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FLASH EUROBAROMETER 210 – CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU
QUESTIONNAIRE
Q1. Kérem, a következő állításról mondja meg hogy Ön szerint az állítás igaz vagy hamis:
Jogosult vagyok arra, hogy orvosi kezelést kapjak egy másik Európai Unióhoz tartozó
országban, és ennek a kezelésnek a költségeit az a magyarországi egészségbiztosító
vagy egészségpénztár ahol biztosított vagyok, megtéríti.
- Igaz ................................................................................................... 1
- Hamis................................................................................................ 2
- [NT/NV] ............................................................................................. 9
Q2. Az elmúlt 12 hónap során vett-e igénybe Ön bármilyen orvosi ellátást egy másik
Európai Unióhoz tartozó országban?
HA KELL TISZTÁZD:
Beleértve bármilyen sürgősségi vagy egyéb orvosi ellátást, amit egy másik EU
országban kapott.
- Igen ................................................................................................... 1
- Nem .................................................................................................. 2
- [NT/NV] ............................................................................................. 9
Q3. Hajlandó volna-e Ön egy másik Európai Unióhoz tartozó országba utazni azért hogy ott
orvosi kezelésben részesüljön?
- Igen ................................................................................................... 1
- Nem .................................................................................................. 2
- [NT/NV] ............................................................................................. 9
HA A VÁLASZ „IGEN” A Q23-BAN
Q4. A következő okok közül melyek volnának azok, amik miatt Ön hajlandó volna egy másik
Európai Unióhoz tartozó országba utazni azért hogy ott orvosi kezelést kapjon?
- Igen......................................................................................................1
- Nem .....................................................................................................2
- [NT/NV] ................................................................................................9

a. Azért hogy hamarabb részesüljek kezelésben mint itthon........................... 1
b. Azért, hogy az itthoninál olcsóbban kezeljenek ........................................... 1
c. Azért, hogy jobb kezelésben részesüljek mint itthon ...................................1
d. Azért, hogy egy ismert specialista kezeljen. ................................................ 1
e. Azért, hogy olyan kezelést kapjak ami Magyarországon nem elérhető....... 1
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9
9

HA A VÁLASZ „NEM” A Q23_BAN
Q5. A következő okok közül melyek azok, amik miatt Ön NEM utazna egy másik Európai
Uniós országba azért, hogy ott orvosi ellátást kapjon?
- Említette...............................................................................................1
- Nem említette ......................................................................................2
- [NT/NV] ................................................................................................9

a. Elégedett vagyok azzal az egészségügyi ellátással amit itthon kapok........ 1
b. Kényelmesebb, ha a lakóhelyemhez közel kezelnek .................................. 1
c. Nincs elég információm arról, hogy milyen orvosi kezelések érhetőek el
külföldön, és hogy azok milyen minőségűek. ..........................................1
d. Nyelvi akadályok miatt ................................................................................. 1
e. Nem engedhetem meg magamnak a külföldi orvosi kezelést ..................... 1
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29
29
29

D1.

A kérdezett neme [NE OLVASD FEL - JELÖLD A MEGFELELŐT]
[1]
[2]

D2.

Hány éves Ön?
[_][_]
[00]

D3.

éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Férfi
Nő

éves
[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]
[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai
dolgozó, vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ
ALKATEGÓRIÁT - CSAK EGY VÁLASZ]
- Vállalkozó
Æ i.e. :
- Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász ................................. 11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos ............................................................. 12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) ......................................... 13
- cégvezető ...................................................................................................... 14
- egyéb ............................................................................................................. 15
- Alkalmazott
Æ i.e. :
- értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész)......................... 21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés........................................................ 22
- középvezető .................................................................................................. 23
- köztisztviselő.................................................................................................. 24
- irodai alkalmazott........................................................................................... 25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...)......................................................... 26
- egyéb ............................................................................................................. 27
- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető .................................................................... 31
- Fizikai dolgozó............................................................................................... 32
- Egyéb fizikai dolgozó..................................................................................... 33
- egyéb ............................................................................................................. 34
- Nem dolgozik
Æ i.e. :
- háztartásbeli .................................................................................................. 41
- diák (nappali tagozatos) ................................................................................ 42
- nyugdijas ....................................................................................................... 43
- munkát keres ................................................................................................. 44
- egyéb ............................................................................................................. 45
- [Válaszmegtagadó] .......................................................................................................... 99

D6.

Azt mondaná, hogy Ön ......-ban/ben él?
- fővárosban és környékén................................................................................................. 1
- egyéb város/városi központban ....................................................................................... 2
- falun él .............................................................................................................................. 3
- [Válaszmegtagadó]........................................................................................................... 9
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Face-To-Face
Kérdező azonosító
Válaszadó azonosító
Interjú napja
Interjú kezdete
Interjú vége
Település azonosító
PSU azonosító
Régió azonosító

Hónap: ……..
Óra: ………
Óra: ………

Nap: ………..
Perc: …….
Perc: …….

Jó napot kívánok! ____________ vagyok a Magyar Gallup Intézettől. Arra szeretném megkérni önt,
hogy vegyen részt egy rövid, az Európai Unió új tagállamainak állampolgárai körében végzett
felmérésben. Kérem válaszaival segítse munkámat, a felmérés nem fog tovább tartani tíz percnél. A
kérdőív névtelen, a válaszait kizárólag az országunkról készített statisztikai jelentéshez használjuk fel.
Bármelyik kérdésre megtagadhatja a válaszadást, ha úgy dönt.
Beszélhetnék azzal a 15 éves vagy annál idősebb személlyel a háztartásban, akinek a legutoljára volt a
születésnapja?
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DUAL FRAME WEIGHT VARIABLES:
D99a. Most pedig, arra kérném, számolja össze a háztartásában lévő különböző vezetékes
telefonvonalak számát. Hány különböző vezetékes telefonszámuk van a háztartásban, amelyek
szerepelnek a telefonkönyvben?
[ ÍRD LE A MEGFELELŐ SZÁMOT]

______
0 - egy sem ------ > [ VEGE A KÉRDEZÉSNEK D99b]
1 - egy -------- > [ VEGE A KÉRDEZÉSNEK D99b]
27 - 7+
[ FOLYTASD]
8 - [ NT] ------ > [ VEGE A KÉRDEZÉSNEK D99b]
9 - [ NA] - > [ VEGE A KÉRDEZÉSNEK D99b]

D99b. A telefonkönyvben szereplő számok közül [D99a] mennyit használnak kizárólag üzleti
célokra, vagy olyan elektronikus berendezésekhez, mint a számítógép vagy faxgép?
[ ÍRD LE A MEGFELELŐ SZÁMOT]

______
0 - egy sem
8 - [ NT]
9 - [ NA]

