file_0.png

file_1.wmf



1

2. Oldal
Kedves Résztvevő!

A kutatás a COVID-19 koronavírus járvány hatását vizsgálja az egészségi, munkahelyi, lakás helyzetre valamint a családi és társas kapcsolatokra. 

Köszönjük, hogy részt vesz ebben a felmérésben. Részvételével beleegyezik abba, hogy az Ön által közölt adatokat kutatási és oktatási célokra felhasználjuk.

Nem fogjuk úgy felhasználni az adatokat, hogy az Ön kilétére fény derüljön.

A kutatást a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete végzi és finanszírozza. A kutatási adatokat, amelyek nem tartalmaznak olyan információt, amivel Önt azonosítani lehetne, a Társadalomtudományi Kutatóközpont szerverein tároljuk.

A kutatás vezetője Csizmady Adrienne, a Szociológiai Intézet igazgatója. A kutatásban további kutatók vesznek részt: Albert Fruzsina, Brys Zoltán, Dávid Beáta, Gárdos Judit, Illéssy Miklós, Messing Vera, Sipos Alexandra, Szalma Ivett, Szirmai Viktória, Szczuka Borbála és Takács Judit.

Üdvözlettel,

Csizmady Adrienne
Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szociológiai Intézet




Tovább
3. Oldal
 A0.  Kijelentem, hogy 18. év feletti magyar állampolgár vagyok, valamint hogy a kutatási tájékoztatót elolvastam és, hogy az adatszolgáltatásban önkéntesen veszek részt.
Kötelező
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     	1.  Igen  
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     	2.  Nem  
A0==2 --> exit,nem megfelelő
Tovább
4. Oldal
 A1.  Mi az Ön neme?
Kötelező
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     	1.  férfi  
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     	2.  nő  
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5. Oldal
A2.  Melyik évben született?
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1900, Max:2002
A2_1_E>2003||A2_1_E<1956 --> exit,nem megfelelő
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6. Oldal
 A3.  Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Kötelező
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     	1.  kevesebb, mint 8 általános  
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     	2.  8 általános  
file_14.png

file_15.wmf

     	3.  szakmai végzettség, de érettségit nem adó végzettség (szakiskola, szakmunkásképző)  
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     	4.  szakmai ismeretekkel bővített érettségi (szakközépiskola, szakgimnázium)  
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     	5.  gimnáziumi érettségi  
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     	6.  főiskola (BA/BSc)  
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     	7.  egyetem (MA/MSc)  
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     	8.  doktori (PhD/DLA) vagy magasabb
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7. Oldal


8. Oldal
 A4a.  Milyen településen lakik Ön?
Kérjük, tényleges lakhelyére gondoljon!  
Kötelező
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     	1.  Budapest  
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     	2.  megyeszékhely  
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     	3.  város  
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     	4.  falu  
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9. Oldal
 A4b.  Kérjük, jelölje meg, hogy a város (a település) melyik részén, melyik övezetében lakik:
Kötelező
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     	1.  Belváros  
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     	2.  Átmeneti övezet  
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     	3.  Külváros, kertváros  
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     	4.  Városkörnyék  
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     	5.  Egyéb részen  
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10. Oldal
 A5.  Hogyan írható le a jelenlegi foglalkoztatási helyzete? 
Kötelező
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     	1.  Fizetett munkát végzek (munkavállaló, vállalkozó)  
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     	2.  Oktatásban vagy képzésben veszek részt és nem dolgozom  
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     	3.  Munkanélküli vagyok  
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     	4.  Betegség vagy fogyatékosság miatt nem dolgozom  
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     	5.  Nyugdíjas vagyok  
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     	6.  GYES-en vagy GYED-en vagyok  
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file_57.wmf

     	7.  Háztartásbeli vagyok  
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     	8.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
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11. Oldal
 A6.  Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét?
Kötelező
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     	1.  Kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből  
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     	2.  Kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből  
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     	3.  Nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből  
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     	4.  Nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből  
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     	999.  Nem tudom  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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12. Oldal
 A7.  Mi az Ön családi állapota? 
Kötelező
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     	1.  Nőtlen, hajadon, nincs élettársam  
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     	2.  Nőtlen, hajadon, élettárssal élek  
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     	3.  Bejegyzett élettársi kapcsolatban élek  
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     	4.  Házas, házastárssal élek  
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     	5.  Házas, élettárssal élek  
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     	6.  Házas, de külön élünk, nincs élettársam  
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     	7.  Elvált, nincs élettársam  
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     	8.  Elvált, élettárssal élek  
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     	9.  Özvegy, nincs élettársam  
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     	10.  Özvegy, élettárssal élek  
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     	999.  Nem tudom  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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13. Oldal
A8.  Hány személlyel él egy közös háztartásban?
Kötelező
     	1.  18 éven felüli felnőtt személy (Önnel együtt):.................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:1, Max:99
     	2.  14-18 év közötti gyermek:.................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:99
     	3.  14 év alatti gyermek:.................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:99
Tovább
14. Oldal
A11.  A politikában az emberek gyakran beszélnek „bal-” és „jobboldalról”. Ön hol helyezné el önmagát ezen a skálán, ahol a „0” a baloldalt, a „10” a jobboldalt jelenti? 
Kérem, használja az alábbi skálát!  
Kötelező

0 - Baloldal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Jobboldal
Nem tudom
Nem akarok válaszolni
1. 	
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file_120.png

file_121.wmf

888

Tovább
15. Oldal
 A12.  Ön mennyire tartja vallásosnak magát, melyik állítással tudná magát a legjobban jellemezni?
Kötelező
file_122.png
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     	1.  Vallásos vagyok, az egyház tanításait követem.  
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     	2.  Vallásos vagyok a magam módján.  
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     	3.  Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok–e vagy sem.  
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     	4.  Nem vagyok vallásos.  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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16. Oldal
 B1.  Milyen az Ön általános egészségi állapota?
Kötelező
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     	1.  Nagyon jó  
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     	2.  Jó  
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     	3.  Kielégítő  
file_138.png
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     	4.  Rossz  
file_140.png

file_141.wmf

     	5.  Nagyon rossz  
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     	999.  Nem tudom  
file_144.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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17. Oldal
 B2.  Rendelkezik-e Ön a következő alapbetegségekkel?
Több válasz is lehetséges!  
Kötelező
file_146.wmf

     	1.  Magas vérnyomás  
file_147.wmf

     	2.  Cukorbetegség  
file_148.wmf

     	3.  Légzőszervi betegség  
file_149.wmf

     	4.  Emésztőszervi betegség  
file_150.wmf

     	5.  Daganatos betegség  
file_151.wmf

     	6.  Kóros elhízás  
file_152.wmf

     	7.  Keringési (szív- és érrendszeri) betegség  
file_153.wmf

     	8.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
     	9.  Egyik sem  
     	999.  Nem tudom  
     	888.  Nem akarok válaszolni  
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18. Oldal
 B3.  Ön hány centiméter magas?
Kötelező
file_154.png
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     	1.  .................................................................cm  Numerikus:IGEN, Min:140, Max:210
file_156.png
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     	2.  Nem akarok válaszolni  
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19. Oldal
 B4.  Ön hány kilogramm?
Kötelező
file_158.png
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     	1.  .................................................................kg  Numerikus:IGEN, Min:40, Max:150
file_160.png
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     	2.  Nem akarok válaszolni  
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20. Oldal
 B5.  Melyik állítás illik Önre a legjobban a hagyományos dohányzással kapcsolatban?
Kötelező
file_162.png
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     	1.  Jelenleg dohányzom, minden nap  
file_164.png
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     	2.  Jelenleg dohányzom, de nem minden nap  
file_166.png
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     	3.  Ritkán, alkalmanként dohányzom  
file_168.png

file_169.wmf

     	4.  Jelenleg nem dohányzom, mert leszoktam  
file_170.png
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     	5.  Jelenleg nem dohányzom, korábban csak kipróbáltam  
file_172.png
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     	6.  Sohasem dohányoztam  
Tovább
21. Oldal
 B6.  Melyik állítás illik Önre a legjobban az e-cigaretta használatával kapcsolatban?
Kötelező
file_174.png

file_175.wmf

     	1.  Jelenleg használom, minden nap  
file_176.png

file_177.wmf

     	2.  Jelenleg használom, de nem minden nap  
file_178.png

file_179.wmf

     	3.  Ritkán, alkalmanként használom  
file_180.png

file_181.wmf

     	4.  Jelenleg nem, de korábban használtam minden nap legalább egy hónapon/30 napon keresztül  
file_182.png

file_183.wmf

     	5.  Jelenleg nem, de korábban használtam rendszeresen nem minden nap legalább egy hónapon/30 napon keresztül  
file_184.png

file_185.wmf

     	6.  Kipróbáltam néhányszor, de nem használtam hosszabb ideig (kevesebb, mint 30-napig használta).  
file_186.png
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     	7.  Sohasem használtam  
Tovább
22. Oldal
 B7.  Mindent összevetve a COVID-19 járvány ideje alatt a fizikai/testi egészségi állapota:
Kötelező
file_188.png
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     	1.  Sokkal jobb lett  
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     	2.  Jobb lett  
file_192.png
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     	3.  Változatlan maradt  
file_194.png
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     	4.  Rosszabb lett  
file_196.png

file_197.wmf

     	5.  Sokkal rosszabb lett  
file_198.png

file_199.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_200.png

file_201.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
23. Oldal
 B8.  Mindent összevetve a COVID-19 járvány ideje alatt a lelki egészségi állapota:
Kötelező
file_202.png
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     	1.  Sokkal jobb lett  
file_204.png
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     	2.  Jobb lett  
file_206.png

file_207.wmf

     	3.  Változatlan maradt  
file_208.png
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     	4.  Rosszabb lett  
file_210.png
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     	5.  Sokkal rosszabb lett  
file_212.png

file_213.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_214.png

file_215.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
24. Oldal
 B9.  Mennyire jellemző Önre az alábbi állítás: „Gyakran érzem magányosnak magamat.'?
Kötelező
file_216.png
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     	1.  Egyáltalán nem jellemző  
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     	2.  Inkább nem jellemző  
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     	3.  Inkább jellemző  
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     	4.  Teljesen jellemző  
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     	999.  Nem tudom  
file_226.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
25. Oldal
 B10.  Egészében véve Ön mennyire elégedett mostanában az életével?
Kérem, 1 és 10 között osztályozzon! A 10-es jelentse azt, hogy teljesen elégedett, az 1-es pedig azt, hogy teljesen elégedetlen!  
Kötelező

1 - Teljesen elégedetlen vagyok
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Teljesen elégedett vagyok
Nem tudom
Nem akarok válaszolni
1. 	
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Tovább
26. Oldal
 C1.  Elkapta-e a koronavírust (COVID-19)?
Kötelező
file_252.png
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     	1.  Igen, és volt pozitív koronavírus tesztem is  
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     	2.  Igen, úgy hiszem a tüneteim alapján, de nem volt pozitív koronavírus tesztem / nem teszteltettem magam  
file_256.png
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     	3.  Nem, nem kaptam el a koronavírust  
file_258.png
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     	999.  Nem tudom  
file_260.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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27. Oldal
 C1a.  Mennyire viselte meg a koronavírus (COVID-19) fertőzés?
Megjelenik ha: C1 == 1 || C1 == 2
Kötelező

1 - Rendkívüli módon
2
3
4
5 - Egyáltalán nem
1. 	
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28. Oldal
 C2.  Volt-e Önnel egy háztartásban élő Covid-fertőzött személy?
Kötelező
file_272.png

file_273.wmf

     	1.  Igen, és volt pozitív koronavírus tesztje is  
file_274.png

file_275.wmf

     	2.  Igen, úgy hiszem, de nem volt ennek a személynek pozitív koronavírus tesztje  
file_276.png

file_277.wmf

     	3.  Nem  
file_278.png

file_279.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_280.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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29. Oldal
 C3.  Ismer-e olyan háztartásán kívüli személyt, aki elkapta a Covid-fertőzést?
Kötelező
file_282.png

file_283.wmf

     	1.  Igen, és volt pozitív koronavírus tesztje is  
file_284.png
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     	2.  Igen, úgy hiszem, de nem volt ennek a személynek pozitív koronavírus tesztje  
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     	3.  Nem  
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     	999.  Nem tudom  
file_290.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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30. Oldal
 C4.  Meghalt-e valaki a koronavírus fertőzés miatt a…
Megjelenik ha: C2 == 1 || C2 == 2 || C3 == 1 || C3 == 2
Kötelező

Igen
Nem
Nem tudom
Nem akarok válaszolni
1. 	… családjában?
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2. 	… közeli barátai közül?
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3. 	… távoli ismerősei közül?
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31. Oldal
 C5.  Beadatta magának a COVID elleni védőoltást?
Kötelező
file_316.png
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     	1.  Igen, mind a hármat  
file_318.png
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     	2.  Igen, az egydózisú vakcinát  
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     	3.  Igen, a másodikat is, és tervezem a harmadikat  
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     	4.  Igen, a másodikat is, de nem tervezem a harmadikat  
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     	5.  Igen, az elsőt, és tervezek továbbiakat  
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     	6.  Igen, az elsőt, és nem tervezek továbbiakat  
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     	7.  Még nem, de tervezem az összeset  
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     	8.  Még nem, de tervezem, de nem az összeset  
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     	9.  Nem és nem is tervezem egyiket sem  
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     	999.  Nem tudom  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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32. Oldal
 C5a.  Mikor kapta (az utolsó) COVID-19 elleni védőoltást?
Megjelenik ha: C5 == 1 || C5 == 2 || C5 == 3 || C5 == 4 || C5 == 5 || C5 == 6
Kötelező
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     	1.  2021 január és márciusa között  
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     	2.  2021 április és júniusa között  
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     	3.  2021 július és szeptembere között  
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     	4.  2021 szeptember és decembere között  
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33. Oldal
 C5b.  Miért nem oltatta be magát, illetve miért nem tervezi beoltatni magát a Covid-19 vírus ellen?
Több válasz is lehetséges!  
Megjelenik ha: C5 == 4 || C5 == 6 || C5 == 8 || C5 == 9
Kötelező
file_346.wmf

     	1.  Nem tudtam regisztrálni a hivatalos oldalon  
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     	2.  Nem tartom hatékonynak az oltást  
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     	3.  Nem bízom benne  
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     	4.  Félek az oltástól és annak mellékhatásától  
file_350.wmf

     	5.  Félek az oltáshoz használt tűtől  
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     	6.  Nem választhattam a számomra megfelelő oltást  
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     	7.  Egészségügyi okok miatt nem kaphattam meg a COVID-19 elleni oltást  
file_353.wmf

     	8.  Megfelelően védettnek érzem magam az eddig kapott oltásokkal / oltások nélkül  
file_354.wmf

     	9.  Megfelelően védettnek érzem magam COVID-19 elleni oltás nélkül  
file_355.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
     	999.  Nem tudom  
     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
34. Oldal
 C6.  Előfordult-e olyan eset a járvány kitörése óta, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élő személyt nem tudott egészségügyi szolgáltatásokhoz (például háziorvosi rendelés, szakrendelés, kórház) hozzáférni a COVID-19 korlátozások miatt?
Kötelező
file_356.png

file_357.wmf

     	1.  Igen, többször  
file_358.png

file_359.wmf

     	2.  Igen, egyszer  
file_360.png
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     	3.  Nem, nem fordult ilyen elő, amikor próbáltam igénybe venni a szolgáltatást  
file_362.png

file_363.wmf

     	4.  Nem, mert nem is próbáltam igénybe venni ilyen szolgáltatást  
file_364.png

file_365.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_366.png

file_367.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
35. Oldal
 C7a.  Az Ön számára fontos személyek körében elfogadott-e, ha valaki dohányzik?
Kötelező
file_368.png

file_369.wmf

     	1.  Egyáltalán nem elfogadott	  
file_370.png

file_371.wmf

     	2.  Inkább nem elfogadott	  
file_372.png

file_373.wmf

     	3.  El is fogadott, meg nem is  
file_374.png
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     	4.  Inkább elfogadott	  
file_376.png

file_377.wmf

     	5.  Teljes mértékben elfogadott  
file_378.png

file_379.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_380.png

file_381.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
36. Oldal
 C7b.  Az Ön számára fontos személyek körében elfogadott-e, hogy ha valaki nem visel maszkot ott, ahol kötelező lenne?
Kötelező
file_382.png

file_383.wmf

     	1.  Egyáltalán nem elfogadott	  
file_384.png

file_385.wmf

     	2.  Inkább nem elfogadott	  
file_386.png

file_387.wmf

     	3.  El is fogadott, meg nem is  
file_388.png

file_389.wmf

     	4.  Inkább elfogadott	  
file_390.png

file_391.wmf

     	5.  Teljes mértékben elfogadott  
file_392.png

file_393.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_394.png

file_395.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
37. Oldal
 C7c.  Az Ön számára fontos személyek körében elfogadott-e, hogy ha valaki nem adatja be magának az Covid-19-elleni védőoltást, pedig megtehetné?
Kötelező
file_396.png

file_397.wmf

     	1.  Egyáltalán nem elfogadott	  
file_398.png

file_399.wmf

     	2.  Inkább nem elfogadott	  
file_400.png

file_401.wmf

     	3.  El is fogadott, meg nem is  
file_402.png

file_403.wmf

     	4.  Inkább elfogadott	  
file_404.png

file_405.wmf

     	5.  Teljes mértékben elfogadott  
file_406.png

file_407.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_408.png

file_409.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
38. Oldal
 C7d.  Az Ön számára fontos személyek körében elfogadott-e, hogy a testi tünetekkel járó betegséggel minél gyorsabban szakemberhez kell fordulni?
Kötelező
file_410.png

file_411.wmf

     	1.  Egyáltalán nem elfogadott  
file_412.png

file_413.wmf

     	2.  Inkább nem elfogadott  
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     	3.  El is fogadott, meg nem is  
file_416.png
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     	4.  Inkább elfogadott	  
file_418.png

file_419.wmf

     	5.  Teljes mértékben elfogadott  
file_420.png
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     	999.  Nem tudom  
file_422.png

file_423.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
39. Oldal
 C7e.  Az Ön számára fontos személyek körében elfogadott-e, hogy lelki problémákkal minél gyorsabban szakemberhez kell fordulni?
Kötelező
file_424.png
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     	1.  Egyáltalán nem elfogadott	  
file_426.png

file_427.wmf

     	2.  Inkább nem elfogadott  
file_428.png
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     	3.  El is fogadott, meg nem is  
file_430.png

file_431.wmf

     	4.  Inkább elfogadott		  
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     	5.  Teljes mértékben elfogadott  
file_434.png

file_435.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_436.png

file_437.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
42. Oldal
 D1.  Mit gondol arról, hogy várandós nők is megkaphatják a COVID-19 elleni védőoltást? 
Kötelező
file_438.png

file_439.wmf

     	1.  Teljes mértékben egyetértek  
file_440.png

file_441.wmf

     	2.  Egyetértek  
file_442.png

file_443.wmf

     	3.  Egyet is értek, meg nem is értek egyet  
file_444.png

file_445.wmf

     	4.  Nem értek egyet  
file_446.png

file_447.wmf

     	5.  Egyáltalán nem értek egyet  
Tovább
43. Oldal
 D2.  Mit gondol arról, hogy a szoptatós anyák is megkaphatják a COVID-19 elleni védőoltást? 
Kötelező
file_448.png

file_449.wmf

     	1.  Teljes mértékben egyetértek  
file_450.png

file_451.wmf

     	2.  Egyetértek  
file_452.png

file_453.wmf

     	3.  Egyet is értek, meg nem is értek egyet  
file_454.png

file_455.wmf

     	4.  Nem értek egyet  
file_456.png

file_457.wmf

     	5.  Egyáltalán nem értek egyet  
Tovább
44. Oldal
 D3a.  Született-e Önnek gyermeke?
Kötelező
file_458.png

file_459.wmf

     	1.  igen  
file_460.png

file_461.wmf

     	2.  nem  
Tovább
45. Oldal
 D3b.  Hány gyermeke született?
Megjelenik ha: D3a == 1
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1, Max:50
Tovább
46. Oldal
D4.  Melyik évben született (legidősebb) gyermeke?
Megjelenik ha: D3b_1_E == 1 || D3b_1_E > 1
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1900, Max:2021
Tovább
47. Oldal
D5.  Melyik évben született legfiatalabb gyermeke?
Megjelenik ha: D3b_1_E > 1
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1900, Max:2021
Tovább
48. Oldal
 D5a.  Szoptatta vagy szoptatja-e jelenleg is a (legkisebb) gyermekét?
Megjelenik ha: (A1 == 2 &&  ( D4_1_E == 2019 || D4_1_E == 2020 || D4_1_E == 2021 ) ) || (A1 == 2 &&  ( D5_1_E == 2019 || D5_1_E == 2020 || D5_1_E == 2021 ) )
Kötelező
file_462.png

file_463.wmf

     	1.  igen  
file_464.png

file_465.wmf

     	2.  nem  
Tovább
49. Oldal
 D5ab.  Partnere szoptatta-e vagy szoptatja-e jelenleg is a (legkisebb) gyermekét?
Megjelenik ha: (A1 == 1 &&  ( D4_1_E == 2019 || D4_1_E == 2020 || D4_1_E == 2021 ) ) || (A1 == 1 &&  ( D5_1_E == 2019 || D5_1_E == 2020 || D5_1_E == 2021 ) )
Kötelező
file_466.png

file_467.wmf

     	1.  igen  
file_468.png

file_469.wmf

     	2.  nem  
Tovább
50. Oldal
 D5b.  Hány hónapos koráig szoptatta vagy tervezi szoptatni a (legkisebb) gyermekét?
Megjelenik ha: A1 == 2 && D3a == 1
Kötelező
file_470.png

file_471.wmf

     	1.  Ameddig csak tudom/tudtam  
file_472.png

file_473.wmf

     	2.  6 hónapos koráig  
file_474.png

file_475.wmf

     	3.  6-12 hónapos koráig  
file_476.png

file_477.wmf

     	4.  Több mint egy éves koráig  
Tovább
51. Oldal
 D5bb.  Partnere hány hónapos koráig szoptatta vagy tervezi szoptatni a (legkisebb) gyermekét?
Megjelenik ha: A1 == 1 && D3a == 1
Kötelező
file_478.png

file_479.wmf

     	1.  Ameddig csak tudja/tudta  
file_480.png

file_481.wmf

     	2.  6 hónapos koráig  
file_482.png

file_483.wmf

     	3.  6-12 hónapos koráig  
file_484.png

file_485.wmf

     	4.  Több mint egy éves koráig  
Tovább
52. Oldal
 D6.  Szeretné, ha születne még gyermeke (ha van, akkor a meglévőkön kívül)?
Kötelező
file_486.png

file_487.wmf

     	1.  Igen, két éven belül 	  
file_488.png

file_489.wmf

     	2.  Igen, de csak később 	  
file_490.png

file_491.wmf

     	3.  Igen, jelenleg is terhes vagyok / partnerem terhes  
file_492.png

file_493.wmf

     	4.  Szeretném, de nem lehet (több) gyerekem egészségügyi okok miatt  
file_494.png

file_495.wmf

     	5.  Nem szeretnék (újabb) gyereket vállalni  
Tovább
53. Oldal
 D7.  Az Önnel egy háztartásban élő partnere beadatta-e magának a COVID-19 elleni védőoltást?
Kötelező
file_496.png

file_497.wmf

     	1.  Igen, mind a hármat  
file_498.png
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     	2.  Igen, az egydózisú vakcinát  
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file_501.wmf

     	3.  Igen, a másodikat is, és tervezi a harmadikat  
file_502.png

file_503.wmf

     	4.  Igen, a másodikat is, de nem tervezi a harmadikat  
file_504.png

file_505.wmf

     	5.  Igen, az elsőt, és tervez továbbiakat  
file_506.png

file_507.wmf

     	6.  Igen, az elsőt, és nem tervez továbbiakat  
file_508.png

file_509.wmf

     	7.  Még nem, de tervezi az összeset  
file_510.png

file_511.wmf

     	8.  Még nem, de tervezi, de nem az összeset  
file_512.png
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     	9.  Nem és nem is tervezi egyiket sem  
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     	999.  Nem tudom  
file_516.png

file_517.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
54. Oldal
 D7a.  Mikor kapta partnere (az utolsó) COVID-19 elleni védőoltást?
Megjelenik ha: D7 == 1 || D7 == 2 || D7 == 3 || D7 == 4 || D7 == 5
Kötelező
file_518.png

file_519.wmf

     	1.  2021 január és márciusa között  
file_520.png

file_521.wmf

     	2.  2021 április és júniusa között  
file_522.png
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     	3.  2021 július és szeptembere között  
file_524.png
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     	4.  2021 szeptember és decembere között  
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55. Oldal
 D7b.  Ha nem tervezi beadatni a COVID-19 elleni védőoltást, miért nem?
Több válasz is lehetséges!  
Megjelenik ha: D7 == 3 || D7 == 5 || D7 == 7 || D7 == 8
Kötelező
file_526.wmf

     	1.  Nem tudott regisztrálni a hivatalos oldalon  
file_527.wmf

     	2.  Nem tartja hatékonynak az oltást  
file_528.wmf

     	3.  Nem bízik benne  
file_529.wmf

     	4.  Fél az oltástól és annak mellékhatásától  
file_530.wmf

     	5.  Fél az oltáshoz használt tűtől  
file_531.wmf

     	6.  Nem választhatott a számára megfelelő oltást  
file_532.wmf

     	7.  Egészségügyi okok miatt nem kaphatta meg a COVID-19 elleni oltást  
file_533.wmf

     	8.  Megfelelően védettnek érzi magát az eddig kapott oltásokkal / oltások nélkül  
file_534.wmf

     	9.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
     	999.  Nem tudom  
     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
56. Oldal
 
 A járvánnyal kapcsolatos védekezés egyik fontos eleme, hogy a munkahelyeken (irodákban, gyárakban, üzemekben, stb.) milyen intézkedéseket hoznak. A következőkben arról kérdezzük Önt, hogy mit tapasztalt a munkahelyén. 
 E1.  Miként érintette a foglalkoztatását a COVID-19 világjárvány?
Kötelező
file_535.png
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     	1.  Elveszítettem a munkámat  
file_537.png
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     	2.  Csökkent a fizetésem  
file_539.png
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     	3.  Csökkent a munkaidőm  
file_541.png
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     	4.  Fizetés nélküli szabadságra küldtek  
file_543.png
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     	5.  Betegszabadságra mentem  
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     	6.  Fentiek közül egyik sem  
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     	999.  Nem tudom  
file_549.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
57. Oldal
 E2.  Mely ágazathoz tartozik az Ön munkáltatója a fő tevékenysége szerint?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_551.png

file_552.wmf

     	1.  Szolgáltatás, kereskedelem, logisztika, turizmus, pénzügy  
file_553.png
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     	2.  Mezőgazdaság  
file_555.png

file_556.wmf

     	3.  Ipar  
file_557.png
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     	4.  Közszolgáltatás-közigazgatás-oktatás-egészségügy-tudomány-szociális szféra  
file_559.png
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     	5.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
file_561.png
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     	999.  Nem tudom  
file_563.png
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
58. Oldal
 E3.  Mi jellemzi a munkahelyét és munkakörülményeit?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező

1 – Egyáltalán nem jellemző
2 – Inkább nem jellemző
3 - Változó
4 – Inkább jellemző
5 – Teljes mértékben jellemző
1. 	A szabadban vagy külsős helyszíneken végzem a munkámat			
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2. 	Beltérben dolgozom							
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3. 	Csoportban dolgozom							
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4. 	Egyedül végzem a munkámat							
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5. 	Munkahelyemen van vállalati étkezde
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Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
59. Oldal
 E4.  Jellemzően a munkahelyén hány emberrel dolgozik Ön huzamosabb ideig fizikai közelségben (5 méter sugarú körön belül)?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_615.png

file_616.wmf

     	1.  0  
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     	2.  1-3  
file_619.png
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     	3.  4-8  
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     	4.  9 vagy több  
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     	5.  Változó  
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     	999.  Nem tudom  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
60. Oldal
 
 A következőkben arra vonatkozóan teszünk fel kérdéseket, hogy a munkáltatója hogyan reagált a járványhelyzetre. Mivel a koronavírus-járvány több hullámban érte el az országot, ezért kérjük, gondoljon a legutóbbi, harmadik hullám (2021. február és április közötti időszak) alatt hozott vezetői döntésekre.
 E5.  Hogyan szabályozták az Ön munkahelyén az ott töltött időt a vezetők?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_629.png
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     	1.  Változatlanul hagyták  
file_631.png
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     	2.  Csökkentették (pl. otthoni munkavégzés lehetővé tételével)  
file_633.png
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     	3.  Növelték  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
61. Oldal
 E6.  Elvileg lehetséges lenne az Ön munkakörében az otthoni munkavégzés?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_635.png

file_636.wmf

     	1.  igen  
file_637.png
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     	2.  nem  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
62. Oldal
 E7.  Ténylegesen dolgozik otthonról?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha: E6 == 1
Kötelező
file_639.png

file_640.wmf

     	1.  Igen, már a járvány előtt is dolgoztam otthonról  
file_641.png
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     	2.  Igen, a járvány hatására a munkáltatóm lehetővé tette az otthoni munkavégzést  
file_643.png
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     	3.  Nem  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
63. Oldal
 E8.  Kérjük, becsülje meg, hogy munkaidejének mekkora részében dolgozik Ön otthonról:
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha: E6 == 1 &&  ( E7 == 1 || E7 == 2 ) 
Kötelező
file_645.png
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     	1.  1-10%  
file_647.png
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     	2.  11-34%  
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     	3.  35-50%  
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     	4.  51-67%  
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     	5.  68-100%  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
64. Oldal
 E9.  A járvány hatására szabályozták-e a távolságtartást, illetve kell-e mások társaságában maszkot hordani az Ön munkahelyén?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_655.png

file_656.wmf

     	1.  Igen, mindkettőt  
file_657.png
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     	2.  Csak a távolságtartást  
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     	3.  Csak a kötelező maszkhasználatot vezették be  
file_661.png
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     	4.  Egyiket sem  
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 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
65. Oldal
 E10.  Kérjük, értékelje, hogy Ön szerint milyen mértékben tartották be ezeket a szabályokat (maszkhasználat és/vagy távolságtartás)!
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha: E9 == 1 || E9 == 2 || E9 == 3
Kötelező
file_663.png
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     	1.  Egyáltalán nem  
file_665.png
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     	2.  Inkább nem  
file_667.png
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     	3.  Inkább igen  
file_669.png
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     	4.  Teljes mértékben igen  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
66. Oldal
 E11.  Biztosít-e ingyenes maszkot az Ön cége a munkavállalói számára?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_671.png

file_672.wmf

     	1.  Igen, korlátlan mennyiségben  
file_673.png

file_674.wmf

     	2.  Igen, korlátozott mennyiségben  
file_675.png

file_676.wmf

     	3.  Nem  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
67. Oldal
 E12.  Van-e lehetőség koronavírus ingyenes tesztelésre az Ön munkahelyén, és ha igen, milyen gyakran?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_677.png

file_678.wmf

     	1.  Igen, naponta  
file_679.png
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     	2.  Igen, hetente többször  
file_681.png
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     	3.  Igen, havonta többször  
file_683.png

file_684.wmf

     	4.  Igen, havonta egyszer  
file_685.png
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     	5.  Nincs  
file_687.png
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     	6.  Nem tudok róla  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
68. Oldal
 E13.  Ön személyesen részt vett ezeken a munkahelye által biztosított teszteléseken?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha: E12 == 1 || E12 == 2 || E12 == 3 || E12 == 4
Kötelező
file_689.png

file_690.wmf

     	1.  Igen, naponta  
file_691.png

file_692.wmf

     	2.  Igen, hetente többször  
file_693.png

file_694.wmf

     	3.  Igen, havonta többször  
file_695.png

file_696.wmf

     	4.  Igen, havonta egyszer  
file_697.png

file_698.wmf

     	5.  Nem  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
69. Oldal
 E14.  Az elmúlt egy évben fertőződtek-e meg munkatársai koronavírussal?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező
file_699.png

file_700.wmf

     	1.  Elszigetelt esetekben történt fertőzés  
file_701.png

file_702.wmf

     	2.  Jó pár ilyen eset volt  
file_703.png
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     	3.  Tömeges fertőzés történt  
file_705.png

file_706.wmf

     	4.  Nem történt fertőzés  
file_707.png

file_708.wmf

     	999.  Nem tudom  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
70. Oldal
 E14a.  Változott-e a cég a COVID-19 vírus terjedését csökkenteni/mérsékelni hivatott szabályozása a munkatársak fertőzése miatt?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha: E14 == 1 || E14 == 2 || E14 == 3
Kötelező
file_709.png

file_710.wmf

     	1.  igen  
file_711.png

file_712.wmf

     	2.  nem  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
71. Oldal
 E14b.  Hogyan változott a cég maszkhasználatra, távolságtartásra és otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályozása a munkatársak fertőzése miatt?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Megjelenik ha:  ( E14 == 1 || E14 == 2 || E14 == 3 )  && E14a == 1
Kötelező
file_713.png

file_714.wmf

     	1.  Szigorodtak ezek a szabályok  
file_715.png

file_716.wmf

     	2.  Nem változtak a munkahelyi szabályok  
file_717.png

file_718.wmf

     	3.  Lazultak a szabályok  
Tovább
 GROP56 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
72. Oldal
 E15.  Kérjük, 1-10-ig terjedő skálán értékelje, hogy a járvány ideje alatt javultak vagy romlottak munkakörülményei alábbi dimenziói!
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!  
Kötelező, RANDOM, látható: 13	

1 - Jelentős mértékben romlott
2
3
4
5 - Érdemben nem változott
6
7
8
9
10 - Jelentős mértékben javult
1. ►	A foglalkoztatás biztonsága
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2. ►	Előmeneteli lehetőségek	
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3. ►	Elérhető keresetek
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4. ►	Munkahelyi biztonság és egészség		
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5. ►	Képzési lehetőségek
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6. ►	Heti munkaidő kiszámíthatósága	
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7. ►	A munkavégzés intenzitása
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8. ►	A munka és a magánélet összeegyeztethetősége
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9. ►	A munkahelyi döntésekben való részvétel lehetősége
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10. ►	A munkatársaktól vagy a felettesektől kapott támogatás mértéke			
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11. ►	Kollégákkal való kommunikáció	
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12. ►	Munkaszervezés áttekinthetősége			
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13. ►	Túlóra mértéke
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Tovább
73. Oldal
 
 A járvány hatására bevezetett intézkedések az emberek lakhatását is érintette, hiszen a kormányzati intézkedések kijárási korlátozást tartalmaztak, illetve a vírus terjedésének csökkentése miatt javasolt volt az otthonmaradás. A következőkben az Ön lakhatási helyzetéről kérdezzük a járványidőszak különböző szakaszaiban.
 F1.  A COVID-19 miatt előfordult-e, hogy lakóhelyet váltott? Másik lakásba, lakhelyre költözött rövidebb vagy hosszabb időre?
Kötelező
file_979.png
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     	1.  Igen  
file_981.png

file_982.wmf

     	2.  Nem  
file_983.png

file_984.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_985.png

file_986.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
74. Oldal
 F1a.  Milyen okból változtatott lakást, lakóhelyet?
Amennyiben többször is változtatott lakást, úgy mindegyik váltás okát jelölje be!  
Megjelenik ha: F1 == 1
Kötelező
file_987.wmf

     	1.  Nem tudtam fizetni a lakbért  
file_988.wmf

     	2.  A lakóhely tulajdonosa/fenntartója nem biztosította tovább a szállást (például nem adta tovább bérbe a COVID-19 terjedésére való hivatkozással)  
file_989.wmf

     	3.  Annak érdekében, hogy összeköltözzek egy rokonommal / ismerősömmel, akiről gondoskodnom kellett  
file_990.wmf

     	4.  Annak érdekében, hogy pénzt spóroljak.  
file_991.wmf

     	5.  Munkahely vagy tanulmányok miatt költöznöm kellett  
file_992.wmf

     	6.  Családi ok(ok) miatt (válás, gondozási feladat)  
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     	7.  Fertőzött lett a velem egy háztartásban élő személy, és emiatt el kellett költöznöm  
file_994.wmf

     	8.  A hatósági szabályozás (például karantén szabályok) miatt  
file_995.wmf

     	9.  Kényelmesebbnek találtam  
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
75. Oldal
 F2.  Tervezi-e, vagy döntött-e arról, hogy a COVID-19 miatt lakóhelyet, lakást fognak változtatni?
Kötelező
file_997.png

file_998.wmf

     	1.  Igen, hamarosan költözünk is  
file_999.png
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     	2.  Igen, már nézzük a lehetőségeket  
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     	3.  Igen, de még csak tervezzük  
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     	4.  Szeretnénk úgy dönteni, de nincs rá lehetőségünk  
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     	5.  Nem  
Tovább
76. Oldal
 F3a.  Hol lakott 2020. februárban, a korlátozások előtt?
Kötelező
file_1007.png
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     	1.  Szülői házban  
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     	2.  Saját lakásban  
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     	3.  Albérletben másokkal együtt  
file_1013.png
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     	4.  Albérletben egyedül  
file_1015.png
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     	5.  Kollégiumban  
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     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
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     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
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     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
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     	9.  Szálló (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1025.png
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
77. Oldal
 F3b.  Hol lakott 2020. áprilisban, a kijárási korlátozások idején?
Megjelenik ha: F1 == 1 || F2 == 1 || F2 == 2 || F2 == 3 || F2 == 4
Kötelező
file_1027.png

file_1028.wmf

     	1.  Szülői házban  
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     	2.  Saját lakásban  
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     	3.  Albérletben másokkal együtt  
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     	4.  Albérletben egyedül  
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     	5.  Kollégiumban  
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     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
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     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
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     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
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     	9.  Szálló (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
78. Oldal
 F3c.  Hol lakott 2020. szeptemberben?
Megjelenik ha: F1 == 1 || F2 == 1 || F2 == 2 || F2 == 3 || F2 == 4
Kötelező
file_1047.png

file_1048.wmf

     	1.  Szülői házban  
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     	2.  Saját lakásban  
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     	3.  Albérletben másokkal együtt  
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     	4.  Albérletben egyedül  
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     	5.  Kollégiumban  
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     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
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     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
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     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
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     	9.  Szálló (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1065.png
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
79. Oldal
 F3d.  Hol lakott 2020. decemberben az újabb korlátozások idején?
Megjelenik ha: F1 == 1 || F2 == 1 || F2 == 2 || F2 == 3 || F2 == 4
Kötelező
file_1067.png

file_1068.wmf

     	1.  Szülői házban  
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     	2.  Saját lakásban  
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     	3.  Albérletben másokkal együtt  
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     	4.  Albérletben egyedül  
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     	5.  Kollégiumban  
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     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
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     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
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     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
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     	9.  Szálló (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
80. Oldal
 F3e.  Hol lakott 2021. áprilisban?
Megjelenik ha: F1 == 1 || F2 == 1 || F2 == 2 || F2 == 3 || F2 == 4
Kötelező
file_1087.png
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     	1.  Szülői házban  
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     	2.  Saját lakásban  
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     	3.  Albérletben másokkal együtt  
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     	4.  Albérletben egyedül  
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     	5.  Kollégiumban  
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file_1098.wmf

     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
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     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
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     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
file_1103.png

file_1104.wmf

     	9.  Szálló (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1105.png
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     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
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81. Oldal
 F4.  Került-e hátralékba 2020 március és 2021 szeptembere között …
Kötelező

Igen
Nem
Nem akarok válaszolni
1. 	… albérleti lakbér fizetésében?
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2. 	… közüzemi számlák/rezsi fizetésében?
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3. 	… lakáshitel törlesztésében?
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4. 	… egyéb hitel törlesztésében?
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5. 	… családi kölcsön visszafizetésében?
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Tovább
82. Oldal
 F5.  Volt-e olyan, akihez pénzügyi segítségért fordulhatott a felmerülő hátralékok kapcsán?
Megjelenik ha: F4_1 == 1 || F4_2 == 1 || F4_3 == 1 || F4_4 == 1 || F4_5 == 1
Kötelező
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     	1.  Igen, több is  
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     	2.  Igen, egy  
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     	3.  Nem  
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     	999.  Nem tudom  
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     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
83. Oldal                      Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! 

