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BACKGROUND VARIABLES
D1.

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

D2.

Hány éves Ön?
[_][_] éves
[00] [válaszmegtagadó/nincs válasz]

D3.

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

D4.

[_][_]

éves

[00]

[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]

[01]

[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]

[99]

[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]
- 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?
nagyváros ....................................................................................................... 1
egyéb város/városi központban ...................................................................... 2
falun él ............................................................................................................ 3
[Válaszmegtagadó] ......................................................................................... 9

THEME 1: FAMILIES
Satisfaction with family life & Importance of family
Q1.

Most a családi életről és munkáról fogunk beszélni, illetve arról, hogy ezekkel a
területekkel kapcsolatban mit tesz az állam. Mit mondana, mennyire elégedett...
Nagyon elégedett ....................................................................................... 1
Nagyjából elégedett.................................................................................... 2
Nem nagyon elégedett ............................................................................... 3
Egyáltalán nem elégedett ........................................................................... 4
[NT/NV]....................................................................................................... 9
a) A családi életével ......................................................................................................... 1 2 3 4 9
b) A kisgyermekes családok állami támogatásával .......................................................... 1 2 3 4 9
c) A rászoruló idős rokonokat gondozók állami támogatásával ........................................ 1 2 3 4 9

Difficulties in daily life faced by families
Q2. Most egy sor akadályt fogok felolvasni, amivel egy család szembekerülhet. Az Ön
véleménye szerint ezek közül melyik a két legjelentősebb akadály?
[ROTÁLD - OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK KÉT VÁLASZ LEHETSÉGES!]
A gyermeknevelés magas költségei .............................................................................................1
A lakásfenntartás magas költségei...............................................................................................2
A munka és a családi élet összeegyeztetésének nehézségei ......................................................3
A munkaadóktól érkező túl kevés támogatás ...............................................................................4
A háztartási feladatok egyenlőtlen elosztása a partnerek között ..................................................5
A megfelelő színvonalú gyermekfelvigyázás megszervezése ......................................................6
Idősödő szülők és rokonok felőli gondoskodás terhe ...................................................................7
Az oktatás minősége ....................................................................................................................8
A családok által kapható pénzbeli állami támogatás mértéke ......................................................9
[Egyik sem].................................................................................................................................10
[Más] ..........................................................................................................................................11
[NT/NV] ......................................................................................................................................99

Work life balance
Q3. Ön személy szerint nagyon nehéznek, elég nehéznek, elég könnyűnek vagy nagyon
könnyűnek találja a munka és a családi élet összeegyeztetését?
[OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Nagyon nehéznek ........................................................................................................................1
Elég nehéznek..............................................................................................................................2
Elég könnyűnek............................................................................................................................3
Nagyon könnyűnek.......................................................................................................................4
[[NT/NV] .......................................................................................................................................9

Q4.

A munka és a gyermekfelügyelet összeegyeztetése többféle módon is
megszervezhető. Több lehetséges módot is fel fogok olvasni, ezek közül mondja
meg, hogy melyiket tartja a legkivitelezhetőbbnek és legreálisabbnak, számításba
véve azt is, hogy a megélhetéshez szükséges pénzt is meg kell keresnie.
[OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Mindkét szülő teljes munkaidőben dolgozik..................................................................................1
Mindkét szülő részmunkaidőben dolgozik. ...................................................................................2
Egy szülő teljes munkaidőben, a másik pedig részmunkaidőben dolgozik. ..................................3
Egy szülő teljes munkaidőben dolgozik, a másik pedig teljes időben a gyerekeket
gondozza......................................................................................................................................4
[NT/NV] ........................................................................................................................................9

Q5. Több állami intézkedés is segítheti a családok életkörülményeinek javulását. Azok
közül az intézkedések közül, amelyeket felolvasok, mit mondana - magas, közepes
vagy alacsony prioritást kellene hogy kapjon az állami intézkedések körében
Magyarországon?
[ROTÁLD – EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Magas prioritás ........................................................................................... 1
Közepes prioritás........................................................................................ 2
Alacsony prioritás ....................................................................................... 3
[NT/NV]......................................................................................................9
a) Hosszabb fizetett gyermekgondozási szabadság............................................................ 1 2 3 9
b) Ösztönzés az apák számára gyermekgondozási szabadság igénybevételére................1 2 3 9
c) Könnyebb hozzáférés részidős munkához ...................................................................... 1 2 3 9
d) Rugalmasabb gyermekgondozási lehetőségekhez való hozzáférés ...............................1 2 3 9
e) Gyermek után járó megnövelt járulékok .......................................................................... 1 2 3 9
f) Fizetett szabadság intézményének bevezetése rászoruló idős szülők és rokonok
gondozása céljából.............................................................................................................. 1 2 3 9
g) Adókedvezmények növelése kisgyerekes családok részére ...........................................1 2 3 9

Q6. Az iskoláskorúnál fiatalabb gyerekek gondozása különböző módokon szervezhető
meg, olykor több lehetőség kombinálásával, vagy éppen egy lehetőségre
hagyatkozva. Az Ön véleménye szerint mi a legjobb módja az iskoláskorúnál
fiatalabb gyermekekről való gondoskodásnak? A különböző lehetőségek
kombinációja is lehetséges.
[OLVASD FEL HANGOSAN – TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES]
Állami vagy magánbölcsőde/óvoda ..............................................................................................1
Házon belüli gyerekfelvigyázó vagy nevelőnő ..............................................................................2
Gyermekfelvigyázói képesítéssel/bejegyzéssel rendelkező személy általi felügyelet
magánlakásban ............................................................................................................................3
Anya általi felvigyázás ..................................................................................................................4
Apa általi felvigyázás ....................................................................................................................5
Nagyszülők vagy más rokonok általi felvigyázás ..........................................................................6
[Más] ............................................................................................................................................7
[Egyik sem]...................................................................................................................................8
[NT/NV] ........................................................................................................................................9

THEME 2: THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION
Most az idősödő emberek igényeiről fogunk beszélni.
OSSZA FEL A VÁLASZADÓKAT
HA NEM NYUGDÍJAS [D4-RE ADOTT VÁLASZ NEM 43]
Q7a. Amikor a nyugdíjas korra gondol, fontolóra venné-e a következők valamelyikét:
Igen ............................................................................................................ 1
Nem............................................................................................................ 2
[NT/NV]......................................................................................................9
a) Tanfolyamra való beiratkozás ............................................................................................1 2 9
b) Közösségi munkában vagy önkéntes tevékenységben való részvétel ...............................1 2 9
c) Munka keresése extra jövedelem szerzése érdekében......................................................1 2 9
d) Ingatlanba való befektetés .................................................................................................1 2 9
e) Ingatlan és más tulajdon értékesítése készpénz szerzése érdekében...............................1 2 9
f) Hitel felvevése otthonára vagy otthona eladása a lakhatási joga fenntartásával.................1 2 9
g) Pénz megtakarítása vagy biztosítás kötése arra az esetre, ha gondoskodásra
szorulóvá válna ......................................................................................................................1 2 9
h) Az otthona átalakítása arra az esetre, ha romlana a mozgása ..........................................1 2 9
i) A járművezetés abbahagyása .............................................................................................1 2 9
j) Új otthonba költözés ............................................................................................................1 2 9

HA NYUGDÍJAS [D4=43]
Q7b. Amióta nyugdíjas, megtette-e vagy tervezi-e megtenni a következők bármelyikét:
Igen, megtettem ......................................................................................... 1
Igen, tervezem............................................................................................ 2
Nem........................................................................................................... 3
[NT/NV]....................................................................................................... 9
a) Tanfolyamra való beiratkozás ......................................................................................... 1 2 3 9
b) Közösségi munkában vagy önkéntes tevékenységben való részvétel ............................1 2 3 9
c) Munka keresése extra jövedelem szerzése érdekében................................................... 1 2 3 9
d) Ingatlanba való befektetés .............................................................................................. 1 2 3 9
e) Ingatlan és más tulajdon értékesítése készpénz szerzése érdekében............................ 1 2 3 9
f) Hitel felvevése otthonára vagy otthona eladása a lakhatási joga fenntartásával.............. 1 2 3 9
g) Pénz megtakarítása vagy biztosítás kötése arra az esetre, ha gondoskodásra
szorulóvá válna ................................................................................................................... 1 2 3 9
h) Az otthona átalakítása arra az esetre, ha romlana a mozgása .......................................1 2 3 9
i) A járművezetés abbahagyása .......................................................................................... 1 2 3 9
j) Új otthonba költözés ......................................................................................................... 1 2 3 9

[HA Q7a_j VAGY Q7b_j = IGEN]
Q8. Milyen típusú otthon?
[OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Kisebb ház/lakás ugyanabban a városban/ugyanazon a helyen ..................................................1
Vidékre költözés ...........................................................................................................................2
Városba költözés..........................................................................................................................3
Nyugdíjasotthonba költözés .........................................................................................................4
Külföldre költözés .........................................................................................................................5
Családtagokhoz költözés..............................................................................................................6
Családtagokhoz közelebb költözés ..............................................................................................7
[Más] ............................................................................................................................................8
[NT/NV] ........................................................................................................................................9

Policy actions
(MINDENKITŐL KÉRDEZD)
Q9. Mit mondana a következő lehetséges magyar politikákat illetően, nagyon fontos, elég
fontos, nem nagyon fontos, vagy egyáltalán nem fontos a megvalósításuk?
[ROTÁLD – EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Nagyon fontos ............................................................................................ 1
Elég fontos ................................................................................................. 2
Nem nagyon fontos .................................................................................... 3
Egyáltalán nem fontos ................................................................................ 4
[NT/NV]....................................................................................................... 9
a) Az emberek ösztönzése, hogy egészségesen éljenek ................................................. 1 2 3 4 9
b) A munkaadók rákényszerítése arra, hogy könnyebbé tegyék azt, hogy az idősebb
munkavállalók részmunkaidőben dolgozhassanak........................................................... 1 2 3 4 9
c) Jogként elismerni azt, hogy az emberek egyszerre végezhessenek fizetett
tevékenységet és részesülhessenek nyugdíjban.............................................................. 1 2 3 4 9
d) Az állami költségvetésből pénzügyi segítség nyújtása az otthonok átalakításához...... 1 2 3 4 9
e) Az állami befektetések a hozzáférhetőbb tömegközlekedés irányába mozduljanak el. 1 2 3 4 9
f) Az állami költségvetésből támogasság azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítik az
időseket abban, hogy hosszabb ideig maradhassanak az otthonukban ........................... 1 2 3 4 9
g) Az idős emberek ösztönzése, hogy önkéntes tevékenységben vegyenek részt .......... 1 2 3 4 9
h) Az állami költségvetés támogassa az oylan kezdeményezéseket és projekteket,
amelyek összehozzák a fiatalokat és az öregeket............................................................ 1 2 3 4 9

Q10. A következők közül melyikkel jellemezhető leginkább a háztartása összetétele?
[OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Egyszemélyes háztartás...............................................................................................................1
Házas- vagy együttélő pár, gyermekek illetve otthon élő gyermekek nélkül .................................2
Egyedülálló szülő, egy vagy több otthon élő gyermekkel..............................................................3
Házas- vagy együttélő pár, egy vagy több otthon élő gyermekkel ................................................4
Más ..............................................................................................................................................5
[NT/NV] ........................................................................................................................................9

Q11. Hány gyermeke van aki...
a. fiatalabb 6 évnél? ............................................................... ………
b. ..6 és 15 év közötti? ........................................................... ………
c. ...15 és 18 év közötti?......................................................... ………

Q12. Hogyan jellemezné a családja jelenlegi pénzügyi helyzetét?
[OLVASD FEL HANGOSAN - CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Teljesen kielégítő .........................................................................................................................1
Kielégítő .......................................................................................................................................2
Vigyáznunk kell, de megoldható ...................................................................................................3
Vannak pénzügyi nehézségeink ...................................................................................................4
Nagyon nehéz a helyzetünk .........................................................................................................5
[NT/NV] ........................................................................................................................................9

