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A gyűjteményben a következő magyar nyelvű dokumentumok találhatóak:
	Kérdőívek: Az 1965-os (Jogtudat_kerdoiv_1965_342) és a 2013-as kérdőívezés (Jogtudat_kerdoiv_2013_342) kérdései, valamint a két kérdőív összehasonlítása (Jogtudat_kerdoiv_2013-1965_342).
	A felhasznált SPSS adatbázis, adatfajl_hu-342.
	A 2013-as kérdések tükörtáblái (Tukortablak_1965_2013_hu). Ezek tartalmazzák valamennyi, a Kulcsár-féle kötet (http://openarchive.tk.mta.hu/343/) mellékletében megjelenő táblázatot a 13 kérdésre nézve, valamint az ezeknek megfelelő 2013-as adatokat a reprezentatív és a korrigált mintákra nézve, százalékos és fők száma (N) szerinti megoszlásban. Excel formátumban, 7 „sheet”-en 4-4 táblázat. Ezek olyan táblázatok, amelyek egyszerre több szempont (pl. társadalmi státusz vagy iskolai végzettség és nem) szerinti bontásban adja meg az adatokat.
	A 2013-as adatokra nézve szocio-demográfiai alapadatokra vonatkozó táblázatok (Alapmegoszlasos-tablak 1965_2013_hu-342). Az 1965-ös felmérés összetett tábláiból számított adatok: külön-külön nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és társadalmi státusz szerinti bontásban, 5 munkalapon a fentiek szerint 6-6 táblázatban közölve az adatokat. 
	A szocio-demográfiai alapadatokra vonatkozó táblázatokra Khi-négyzet adatok.
	Az „index-342” elnevezésű mappában: Az 1965-ös és az 2013-as adatok alapján számított 5-féle jogismereti index, 5 változóból álló szocio-demográfiai bontásban, és ezek segédtáblái, 6-féle gyűjtési és számítási mód szerint (INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_hu). Az excel fájlnak a két segédtáblája a Segedtabla_Indexskalak 1965_2013_SPSS_hu és a Segedtabla_Indextablak_szamit 1965_2013_MS Excel_hu. Az INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_hu-ban lévő első 3 adatgyűjtési mód az alábbiak szerint adódott:

(1) 1965fa jelentése: Kulcsár Kálmán 1965-ös tanulmányának főszövege alapján gyűjtött adatok. (A Kulcsár-könyvben lévő adatok másolata).
(2) 2013f_t jelentése: 2013-as teljes mintára SPSS által futtatott eredmények. (A képzett indexváltozókra az SPSS segítségével számolt index értékeivel)
(3) 2013f_k jelentése: 2013-as korrigált minta alapján az SPSS által futtatott eredmények. (Ugyanúgy SPSS futtatási eredmény, csak annyi megkötéssel, hogy van benne egy SelectCases (filter) megkötés, hogy a kisvárosokat ne vegye bele az SPSS a számításba, mert a Kulcsár-kutatás se kérdőívezett 3000-50000 közötti lakosú településeken.
Ez a 3 számítási mód szerepel a Segedtabla_Indexskalak 1965_2013_SPSS_hu fájlban, ami tehát egy gyűjtés és 2 SPSS futtatás eredménye.
A másik segédtáblában(Segedtabla_Indextablak_szamit 1965_2013_MS Excel_hu) egy Excel-alapú számítási mód eredményei és képletei szerepelnek, amik az INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_hu második 3 oszlopát jelentik. Itt a kutatók már nem használták az SPSS-t, az Excel számítások egyfajta kontrollszámításai az SPSS futtatásoknak és az összehasonlíthatóságot voltak hivatottak javítani. A meglévő gyakorisági táblákból képletek segítségével számolták ki újra az indexeket. Ezek szerepelnek a sárga-zöld-narancs-kék színkulcsú Excelben. A jogági (eljárásjog, államjog, polgárjog és teljes jogismeret) kérdéscsoportok szerint számolt indexértékek a szocio-demográfiai bontások alapján lettek számolva az 1965-ös adatokra, a 2013-as teljes minta adataira és a településtípus szerinti korrekciót tartalmazó 2013-as adatokra. A jogági indexértékek kerültek átmásolásra INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_hu fájl F–H és L–N (második 3) oszlopaiba továbbra is a nem, a korcsoport, a társadalmi réteg, az iskolai végzettség és a településtípus bontást megtartva.
(4) 1965ta jelentése: 1965-ös alapmegoszlásos táblák alapján MS Excel segítségével számolt adatok.
(5) 2013sz_t jelentése: 2013-as alapmegoszlásos táblákból MS Excel segítségével a teljes mintára számolt eredmények.
(6) 2013sz_k jelentése: 2013-as alapmegoszlásos táblákból MS Excel segítségével a korrigált mintára számolt eredmények.


The collection contains the following English language documents:

	Questionnaires: The questionnaire of 1965 (Legal consciousness-1965-Questions-342) and the questionnaire of 2013 (Legal consciousness-2013-Questions-342).
	Data file, SPSS (datafile_en-342)
	The tables of the 2013-questionnaire (tables_1965_2013_en). The file contains all the tables of the 13 questions that can be found in the book Kulcsár published in 1965 (http://openarchive.tk.mta.hu/343/), and the corresponding data of 2013 for the representative and corrected sample, in percents and in N, in the form of 7 Excel sheets containing 4-4 tables. These tables contain several variables (status, school degree, gender, etc.).
	Socio-demographic tables of the 2013 data (frequencies-1965_2013_en-342), and calculated tables of the 1965 research according to gender, age, school degree, living area, social status, in 5 sheets in 6-6 tables.
	Chi-tables on the socio-demographic tables.
	In a zip file named “index-342”: The INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_en Excel file contains the 5-type legal knowledge indexes calculated on the data 1965 and 2013 separated by socio-demographic variables in rows. In columns the table is built upon 6-type collecting and calculating methods, which are labelled underneath in Notes. This Excel sheet has two ‘help tables’, namely Segedtabla_Indexskalak 1965_2013_SPSS_en and the Segedtabla_Indextablak_szamit 1965_2013_MS Excel_en. The first 3 data-collecting methods can be described like this:

(1) 1965fa: data colleted from the study of Kulcsár. Indexes were copied into an Excel sheet.
(2) 2013f_t: SPSS results calculated on the full sample of the 2013 questionnaire data. (Calculated index variables with the help of SPSS).
(3) 2013f_k: SPSS results calculated on the adjusted sample of the 2013 questionnaire data (adjusted to Kulcsar’s non-representative sample). It is also an SPSS output, but the calculation was carried out by adding a filter. With the filter the small towns (3000-50000 inhabitants) were sorted out of the sample, since the original research headed by Kulcsár had not included this settlement size and respondents living there.

The Segedtabla_Indexskalak 1965_2013_SPSS_en consists of this 3 calculations, i. e. one collection and two SPSS outputs.

In the other help table Segedtabla_Indextablak_szamit 1965_2013_MS Excel, the results of control calculations with formulas are presented, referring for the second 3 columns (F–H and L–N) of INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_en. In this part of the research for controlling SPSS output Excel calculations were presented/performed in order to compare the results. Based on the frequency tables the indexes were re-calculated. There are yellow-green-orange-blue coloured cells to help the transparency of the working method. Questions were selected into legal branches (constitutional law, civil (rights) law, procedural and complex legal knowledge) and into socio-demographic categories. The indexes were calculated on the frequencies of the 3 sample (1965, 2013 Full, 2013 Adjusted). Finally the results were copied into the F–H and L–N columns of INDEXEK_Total_6_Type_5_Cat_en.
The second 3 data-collecting methods can be described like this:
(4) 1965ta: results calculated with MS Excel on the full sample (basic distribution tables) of 1965 questionnaire data (published as annexes of Kulcsár’s publication of 1967).
(5) 2013sz_t: results calculated with MS Excel on the full sample (basic distribution tables) of 2013 questionnaire data.
(6) 2013sz_k: results calculated with MS Excel on the adjusted sample (basic distribution tables) of 2013 questionnaire data.

