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2. Oldal
Kedves Résztvevő!

A kutatás a COVID-19 koronavírus járvány hatását vizsgálja az egészségi, munkahelyi, lakáshelyzetre 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
file_0.png

file_1.wmf

     	1.  Igen  
file_2.png

file_3.wmf

     	2.  Nem  
A0==2 --> exit,nem megfelelő
Tovább
4. Oldal
 A1.  Mi az Ön neme?
Kötelező
file_4.png

file_5.wmf

     	1.  férfi  
file_6.png

file_7.wmf

     	2.  nő  
Tovább
5. Oldal
A2.  Melyik évben született?
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:1910, Max:2021
A2_1_E<1956||A2_1_E>2003 --> exit,nem megfelelő
Tovább
6. Oldal
 A3.  Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Kötelező
file_8.png

file_9.wmf

     	1.  kevesebb, mint 8 általános  
file_10.png

file_11.wmf

     	2.  8 általános  
file_12.png

file_13.wmf

     	3.  szakmai végzettséget, de érettségit nem adó végzettség (szakiskola, szakmunkásképző)  
file_14.png

file_15.wmf

     	4.  szakmai ismeretekkel bővített érettségi (szakközépiskola, szakgimnázium)  
file_16.png

file_17.wmf

     	5.  gimnáziumi érettségi  
file_18.png

file_19.wmf

     	6.  főiskola (BA/BSc.)  
file_20.png

file_21.wmf

     	7.  egyetem (MA/MSc).  
file_22.png

file_23.wmf

     	8.  doktori (PhD/DLA) vagy magasabb  
Tovább
8. Oldal
 A4a.  Azon a településen született, ahol jelenleg él?
Kérjük, tényleges lakhelyére gondoljon!  
Kötelező
file_24.png

file_25.wmf

     	1.  Igen  
file_26.png

file_27.wmf

     	2.  Nem  
file_28.png

file_29.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_30.png

file_31.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
9. Oldal
 A4b.  Milyen településen lakik Ön?
Kérjük, tényleges lakhelyére gondoljon!  
Kötelező
file_32.png

file_33.wmf

     	1.  Budapest  
file_34.png

file_35.wmf

     	2.  megyeszékhely  
file_36.png

file_37.wmf

     	3.  város  
file_38.png

file_39.wmf

     	4.  falu  
Tovább
10. Oldal
 A5.  Hogyan írható le a jelenlegi foglalkoztatási helyzete?
Kötelező
file_40.png

file_41.wmf

     	1.  Fizetett munkát végzek (munkavállaló, vállalkozó)  
file_42.png

file_43.wmf

     	2.  Oktatásban vagy képzésben veszek részt és nem dolgozom  
file_44.png

file_45.wmf

     	3.  Munkanélküli vagyok  
file_46.png

file_47.wmf

     	4.  Betegség vagy fogyatékosság miatt nem dolgozom  
file_48.png

file_49.wmf

     	5.  Nyugdíjas vagyok  
file_50.png

file_51.wmf

     	6.  GYES-en vagy GYED-en vagyok  
file_52.png

file_53.wmf

     	7.  Háztartásbeli vagyok  
file_54.png

file_55.wmf

     	8.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP11 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
11. 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. 
 F1.  Miként érintette a foglalkoztatását a COVID-19 világjárvány?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!    
Kötelező
file_56.png

file_57.wmf

     	1.  Elveszítettem a munkámat  
file_58.png

file_59.wmf

     	2.  Csökkent a fizetésem  
file_60.png

file_61.wmf

     	3.  Csökkent a munkaidőm  
file_62.png

file_63.wmf

     	4.  Fizetés nélküli szabadságra küldtek  
file_64.png

file_65.wmf

     	5.  Beteg szabadságra mentem  
file_66.png

file_67.wmf

     	6.  Fentiek közül egyik sem  
file_68.png

file_69.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_70.png

file_71.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
 GROP11 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
12. Oldal
 F2.  Mely ágazathoz tartozik az Ön munkáltatója a fő tevékenysége szerint?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!    
Kötelező
file_72.png

file_73.wmf

     	1.  Szolgáltatás, kereskedelem, logisztika, turizmus, pénzügy  
file_74.png

file_75.wmf

     	2.  Mezőgazdaság  
file_76.png

file_77.wmf

     	3.  Ipar  
file_78.png

file_79.wmf

     	4.  Közszolgáltatás-közigazgatás-oktatás-egészségügy-tudomány-szociális szféra  
file_80.png

file_81.wmf

     	5.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
file_82.png

file_83.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_84.png

file_85.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
 GROP11 Megjelenik ha: A5 == 1 || A5 == 3
13. Oldal
 F3.  Ha Ön dolgozik otthonról is, kérjük, becsülje meg, hogy munkaidejének mekkora részében teszi ezt?
Amennyiben Ön jelenleg munkanélküli, kérjük legutóbbi munkahelyére gondoljon!    
Kötelező
file_86.png

file_87.wmf

     	1.  1-10%  
file_88.png

file_89.wmf

     	2.  11-34%  
file_90.png

file_91.wmf

     	3.  35-50%  
file_92.png

file_93.wmf

     	4.  51-67%  
file_94.png

file_95.wmf

     	5.  68-100%  
Tovább
14. Oldal
 A6.  Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét?
Kötelező
file_96.png

file_97.wmf

     	1.  Kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből  
file_98.png

file_99.wmf

     	2.  Kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből  
file_100.png

file_101.wmf

     	3.  Nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből  
file_102.png

file_103.wmf

     	4.  Nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből  
file_104.png

file_105.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_106.png

file_107.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
15. Oldal
 A7.  Mi az Ön családi állapota?
Kötelező
file_108.png

file_109.wmf

     	1.  Nőtlen, hajadon, nincs élettársa  
file_110.png

file_111.wmf

     	2.  Nőtlen, hajadon, élettárssal él  
file_112.png

file_113.wmf

     	3.  Bejegyzett élettársi kapcsolatban élek  
file_114.png

file_115.wmf

     	4.  Házas, házastárssal él  
file_116.png

file_117.wmf

     	5.  Házas, élettárssal él  
file_118.png

file_119.wmf

     	6.  Házas, de külön élnek, nincs élettársa  
file_120.png

file_121.wmf

     	7.  Elvált, nincs élettársa  
file_122.png

file_123.wmf

     	8.  Elvált, élettárssal él  
file_124.png

file_125.wmf

     	9.  Özvegy, nincs élettársa  
file_126.png

file_127.wmf

     	10.  Özvegy, élettárssal él  
file_128.png

file_129.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_130.png

file_131.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
16. Oldal
 A7b.  Egy lakásban laknak a párjával (házastárs, élettárs)?
Megjelenik ha: A7 == 2 || A7 == 3 || A7 == 4 || A7 == 5 || A7 == 8 || A7 == 10
Kötelező
file_132.png

file_133.wmf

     	1.  Igen  
file_134.png

file_135.wmf

     	2.  Nem  
file_136.png

file_137.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_138.png

file_139.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
17. 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
18. Oldal
 B1.  Milyen az Ön általános egészségi állapota?
Kötelező
file_140.png

file_141.wmf

     	1.  Nagyon jó  
file_142.png

file_143.wmf

     	2.  Jó  
file_144.png

file_145.wmf

     	3.  Kielégítő  
file_146.png

file_147.wmf

     	4.  Rossz  
file_148.png

file_149.wmf

     	5.  Nagyon rossz  
file_150.png

file_151.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_152.png

file_153.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
19. Oldal
 B1a.  Mindent összevetve a COVID-19 járvány ideje alatt a fizikai/testi egészségi állapota:
Kötelező
file_154.png

file_155.wmf

     	1.  Sokkal jobb lett  
file_156.png

file_157.wmf

     	2.  Jobb lett  
file_158.png

file_159.wmf

     	3.  Változatlan maradt  
file_160.png

file_161.wmf

     	4.  Rosszabb lett  
file_162.png

file_163.wmf

     	5.  Sokkal rosszabb lett  
file_164.png

file_165.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_166.png

file_167.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
20. Oldal
 B2.  Mindent összevetve a COVID-19  járvány ideje alatt a lelki egészségi állapota:
Kötelező
file_168.png

file_169.wmf

     	1.  Sokkal jobb lett  
file_170.png

file_171.wmf

     	2.  Jobb lett  
file_172.png

file_173.wmf

     	3.  Változatlan maradt  
file_174.png

file_175.wmf

     	4.  Rosszabb lett  
file_176.png

file_177.wmf

     	5.  Sokkal rosszabb lett  
file_178.png

file_179.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_180.png

file_181.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
21. Oldal
 B3.  Mennyire jellemző Önre az alábbi állítás: „Gyakran érzem magányosnak magamat.'?
Kötelező
file_182.png

file_183.wmf

     	1.  Egyáltalán nem jellemző  
file_184.png

file_185.wmf

     	2.  Inkább nem jellemző  
file_186.png

file_187.wmf

     	3.  Inkább jellemző  
file_188.png

file_189.wmf

     	4.  Teljesen jellemző  
file_190.png

file_191.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_192.png

file_193.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
22. Oldal
 B4.  Egészében véve Ön mennyire elégedett mostanában az életével?
Kérem, 1 és 10 között osztályozzon. Az 1-es jelentse azt, hogy teljesen elégedetlen, a 10-es pedig azt, hogy teljesen elégedett!  
Kötelező

1 - Teljesen elégedetlen
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Teljesen elégedett
Nem tudom
Nem akarok válaszolni
1. 	
file_194.png

file_195.wmf

1
file_196.png

file_197.wmf

2
file_198.png

file_199.wmf

3
file_200.png

file_201.wmf

4
file_202.png

file_203.wmf

5
file_204.png

file_205.wmf

6
file_206.png

file_207.wmf

7
file_208.png

file_209.wmf

8
file_210.png

file_211.wmf

9
file_212.png

file_213.wmf

10
file_214.png

file_215.wmf

999
file_216.png

file_217.wmf

888

Tovább
23. Oldal
 C1.  Elkapta-e a koronavírust (COVID-19)?
Kötelező
file_218.png

file_219.wmf

     	1.  Igen, és volt pozitív koronavírus tesztem is  
file_220.png

file_221.wmf

     	2.  Igen, úgy hiszem a tüneteim alapján, de nem volt pozitív koronavírus tesztem / nem teszteltettem magam  
file_222.png

file_223.wmf

     	3.  Nem, nem kaptam el a koronavírust  
file_224.png

file_225.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_226.png

file_227.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
24. Oldal
 C1b.  Mennyire viselte meg a koronavírus fertőzés?
Megjelenik ha: C1 == 1 || C1 == 2
Kötelező

1 - Rendkívüli módon
2
3
4
5 - Egyáltalán nem
1. 	
file_228.png

file_229.wmf

1
file_230.png

file_231.wmf

2
file_232.png

file_233.wmf

3
file_234.png

file_235.wmf

4
file_236.png

file_237.wmf

5

Tovább
25. Oldal
 C2.  Volt-e Önnel egy háztartásban élő Covid-fertőzött személy?
Kötelező
file_238.png

file_239.wmf

     	1.  Igen, és volt pozitív koronavírus tesztje is  
file_240.png

file_241.wmf

     	2.  Igen, úgy hiszem, de nem volt ennek a személynek pozitív koronavírus tesztje  
file_242.png

file_243.wmf

     	3.  Nem  
file_244.png

file_245.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_246.png

file_247.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
26. Oldal
 C3.  Meghalt-e valaki a koronavírus fertőzés miatt az alábbi személyek közül …
Kötelező

Igen
Nem
Nem tudom
Nem akarok válaszolni
1. 	… családjában?
file_248.png

file_249.wmf

1
file_250.png

file_251.wmf

2
file_252.png

file_253.wmf

999
file_254.png

file_255.wmf

888
2. 	… közeli barátai közül?
file_256.png

file_257.wmf

1
file_258.png

file_259.wmf

2
file_260.png

file_261.wmf

999
file_262.png

file_263.wmf

888
3. 	… távoli ismerősei közül?
file_264.png

file_265.wmf

1
file_266.png

file_267.wmf

2
file_268.png

file_269.wmf

999
file_270.png

file_271.wmf

888

Tovább
27. Oldal
 C4.  Beadatta magának a COVID elleni védőoltást?
Kötelező
file_272.png

file_273.wmf

     	1.  Igen, mind a hármat  
file_274.png

file_275.wmf

     	2.  Igen, a másodikat is, és tervezem a harmadikat  
file_276.png

file_277.wmf

     	3.  Igen, a másodikat is, de nem tervezem a harmadikat  
file_278.png

file_279.wmf

     	4.  Igen, az elsőt, és tervezek továbbiakat  
file_280.png

file_281.wmf

     	5.  Igen, az elsőt, és nem tervezek továbbiakat  
file_282.png

file_283.wmf

     	6.  Még nem, de tervezem az összeset  
file_284.png

file_285.wmf

     	7.  Még nem, de tervezem, de nem az összeset  
file_286.png

file_287.wmf

     	8.  Nem és nem is tervezem egyiket sem  
file_288.png

file_289.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_290.png

file_291.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
28. Oldal
 C4b.  Ha nem tervezi beadatni a COVID-19 elleni védőoltást, miért nem?
Több válasz is lehetséges!  
Megjelenik ha: C4 == 3 || C4 == 5 || C4 == 7 || C4 == 8
Kötelező
file_292.wmf

     	1.  Nem tudtam regisztrálni a hivatalos oldalon  
file_293.wmf

     	2.  Nem tartom hatékonynak az oltást  
file_294.wmf

     	3.  Nem bízom benne  
file_295.wmf

     	4.  Félek az oltástól és annak mellékhatásától  
file_296.wmf

     	5.  Félek az oltáshoz használt tűtől  
file_297.wmf

     	6.  Nem választhattam a számomra megfelelő oltást  
file_298.wmf

     	7.  Egészségügyi okok miatt nem kaphattam meg a COVID-19 elleni oltást  
file_299.wmf

     	8.  Megfelelően védettnek érzem magam az eddig kapott oltásokkal / oltások nélkül  
file_300.wmf

     	9.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
     	999.  Nem tudom  
     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
29. Oldal
A járvány sajnos meglehetősen átrendezte a személyes kapcsolatok fenntartásának lehetséges terepeit. A következőkben arról kérdezzük Önt, hogy miként érintette a járvány a személyes kapcsolatait.








Tovább
30. Oldal
 D1.  Hány, az Ön számára nagyon fontos, 18 éven felüli személy van az életében?
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:0
Tovább
31. Oldal
 D1a.  A következőkben az Ön számára fontos, 18 éven felüli személyekkel fenntartott kapcsolatáról szeretnénk kérdezni Önt. Annak érdekében, hogy mindegyik személyt jól meg tudja különböztetni egymástól, kérem adjon mindegyik személynek egy nevet (keresztnevet, vagy monogrammot), amiről be tudja azonosítani.
Megjelenik ha: D1_1_E > 0
Kötelező
     	1.  1. személy:.................................................................  
     	2.  2. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>1  
     	3.  3. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>2  
     	4.  4. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>3  
     	5.  5. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>4  
     	6.  6. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>5  
     	7.  7. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>6  
     	8.  8. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>7  
     	9.  9. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>8  
     	10.  10. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D1_1_E>9  
Tovább
32. Oldal
Kérjük, a következő kérdéseket külön-külön minden megjelölt személyre vonatkozóan töltse ki! 









Tovább
 GROP33 Megjelenik ha: D1_1_E > 0
33. Oldal
 D1x1.  @!D1a_1_E!@

Mi a neme?
Kötelező
file_301.png

file_302.wmf

     	1.  nő  
file_303.png

file_304.wmf

     	2.  férfi  
Tovább
 GROP33 Megjelenik ha: D1_1_E > 0
34. Oldal
 D1x2.  @!D1a_1_E!@

Hány éves ez a személy?
Kötelező
     	1.  .................................................................éves  Numerikus:IGEN, Min:18, Max:99
Tovább
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Kötelező

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. 	
file_1351.png

file_1352.wmf

1
file_1353.png

file_1354.wmf

2
file_1355.png

file_1356.wmf

3
file_1357.png

file_1358.wmf

4
file_1359.png

file_1360.wmf

5
file_1361.png

file_1362.wmf

6
file_1363.png

file_1364.wmf

7
file_1365.png

file_1366.wmf

8
file_1367.png

file_1368.wmf

9
file_1369.png

file_1370.wmf
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Tovább
 GROP141 Megjelenik ha: D1_1_E > 9
152. Oldal
 D10x12.  @!D1a_10_E!@

Milyennek értékelné kapcsolatukat 1-10 skálán a COVID-járvány miatti lezárások alatt? (2020 március és 2021 május között)
Kötelező

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. 	
file_1371.png

file_1372.wmf

1
file_1373.png

file_1374.wmf

2
file_1375.png

file_1376.wmf

3
file_1377.png

file_1378.wmf

4
file_1379.png

file_1380.wmf

5
file_1381.png

file_1382.wmf

6
file_1383.png

file_1384.wmf

7
file_1385.png

file_1386.wmf

8
file_1387.png

file_1388.wmf

9
file_1389.png

file_1390.wmf
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Tovább
153. Oldal
 D1b.  Még hány ilyen fontos embert említene?
Megjelenik ha: D1_1_E > 10
Kötelező
     	1.  .................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:99
Tovább
154. Oldal
 D2.  Volt olyan személy, akit a COVID-járvány előtt megemlített volna a számára legfontosabb személyek között, de most nem említette a számára fontos személyek között? 
Kötelező
file_1391.png

file_1392.wmf

     	1.  igen  
file_1393.png

file_1394.wmf

     	2.  nem  
Tovább
155. Oldal
 D2aa.  Hány olyan személyt említene meg, akit a COVID-járvány előtt legfontosabb személyek között tartott számon, de most nem említette a fontos személyek között? 
Maximum két személyt említhet!  
Megjelenik ha: D2 == 1
Kötelező
     	1.  .................................................................fő  Numerikus:IGEN, Min:1, Max:2
Tovább
156. Oldal
 D2a.  A következőkben azokról az Ön számára korábban fontos személyekről szeretnénk kérdezni Önt, akiket nem említett a fontos személyek között. Annak érdekében, hogy mindegyik személyt jól meg tudja különböztetni egymástól, kérem adjon mindegyik személynek egy nevet (keresztnevet, vagy monogrammot), amiről be tudja azonosítani.
Maximum két személyt említhet!  
Kötelező
     	1.  1. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D2aa_1_E>0  
     	2.  2. személy:................................................................. Megjelenik ha:  D2aa_1_E>1  
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
157. Oldal
 D2ax1.  @!D2a_1_E!@

Mi a neme?
Kötelező
file_1395.png

file_1396.wmf

     	1.  nő  
file_1397.png

file_1398.wmf

     	2.  férfi  
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
158. Oldal
 D2ax2.  @!D2a_1_E!@

Hány éves ez a személy?
Kötelező
     	1.  .................................................................éves  Numerikus:IGEN, Min:18, Max:99
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
159. Oldal
 D2ax3.  @!D2a_1_E!@

Azonos településen lakik Önnel?
Kötelező
file_1399.png

file_1400.wmf

     	1.  igen  
file_1401.png

file_1402.wmf

     	2.  nem  
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
160. Oldal
 D2ax4.  @!D2a_1_E!@

Egy háztartásban lakik Önnel?
Kötelező
file_1403.png

file_1404.wmf

     	1.  igen  
file_1405.png

file_1406.wmf

     	2.  nem  
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
161. Oldal
 D2ax5.  @!D2a_1_E!@

Kije Önnek ez a személy?
Több válasz is lehetséges!  
Kötelező
file_1407.wmf

     	1.  Társ/férj/feleség  
file_1408.wmf

     	2.  Gyerek  
file_1409.wmf

     	3.  Szülő  
file_1410.wmf

     	4.  Testvér  
file_1411.wmf

     	5.  Egyéb rokon  
file_1412.wmf

     	6.  Barát  
file_1413.wmf

     	7.  Munkatárs  
file_1414.wmf

     	8.  Szomszéd  
file_1415.wmf

     	9.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP157 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 0
162. Oldal
 D2ax6.  @!D2a_1_E!@

Miért romlott meg a kapcsolatuk?
Kötelező
file_1416.png

file_1417.wmf

     	1.  Meghalt  
file_1418.png

file_1419.wmf

     	2.  Elköltözött  
file_1420.png

file_1421.wmf

     	3.  Eltávolodtunk egymástól  
file_1422.png

file_1423.wmf

     	4.  Már nincs időnk/alkalmunk a találkozásra  
file_1424.png

file_1425.wmf

     	5.  Csalódtam benne  
file_1426.png

file_1427.wmf

     	6.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
163. Oldal
 D2bx1.  @!D2a_2_E!@

Mi a neme?
Kötelező
file_1428.png

file_1429.wmf

     	1.  nő  
file_1430.png

file_1431.wmf

     	2.  férfi  
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
164. Oldal
 D2bx2.  @!D2a_2_E!@

Hány éves ez a személy?
Kötelező
     	1.  .................................................................éves  Numerikus:IGEN, Min:18, Max:99
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
165. Oldal
 D2bx3.  @!D2a_2_E!@

Azonos településen lakik Önnel?
Kötelező
file_1432.png

file_1433.wmf

     	1.  igen  
file_1434.png

file_1435.wmf

     	2.  nem  
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
166. Oldal
 D2bx4.  @!D2a_2_E!@

Egy háztartásban lakik Önnel?
Kötelező
file_1436.png

file_1437.wmf

     	1.  igen  
file_1438.png

file_1439.wmf

     	2.  nem  
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
167. Oldal
 D2bx5.  @!D2a_2_E!@

Kije Önnek ez a személy?
Több válasz is lehetséges!  
Kötelező
file_1440.wmf

     	1.  Társ/férj/feleség  
file_1441.wmf

     	2.  Gyerek  
file_1442.wmf

     	3.  Szülő  
file_1443.wmf

     	4.  Testvér  
file_1444.wmf

     	5.  Egyéb rokon  
file_1445.wmf

     	6.  Barát  
file_1446.wmf

     	7.  Munkatárs  
file_1447.wmf

     	8.  Szomszéd  
file_1448.wmf

     	9.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP163 Megjelenik ha: D2aa_1_E > 1
168. Oldal
 D2bx6.  @!D2a_2_E!@

Miért romlott meg a kapcsolatuk?
Kötelező
file_1449.png

file_1450.wmf

     	1.  Meghalt  
file_1451.png

file_1452.wmf

     	2.  Elköltözött  
file_1453.png

file_1454.wmf

     	3.  Eltávolodtunk egymástól  
file_1455.png

file_1456.wmf

     	4.  Már nincs időnk/alkalmunk a találkozásra  
file_1457.png

file_1458.wmf

     	5.  Csalódtam benne  
file_1459.png

file_1460.wmf

     	6.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
169. Oldal
 D2b.  Még hány ilyen, korábban fontos embert említene? 
Megjelenik ha: D2aa_1_E > 2
Kötelező
     	1.  .................................................................  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:99
Tovább
172. 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.




Tovább
173. Oldal
 AA1.  Hol laktak a szülei, amikor Ön született?
Kérjük, az irányítószám megadásával válaszoljon!  
Megjelenik ha: A4a == 2
Kötelező
file_1461.png

file_1462.wmf

     	1.    
Tovább
174. Oldal
 AA2.  Hány évesen költözött el a szüleitől?
Kötelező
file_1463.png

file_1464.wmf

     	1.  .................................................................évesen  Numerikus:IGEN, Min:18, Max:99
file_1465.png

file_1466.wmf

     	98.  Soha nem költöztem el és még most is a szülői lakásban lakok  
file_1467.png

file_1468.wmf

     	99.  Elköltöztem, de ismét a szülői lakásban lakok  
file_1469.png

file_1470.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_1471.png

file_1472.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
175. Oldal
AA3.  Hány évesen jutott az első saját tulajdonú lakásához (akár teljes, akár résztulajdonosként)?
Kötelező
file_1473.png

file_1474.wmf

     	1.  Nem volt saját tulajdonú lakásom  
file_1475.png

file_1476.wmf

     	2.  Vásároltam, építettem:.................................................................évesen  Numerikus:IGEN, Min:18,
 Max:99
file_1477.png

file_1478.wmf

  	3.  Öröklés, vagy ajándékozás révén:.................................................................évesen  Numerikus:IGEN, Min:18,
 Max:99
file_1479.png

file_1480.wmf

 	4. Egyéb módon:.................................................................évesen  Numerikus:IGEN, Min:18,
 Max:99
file_1481.png

file_1482.wmf

  	999.  Nem tudom 
file_1483.png

file_1484.wmf

  	888. Nem akarok válaszolni 


Tovább
176. Oldal
 AA4.  Kérem, gondoljon vissza, hogy a születése óta hány lakásban lakott?
Beleszámítva a jelenlegi lakást, szolgálati lakást, kollégiumot, munkásszállást, átmeneti lakhatást, de csak azokat, ahol legalább 6 hónapot élt!  
Kötelező
     	1.  .................................................................darab  Numerikus:IGEN, Min:1, Max:30
Tovább
177. Oldal
AA4a.  A születése óta használt lakások közül hány volt olyan, amelyet bérelt?
Megjelenik ha: AA4_1_E > 1
Kötelező
     	1.  .................................................................darab  Numerikus:IGEN, Min:0, Max:30
Tovább
178. Oldal
 AA5.  Változtatott-e lakást, költözött-e az alábbi eseményekhez kapcsolódóan?
Megjelenik ha: AA4_1_E > 1
Kötelező

Igen, egyszer
Igen, többször
Nem
1. 	szüleimmel együtt másik lakásba
file_1485.png

file_1486.wmf

1
file_1487.png

file_1488.wmf

2
file_1489.png

file_1490.wmf

3
2. 	házassági / élettársi kapcsolatom kezdete környékén
file_1491.png

file_1492.wmf

1
file_1493.png

file_1494.wmf

2
file_1495.png

file_1496.wmf

3
3. 	házasság / élettársi kapcsolatom vége esetén (válás, özvegyülés)
file_1497.png

file_1498.wmf

1
file_1499.png

file_1500.wmf

2
file_1501.png

file_1502.wmf

3
4. 	gyermek(ek) születés körül
file_1503.png

file_1504.wmf

1
file_1505.png

file_1506.wmf

2
file_1507.png

file_1508.wmf

3
5. 	gyermek(ek) szülői házból való elköltözése körül/után
file_1509.png

file_1510.wmf

1
file_1511.png

file_1512.wmf

2
file_1513.png

file_1514.wmf
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6. 	középfokú iskolai tanulmányok miatt
file_1515.png

file_1516.wmf

1
file_1517.png

file_1518.wmf

2
file_1519.png

file_1520.wmf

3
7. 	felsőfokú iskolai tanulmányok miatt
file_1521.png

file_1522.wmf

1
file_1523.png

file_1524.wmf

2
file_1525.png

file_1526.wmf
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8. 	munkahelyem miatt
file_1527.png

file_1528.wmf

1
file_1529.png

file_1530.wmf

2
file_1531.png

file_1532.wmf
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9. 	saját nyugdíjba vonulásomkor
file_1533.png

file_1534.wmf

1
file_1535.png

file_1536.wmf

2
file_1537.png

file_1538.wmf

3
10. 	házastársam, partnerem nyugdíjba vonulásakor
file_1539.png

file_1540.wmf

1
file_1541.png

file_1542.wmf

2
file_1543.png

file_1544.wmf
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Tovább
179. Oldal
 AA6.  A COVID-19 miatt előfordult-e, hogy lakóhelyet váltott? Másik lakásba, lakhelyre költözött rövidebb vagy hosszabb időre?
Kötelező
file_1545.png

file_1546.wmf

     	1.  Igen  
file_1547.png

file_1548.wmf

     	2.  Nem  
file_1549.png

file_1550.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_1551.png

file_1552.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
180. Oldal
 AA6a.  Milyen okból változtatott lakást, lakóhelyet?
Amennyiben többször is változtatott lakást, úgy mindegyik váltás okát jelölje be.  
Megjelenik ha: AA6 == 1
Kötelező
file_1553.wmf

     	1.  Nem tudtam   fizetni a lakbért  
file_1554.wmf

     	2.  A lakóhely tulajdonosa/fenntartója nem biztosította tovább a szállást (például nem adta tovább bérbe a COVID-19 terjedésére való hivatkozással)  
file_1555.wmf

     	3.  Annak érdekében, hogy összeköltözzek egy rokonommal / ismerősömmel, akiről gondoskodnom kellett  
file_1556.wmf

     	4.  Annak érdekében, hogy pénzt spóroljak.  
file_1557.wmf

     	5.  Munkahely vagy tanulmányok miatt költöznöm kellett  
file_1558.wmf

     	6.  Családi ok(ok) miatt (válás, gondozási feladat)  
file_1559.wmf

     	7.  Fertőzött lett a velem egy háztartásban élő személy, és emiatt el kellett költöznöm  
file_1560.wmf

     	8.  A hatósági szabályozás (például karantén szabályok) miatt  
file_1561.wmf

     	9.  Kényelmesebbnek találtam  
file_1562.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
181. Oldal
 AA7.  Tervezi-e, vagy döntött-e arról, hogy a COVID-19 miatt lakóhelyet, lakást fognak változtatni?
Kötelező
file_1563.png

file_1564.wmf

     	1.  Igen, hamarosan költözünk is  
file_1565.png

file_1566.wmf

     	2.  Igen, már nézzük a lehetőségeket  
file_1567.png

file_1568.wmf

     	3.  Igen, de még csak tervezzük  
file_1569.png

file_1570.wmf

     	4.  Szeretnénk úgy dönteni, de nincs rá lehetőségünk  
file_1571.png

file_1572.wmf

     	5.  Nem  
file_1573.png

file_1574.wmf

     	999.  Nem tudom  
file_1575.png

file_1576.wmf

     	888.  Nem akarok válaszolni  
Tovább
 GROP182 Megjelenik ha: AA6 == 1 || AA7 == 1 || AA7 == 2 || AA7 == 3 || AA7 == 4
182. Oldal
 AA8a.  Hol lakik jelenleg?
Kötelező
file_1577.png

file_1578.wmf

     	1.  Szülői házban  
file_1579.png

file_1580.wmf

     	2.  Saját lakásban  
file_1581.png

file_1582.wmf

     	3.  Albérletben másokkal együtt  
file_1583.png

file_1584.wmf

     	4.  Albérletben egyedül  
file_1585.png

file_1586.wmf

     	5.  Kollégiumban  
file_1587.png

file_1588.wmf

     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
file_1589.png

file_1590.wmf

     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
file_1591.png

file_1592.wmf

     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
file_1593.png

file_1594.wmf

     	9.  Szállón (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1595.png

file_1596.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP182 Megjelenik ha: AA6 == 1 || AA7 == 1 || AA7 == 2 || AA7 == 3 || AA7 == 4
183. Oldal
 AA8b.  Hol lakott 2021. áprilisban?
Kötelező
file_1597.png

file_1598.wmf

     	1.  Szülői házban  
file_1599.png

file_1600.wmf

     	2.  Saját lakásban  
file_1601.png

file_1602.wmf

     	3.  Albérletben másokkal együtt  
file_1603.png

file_1604.wmf

     	4.  Albérletben egyedül  
file_1605.png

file_1606.wmf

     	5.  Kollégiumban  
file_1607.png

file_1608.wmf

     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
file_1609.png

file_1610.wmf

     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
file_1611.png

file_1612.wmf

     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
file_1613.png

file_1614.wmf

     	9.  Szállón (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1615.png

file_1616.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP182 Megjelenik ha: AA6 == 1 || AA7 == 1 || AA7 == 2 || AA7 == 3 || AA7 == 4
184. Oldal
 AA8c.  Hol lakott 2020 december, az újabb korlátozások idején?
Kötelező
file_1617.png

file_1618.wmf

     	1.  Szülői házban  
file_1619.png

file_1620.wmf

     	2.  Saját lakásban  
file_1621.png

file_1622.wmf

     	3.  Albérletben másokkal együtt  
file_1623.png

file_1624.wmf

     	4.  Albérletben egyedül  
file_1625.png

file_1626.wmf

     	5.  Kollégiumban  
file_1627.png

file_1628.wmf

     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
file_1629.png

file_1630.wmf

     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
file_1631.png

file_1632.wmf

     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
file_1633.png

file_1634.wmf

     	9.  Szállón (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1635.png

file_1636.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
 GROP182 Megjelenik ha: AA6 == 1 || AA7 == 1 || AA7 == 2 || AA7 == 3 || AA7 == 4
185. Oldal
 AA8d.  Hol lakott 2020. szeptemberben?
Kötelező
file_1637.png

file_1638.wmf

     	1.  Szülői házban  
file_1639.png

file_1640.wmf

     	2.  Saját lakásban  
file_1641.png

file_1642.wmf

     	3.  Albérletben másokkal együtt  
file_1643.png

file_1644.wmf

     	4.  Albérletben egyedül  
file_1645.png

file_1646.wmf

     	5.  Kollégiumban  
file_1647.png

file_1648.wmf

     	6.  Rövidtávú, ideiglenes bérlemény (pl airbnb)  
file_1649.png

file_1650.wmf

     	7.  Rokonoknál szívességi alapon  
file_1651.png

file_1652.wmf

     	8.  Barátoknál szívességi alapon  
file_1653.png

file_1654.wmf

     	9.  Szállón (munkás-, diák- és hajléktalanszálló)  
file_1655.png

file_1656.wmf

     	10.  Egyéb, éspedig:.................................................................  
Tovább
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