdıívre)

Az összeíró kódszáma:

Kérdezés idıpontja: 2 0 0 év hó nap

A kérdıív kitöltésének kezdete: óra

A kérdıív kitöltésének vége: óra perc

Hány percet vett igénybe a kikérdezés: perc

A kérdıívet ellenırizte: SZELL

Az ellenırzés idıpontja: év: SZELLEV

hónap: SZELLHO

nap: SZELLNAP

Ellenırzés idıtartama: perc SZELLPERC

SZKORA SZKPERC

 1990-ben és korábban születettekt ıl kell megkérdezni!

Központi Statisztikai Hivatal

VÁLTOZÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ADATFELVÉTEL

2006
SZEMÉLYI KÉRDİÍV

(2-3. hullám)

OSZKOD

SZKEV SZKHO SZKNAP

SZVORA SZVPERC

SZKPERCE

perc



1. Születési év, hó (Címkártyáról átmásolni) PB140

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

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

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

5. Állampolgársága: ALLPOLGK

magyar (1) • kettıs, ebbıl az egyik magyar (2) • kettıs, ebbıl 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 iskolarendszerő képzésben PE010
igen (1) •  nem (0) 

10. Milyen szintő képzésben vesz részt? PE020

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

1. Hogyan jellemezné általános egészségi állapotát? PH010

nagyon jó (1) • jó (2) • megfelelı (3) • rossz (4) • nagyon rossz (5)

2. Van-e valamilyen tartós vagy krónikus egészségi problémája? PH020

van (1) • nincs (0)

3. Van-e olyan egészségi problémája, amely legalább 6 hónapja korlátozza szokásos PH030

tevékenységében? 
igen van és ez komoly korlátozást jelent (1), igen van, de ez csak kisebb korlátozást jelent (2), nincs (0)

4/a Elıfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy Önnek orvosi ellátásra lett volna szüksége, PH040
de nem vette igénybe?
igen (1) • nem (0)

4/b Ha igen, ennek oka (kódszámokat lásd lent) PH050

5/a Elıfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy Önnek fogorvosi ellátásra lett volna szüksége, PH060
de nem vette igénybe?
igen (1) • nem (0)

5/b Ha igen, ennek oka (kódszámokat lásd lent) PH070

Orvosi ellátás igénybe vételi hiányának okai (4/b, 5/b kérdés):

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

nem engedhette meg magának (túl drága) (1) • várakozó listára került (2) • nem volt rá ideje munkája, gyermekei ellátása miatt

(3) • túl messze volt az orvos/nem volt oda közlekedési eszköz (4) • félt az orvosi kezeléstıl/vizsgálattól/kórháztól (5) • várt,

hátha magától is meggyógyul (6) • nem ismer egyetlen olyan jó orvost sem , akihez fordulhatott volna (7) • egyéb okból (8)

II. Egészségügyi blokk

I. Társadalmi-demográfiai jellemzık

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) • felsıfokú szakképzés (7) • fıiskola (8) •

egyetem (9) • doktori, illetve mesterképzés  (PhD, DLA) (10)

általános iskola 8. évfolyamnál kevesebb (1) • általános iskola 8-10. évfolyama (2) • szakiskolai (szakmunkásképzı iskola) 

szakképesítést  igazoló bizonyítvány (3) • középiskolai szakképesítést igazoló érettségi, képesítı bizonyítvány (4)  • gimnáziumi 

érettségi (5) • középiskolai végzettséget (érettségit) követı képzésben szakképesítést igazoló bizonyítvány (6)  • iskolai 

rendszerő felsıfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (7) • fıiskolai oklevél (8) • egyetemi oklevél (9) • doktori (PhD) vagy 

mester (DLA) fokozatot igazoló oklevél (10)
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1. Vállalt-e már életében keresı 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 Eddig összesen hány évet dolgozott? PL200

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

3/a Végzett-e az elmúlt héten legalább egy óra jövedelmet biztosító munkát (van-e olyan munkája, PL035

amelytıl 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)

Munkaerı-piaci jellemzık blokk kitöltöttsége: teljes (1) • részleges (2) • megtagadta (3) MEGHIMP

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

2. Foglalkozási viszony: PL040

3. Munkáltató tevékenysége TEAOR

4. Hányan dolgoznak vele egy telephelyen PL130

1 = 1 fı   6 =   6 fı 11 = 11-19 fı 14 = nem tudja pontosan, de 11-nél kevesebb fı

2 = 2 fı   7 =   7 fı 12 = 20-49 fı 15 = nem tudja pontosan, de 10-nél több fı

3 = 3 fı   8 =   8 fı 13 = 50 vagy több fı

4 = 4 fı   9 =   9 fı

5 = 5 fı 10 = 10 fı

 Ha alkalmazott, kérdezze az 5. és 6. kérdést, egyébként  át az 7-re

5. Munkaszerzıdése: PL140

6. Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját): PL150

 igen (1) • nem (0)

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) • segítı családtag (5)

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

határozott idejő, 6 hónapnál rövidebb idıre szóló (1) • határozott idejő, 6 hónapnál hosszabb idıre szóló (2) 

• határozatlan idejő (3)

III. Munkaerı-piaci ismérvek

dolgozik teljes munkaidıben (1), dolgozik részmunkaidıben (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 érdeklıdött állami, magán munkaközvetítınél, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, 
álláshirdetést adott fel, azt olvasolt, arra válaszolt, vállalkozása indítását szervezi, teszt eredményét várja stb.)

IV. A fımunkával rendelkezık foglalkoztatással kapcsolatos információi 
(a munkával nem rendelkezıknél a korábbi)
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7. Hány órát dolgozik rendszeresen fımunkájában (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 Fı 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 keresı tevékenységében változás az elmúlt 12 hónapban? PL160

 igen (1) • nem (0)

Ha igen, annak oka: PL170

11/a Kérjük, mondja meg, hogy 2006  év egyes hónapjaiban mi volt az Ön fı gazdasági aktivitása?

2006. 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 igénybevevı, dolgozott-e 2006-ban?
 igen (1) • nem (0) INAKTA

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

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

teljes munkaidıs alkalmazásban álló (1), részmunkaidıs alkalmazásban álló (2), teljes munkaidıs vállalkozó

(vállalkozás tagja) (3), részmunkaidıs 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)

más, jobb állást (munkát) talált (1), határozott idejő szerzıdése lejárt (2), munkáltatója megszőnt , (elı)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)

IV. A fımunkával rendelkezık foglalkoztatással kapcsolatos információi (folytatás)
(a munkával nem rendelkezıknél a korábbi)

képzésben vesz részt (1) egészségi állapota miatt (2), nem talál teljes munkaidıs állást (3), nem kíván teljes munkaidıben

dolgozni (4), teljes munkaidıs állás, de 30 óránál rövidebb heti munkaidıvel, ide értve a kötetlen munkaidıt is (5),

gyermekét, más hozzátartozóját kell gondoznia, vagy más családi kötöttsége van (6), egyéb ok (7)
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Munkaviszonyból származó bruttó jövedelmek

Költségtérítések

Vállalkozásból származó  jövedelmek 
(mezıgazdasági 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

Ebbıl: munkahelyrıl 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, fıállású munkaviszonyból származó 
bruttó jövedelem

ESMBE

Végkielégítés összege ESVEG

KAP KAPFTKAPHO

Idıtartam
hónap 
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Nyugdíj, járadékok

Munkanélküli-ellátások

Gyermekvállalással kapcsolatos ellátások

Egyéb társadalmi jövedelmek

43.

44.

45.

V. Személyhez kapcsolódó jövedelem (folytatás)

39.

40.

41.

42.

35.

36.

37.

38.

31.

32.

33.

34.

27.

28.

29.

30.

23.

24.

25.

26.

Sor-
szám

20.

21.

22.

KAPFTKAP KAPHO

Álláskeresési segély (nyugdíj elıtti munkanélküli-
segély)

ESMS

Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék) ESMJA

Rendszeres szociális járadék ESSZOCJ

Mezıgazdasági 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 elısegítésére kapott  összeg stb. )

ESMGJAR

Vaksági, fogyatékossági járadék ESVAKJ

Más jogcímen kapott járadék ESMASJO

Rokkantsági járadék ESROK

Idıskori 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, Ft
Idıtartam
hónap 

 Kapott-e 
igen (1) 

nem (0)

nem tudja (8)

nem válaszol (9)

Megnevezés
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Vagyonból származó jövedelem

Külföldrıl származó jövedelem

ESKUJ4

Egyéb tájékoztató adatok

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

66.

67.

Felnıttképzés adókedvezménye

Lakáscélú hiteltörlesztéshez kapcsolódó 
          adókedvezmény

Életbiztosítás adókedvezménye

ESNYUGB

61.

igen (1), nem (0)

hét

igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)59.

60. igen (1), nem (0)

igen (1), nem (0)

56.

57. ESTAPFT

58.

ESTHET

ESADOEV

ESGYAD

68.

Ha igen:

62.

63.

64.

65.

Közcélú adomány adókedvezménye

Felsıoktatási tandíj adókedvezménye

52.

53.

54.

55.

VI. Tájékoztató adatok

ESTA

ESONKIF

Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés ESONBEV

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

ESKUJ3

48.

49.

50.

Vállalkozásból származó jövedelem

Munkajövedelem ESKUJ1

51.

ESKUJ2

46.

47.

Nyugdíjbiztosítás adókedvezménye

SULINET adókedvezménye

Volt-e táppénzen  2006-ban? 

Ha igen, akkor hány hétig volt táppénzen?

                mennyi pénzt kapott erre az idıszakra?

Beleszámolta-e a táppénzt  az eddig említett 
jövedelmek bármelyikébe?   

Önkéntes nyugdíjpénztári kivét 

Egyéb

Fizetett-e személyi jövedelemadót 2006-ban?

Igénybe vette-e az alkalmazotti adókedvezményt?

Igénybe vette-e a családi adókedvezményt?

ESKOZCEL

ESALKAD

ESPCKED

ESFOTDIJ

ESFETDIJ

ESLAKAK

ESELETB

ESMKTA

ESBESZA

KAPFT

Ingó, ingatlan hasznosításából (bérbeadásból) 
származó jövedelem 

ESIHA

Kárpótlási jegyért, földért, lakásért stb. kapott 
életjáradék, eltartási szerzıdés 

ESKJE

KAP KAPHO

Társadalmi juttatás (nyugdíj stb.) 

Bruttó éves összeg, Ft

 Kapott-e 
igen (1) 

nem (0)

nem tudja (8)

nem válaszol (9)

Idıtartam
hónap 

Megnevezés Kód

 V. Személyhez kapcsolódó jövedelem (folytatás)

Sor-
szám

Jövedelmi rész kitöltöttsége:
teljes ( 1 ), részleges (2 ), megtagadta (3 ) ESJOVKI
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Mindent egybevetve, jelenleg mennyire elégedett vagy elégedetlen az élete alakulásával? VELEM1

nagyon elégedett (1), meglehetısen elégedett (2), elégedett is meg nem is (3), kissé elégedetlen (4), 

nagyon elégedetlen (5), nem tudja (8),  nem válaszol (9)

Kérjük, képzelje el azt a nagyon kellemetlen helyzetet, hogy holnap elveszti a munkáját! VELEM2

Mennyire biztos abban, hogy képes a jelenleginél nem rosszabb új munkát találni?
teljesen biztos (1), meglehetısen biztos (2), meglehetısen bizonytalan (3), teljesen bizonytalan (4),

nem tudja, vagy nem vonatkozik rá a kérdés (8), nem válaszol (9)

Ön szerint hogyan változtak a jövedelmi és vagyoni különbségek Magyarországon VELEM3

az elmúlt 10 évben?
nagymértékben nıttek (1), nıttek (2), kismértékben nıttek (3), lényegében nem változtak (4),

kismértékben csökkentek (5), csökkentek (6), nagymértékben csökkentek (7), 

nem tudja (8), nem válaszol (9)

Egyetért-e azzal, hogy az államnak korlátoznia kellene a gazdagok jövedelmét? VELEM4

alapvetıen egyetért (1), inkább egyetért (2), inkább nem ért egyet (3), alapvetıen nem ért egyet (4),

nem tudja (8), nem válaszol (9)

Egyetért-e azzal, hogy az államnak nagyobb jövedelmet kellene a szegényeknek juttatnia? VELEM5

alapvetıen egyetért (1), inkább egyetért (2), inkább nem ért egyet (3), alapvetıen nem ért egyet (4),

nem tudja (8), nem válaszol (9)

Mire számít, hogyan változik anyagi helyzete a következı 10 évben? VELEM6

VII. Vélemények az életszínvonalról

2.

3.

VIII. Összeírói megjegyzések

6. jelentısen javul (1), kissé javul (2), nem változik (3), kissé romlik (4), jelentısen romlik (5),nem tudja (8), nem 

válaszol (9)

1.

5.

4.

8.
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