LAKÁSKÉRDŐÍV
Az adatszolgáltatás a 2018. évi CI. törvény alapján kötelező!
Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

A lakás címe
Kérjük, a teljes címet ajtószámig írja be!
település (város, község), budapesti kerület

közterület neve

házszám

helyrajzi szám
(ha nincs házszám)

közterület jellege (utca, út, tér stb.)

épület

lépcsőház

földszint, emelet stb.

ajtó

Kérjük, a 2022. október 1-jei állapot szerint válaszolja meg a kérdéseket!

Alapadatok, felszereltség
1. Mikor épült a lakás?

3. Hogyan használják a lakást?

 1919 előtt
 1919–1945
 1946–1960
 1961–1980
 1981–2000
 2001–2010
 2011–2015
 2016–2020
 2021
 2022
 nem tudja

 rendszeresen, életvitelszerűen, otthonukként
használják

 csak idényszerűen vagy másodlagosan lakják
 más célra, pl. irodaként, orvosi rendelőként
használják

	üres lakás, a lakásban nem lakik senki

2. Mi a lakás külső falazatának anyaga?

4. A lakás tulajdonosa:

A legjellemzőbbet jelölje!

	magánszemély(ek), magyar állampolgár(ok)
	magánszemély(ek), külföldi állampolgár(ok)
	települési önkormányzat
	vállalat, vállalkozás
 nonprofit szervezet, pl. egyház, alapítvány,

 tégla, kő, kézi falazóelem
 panel
	beton, közép- vagy nagyblokk
 fa
 vályog, sár
 egyéb
 nem tudja

egyesület

	egyéb
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Alapadatok, felszereltség
5. A lakás egyes helyiségeinek száma:
A többcélú helyiséget ossza fel használat szerint, pl. az amerikai
konyhás helyiséget konyhára és szobára! Szobának számít a nappali,
a háló, az ebédlő stb., de az egyéb helyiségeket, pl. a mellékhelyiséget,
az előszobát, a kamrát, a gardróbot nem szabad a szobák számába
beleszámítani!

szobák és félszobák száma:

db

4 m²-es vagy nagyobb konyhák száma:

db

4 m²-nél kisebb konyhák, főzőfülkék száma:

db

fürdőszobák száma:

db

6. Mekkora a lakás alapterülete?
Ne számítsa bele a galériát, a pincét, a padlást, a garázst, a nyitott erkélyt,
a nyitott teraszt! Ha a lakás többszintes, valamennyi szintjét vegye figyelembe!

7. Van folyóvíz a lakásban?

a lakás alapterülete:

m2

8. Hány vízöblítéses WC van a lakásban?

 van, hálózati, közüzemi vízvezetékből
 van, házi vízvezetékből, pl. kútból szivattyúval
 nincs  11. kérdés

vízöblítéses WC-k száma:

9. Hogyan történik a lakás meleg folyóvízzel való
ellátása?

db

12. Mivel fűtenek?
Erre a kérdésre két választ is adhat. Ha kettőnél több fűtőanyagot
használ, a két legfontosabbat jelölje!

 távvezetékből (távhő)
	bojlerből, kazánból, vízmelegítőből vagy más

	
hálózati (vezetékes) gázzal
	
tartályos, palackos PB-gázzal
 elektromos árammal
	
fával (tűzifa, fabrikett, fapellet, fahulladék)
	
szénnel, lignittel
	
egyéb fűtőanyaggal, pl. fűtőolaj, szalmabála,

eszközből

 nincs meleg folyóvíz
10. Hova vezetik a szennyvizet a lakásból?

 közcsatornába
	házi csatornába (emésztőbe, zárt

egyéb növényi anyag

szennyvíztárolóba, szikkasztóba)

13. Az alábbi eszközök közül melyikkel
rendelkezik a lakás?

 egyéb helyre vagy nincs szennyvízelvezetés

Ha több eszközzel is rendelkezik, kérjük mindegyiket jelölje meg!

	
vezetékes internettel (pl. kábellel, WiFi-vel,

11. Hogyan fűtenek?

routerrel, antennával)
	
légkondicionálóval
 hőszivattyús fűtőberendezéssel
	
napelemmel (áramot termel)
	
napkollektorral, szolárfűtéssel (hőt termel)
 egyikkel sem

Többféle fűtés használata esetén a legjellemzőbbet jelölje!

	távfűtéssel (távvezetékkel
hőközpontból)    13. kérdés

	egy épület több lakását fűtő kazánnal vagy más
eszközzel

	egy lakást fűtő központi, cirkó kazánnal vagy más
eszközzel

	helyiségenként konvektorral, kályhával vagy más
eszközzel

	nincs fűtési lehetőség

 13. kérdés

Lakók
Hányan élnek a lakásban?
Ideértendők mindazok a személyek – bejelentettségtől függetlenül –, akik itt élnek
életvitelszerűen, vagy itt van az otthonuk, de munka vagy tanulás miatt átmenetileg
máshol laknak! Amennyiben senki sem lakik itt, „0”-t írjon!
2

személyek száma:

fő

SZEMÉLYI KÉRDŐÍV

Az adatszolgáltatás a 2018. évi CI. törvény alapján kötelező! Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

Kérjük, a 2022. október 1-jei állapot szerint válaszolja meg a kérdéseket!

Alapadatok
viselt családi neve (vezetékneve)

viselt utóneve (keresztneve) 1

viselt utóneve (keresztneve) 2

1. Születési neve megegyezik az előbb megadott viselt névvel?

	igen
	nem

 2. kérdés

születési családi neve (vezetékneve)

2. Neme:

születési utóneve (keresztneve) 1

3. Születési ideje:

 nő

	férfi

születési utóneve (keresztneve) 2

év

hónap

nap

4.1. Hol volt a születéskori lakóhelye (születése pillanatában az édesanyja életvitelszerű lakóhelye)?
A mai országhatárokat vegye figyelembe!

 Magyarországon:

 5.1. kérdés
magyarországi település

 más országban:
külföldi ország

külföldi település

4.2. Mikor költözött először Magyarországra?

év

hónap

Lakcímek
5.2. Milyen jogcímen lakik itt?

5.1. A lakáskérdőíven szereplő cím:

 tulajdonos, vagy annak családtagja, hozzátartozója
 bérlő, vagy annak családtagja, hozzátartozója
 más jogcímen

 bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye)
 bejelentett ideiglenes lakcíme (tartózkodási helye)
 nem bejelentett lakcíme
6.1. Mióta lakik a lakáskérdőíven szereplő címen?

 születése óta, folyamatosan

 nem születése óta:

 7.1. kérdés

év

6.2. Hol lakott ezt megelőzően?
A mai országhatárokat vegye figyelembe!

 Magyarországon:
magyarországi település
Amennyiben 2022-ben költözött a lakáskérdőíven szereplő címre, akkor
az előző magyarországi lakóhelyének címét házszámig adja meg!

közterület neve és jellege

házszám

 más országban:
külföldi ország

külföldi település
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hónap

7.1. Van másik bejelentett vagy nem bejelentett
lakcíme?

7.2. Milyen lakcíme van a lakáskérdőíven
szereplő címen kívül?
Ha több állítás is igaz, mindegyiket jelölje!

 van
 nincs

 magyarországi bejelentett állandó lakcím
 magyarországi bejelentett ideiglenes lakcím
 magyarországi nem bejelentett lakcím
 külföldi lakcím

 9.3. kérdés

7.2.1. Mi a bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye)?
magyarországi település

közterület neve és jellege

házszám

7.2.2. Mi a bejelentett ideiglenes lakcíme (tartózkodási helye)?
magyarországi település

közterület neve és jellege

házszám

közterület neve és jellege

házszám

7.2.3. Mi a nem bejelentett lakcíme?
magyarországi település

7.2.4. Hol van a külföldi lakcíme?

8. Melyik lakcímén él rendszeresen,
életvitelszerűen?

 bejelentett állandó lakcímén
 bejelentett ideiglenes lakcímén
 nem bejelentett lakcímén
 külföldön

külföldi ország

külföldi település

 9.3. kérdés

Külföldi tartózkodás, állampolgárság
9.1. Mikor költözött külföldre?

9.5. Mikor költözött el Magyarországról?

 9.3. kérdés, ha a beírt
év

hónap

dátum 2021.09 vagy régebbi

év

9.6. Mikor költözött vissza Magyarországra?

9.2. A külföldi tartózkodása várhatóan el fogja
érni az egy évet?
A hazalátogatásokat (pl. ünnepnapokon) ne tekintse megszakításnak!

év

 igen
 nem

hónap

10.1. Van magyar állampolgársága?

 van
 nincs

9.3. Élt legalább 12 hónapot folyamatosan
Magyarország mai területén kívül?

 10.3. kérdés

10.2. Más országnak is állampolgára?

A hazalátogatásokat (pl. ünnepnapokon) ne tekintse megszakításnak!

 igen
 nem

hónap

 igen:
 nem

 10.1. kérdés

külföldi ország

 11. kérdés

9.4. Melyik országban élt?

10.3. Melyik ország állampolgára?

Amennyiben többször is élt az ország mai területén kívül,
az utolsóra vonatkozóan válaszoljon!

külföldi ország 1

külföldi ország

külföldi ország 2

 egyik országnak sem állampolgára (hontalan)
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Nyelvtudás, nemzetiség, vallás
11. Milyen nyelven beszél, milyen nyelven képes
másokat megérteni és magát megértetni?

13.1. Mi az anyanyelve?
Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes. A válaszadással hozzájárul
adatai kezeléséhez. Két választ is megjelölhet.

Ha beszél magyarul, akkor azt is adja meg! Legfeljebb hat választ
adhat!

 magyar
 angol
 német

 orosz
 francia
 román

 magyar
 bolgár
 cigány – beás
 cigány – romani (pl. lovári)
 görög
 horvát
 lengyel
 német
 más nyelv 1:

 jelnyelv

 más nyelv 1:
 más nyelv 2:
 más nyelv 3:
 más nyelv 4:

 más nyelv 2:

 más nyelv 5:

 nem kíván válaszolni

 más nyelv 6:

 örmény
 román
 ruszin
 szerb
 szlovák
 szlovén
 ukrán

13.2. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet
használ általában?
Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes. A válaszadással hozzájárul
adatai kezeléséhez. Két választ is megjelölhet.

12.1. Melyik nemzetiséghez tartozónak
érzi magát?

 magyar
 angol
 bolgár
 cigány – beás
 cigány – romani (pl. lovári)
 görög
 horvát
 lengyel

Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes.
A válaszadással hozzájárul adatai kezeléséhez.

 magyar
 bolgár
 cigány (roma)
 görög
 horvát
 lengyel
 német
 más nemzetiség:

 örmény
 román
 ruszin
 szerb
 szlovák
 szlovén
 ukrán

 nem kíván válaszolni

 13.1. kérdés

 német
 örmény
 román
 ruszin
 szerb
 szlovák
 szlovén
 ukrán

 más nyelv 1:
 más nyelv 2:
 nem kíván válaszolni

12.2. Az előző nemzetiségen kívül tartozik másik
nemzetiséghez?

14. Mi a vallása, felekezete?
Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes. A válaszadással hozzájárul
adatai kezeléséhez.

Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes.
A válaszadással hozzájárul adatai kezeléséhez.

 nincs másik nemzetisége
 magyar
 bolgár
 cigány (roma)
 görög		
 horvát
 lengyel
 német
 más nemzetiség:

vallása, felekezete:

 örmény
 román
 ruszin
 szerb
 szlovák
 szlovén
 ukrán

 nincs vallása, felekezete
 nem kíván válaszolni
 18. kérdés, ha 0–10 éves
 17.1. kérdés, ha 11–14 éves

 nem kíván válaszolni
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Családi viszonyok
15. Mi a törvényes családi állapota?

 nőtlen, hajadon
 házas
 özvegy
 elvált

17.2. Mikor születtek gyermekei?
Adja meg a gyermek(ek) születési dátumát!

azonos nemű:

 bejegyzett élettárs
 özvegy bejegyzett élettárs
 elvált bejegyzett élettárs

 17.1. kérdés, ha nem házas vagy bejegyzett
élettárs családi állapotú

16. 	 a Házasságkötés ideje:
év

hónap

b Bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének ideje:
év

hónap

17.1. Hány gyermeke született?
Csak az élve született, vér szerinti gyermekeket vegye figyelembe!
Amennyiben nem született gyermeke, „0”-t írjon be!

 az első gyermek:

év

hónap

 a második gyermek:

év

hónap

 a harmadik gyermek:

év

hónap

 a negyedik gyermek:

év

hónap

 az ötödik gyermek:

év

hónap

 a hatodik gyermek:

év

hónap

 a hetedik gyermek:

év

hónap

 a nyolcadik gyermek:

év

hónap

 a kilencedik gyermek:

év

hónap

 a tizedik, vagy több gyermek esetén
a legfiatalabb gyermek:
év

hónap

fő

élve született gyermekek száma:
 18. kérdés, ha nincs élve született gyermek

18. Kivel él együtt a lakásban?

	szülőjével, szüleivel

Ha több állítás is igaz, mindegyiket jelölje!

	más rokonával (nagy-, dédszülőjével, testvérével,

	férjével, feleségével

unokájával stb.)

	azonos nemű bejegyzett élettársával

	nem rokon személlyel (lakótárssal, albérlővel, állami

 élettársával

gondozott gyermekkel, háztartási alkalmazottal stb.)

	gyermekével (saját, nevelt, örökbe fogadott

 20.1. kérdés, ha nem élettárs

gyermekével)

19. Mióta él együtt élettársával?
év

hónap

Iskolázottsági adatok
Kérjük, a 20.1–21.5. kérdéseket a 2022. októberi állapot szerint válaszolja meg!
20.1. Jár bölcsődébe, óvodába, iskolába?
b

a 0–8 éves

9 éves vagy annál idősebb

Csak a tanulói, hallgatói jogviszonyt vegye figyelembe!

 nem	 21.2. kérdés, ha 7–8 éves

	nem 	  21.1. kérdés,

 22. kérdés, ha 6 éves

ha 17 évesnél idősebb

 21.2. kérdés, ha 9–17 éves

 30.1. kérdés, ha 5 éves
 31. kérdés, ha 5 évesnél fiatalabb
 bölcsődébe jár

 	óvodába jár


 28.1.B. kérdés

		

 28.1.B. kérdés,  ha 6 évesnél fiatalabb

 22. kérdés, ha 6–8 éves

	alapfokú (általános iskola 1-8. évfolyam vagy
gimnázium 5-8. évfolyam) képzésre jár
		  20.3. kérdés

	középfokú (érettségi nélküli, érettségit adó
vagy arra épülő) képzésre jár

 felsőfokú képzésre jár  20.2.B. kérdés

 általános iskolába jár  20.3. kérdés
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20.2.

21.3. Kérjük, jelölje az összes olyan végzettséget,
amellyel rendelkezik!

a Középfokú képzés megnevezése:

	szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül

 érettségit nem adó szakmai képzésben vesz részt
 érettségit adó általános képzésben vesz részt
 érettségit adó szakmai képzésben vesz részt
	érettségire épülő középfokú szakképzésben

(pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai
bizonyítvány)
 érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül
	érettségi bizonyítvány szakképesítéssel,
képesítő bizonyítvány (az érettségivel együtt
szerzett szakma)
	érettségire épülő iskolarendszerben szerzett
középfokú szakképesítő bizonyítvány
	felsőoktatási (felsőfokú) szakképzésben szerzett
oklevél
	főiskolai képzésben szerzett vagy azzal egyenértékű
oklevél
	felsőfokú alapképzésben szerzett (BA/BSc) oklevél
	egyetemi képzésben szerzett vagy azzal
egyenértékű oklevél
	felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) vagy
osztatlan képzésben szerzett oklevél
	tudományos fokozatot igazoló oklevél (PhD, DLA)

vesz részt

b Felsőfokú képzés megnevezése:

 felsőoktatási szakképzésben vesz részt
 felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) vesz részt
	felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc), osztatlan
képzésben vesz részt

 szakirányú továbbképzésben vesz részt
 doktori (PhD-, DLA-) képzésben vesz részt
20.3. Tanulmányait milyen képzési formában,
tagozaton végzi?

 nappali
 esti, levelező vagy egyéb

 21.5.1. kérdés

 21.2. kérdés, ha 7–17 éves

 21.5.2. kérdés, ha a legmagasabb iskolai
végzettsége „érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül”

21.1. Rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal?

 igen
 nem

21.4. Általános iskolában elvégzett legmagasabb
osztály száma:

 21.3. kérdés

osztály  22. kérdés

21.2. Mi a legmagasabb befejezett iskolai
végzettsége?

21.5.1. Legmagasabb befejezett iskolai végzettség
szakjának, szakmájának, szakképesítésének megnevezése:

	nincs iskolai végzettsége (az általános, elemi iskola

Több azonos szintű végzettség esetén a választ
a korábban szerzettre vonatkozóan adja meg!

első osztályát sem fejezte be)  22. kérdés

	általános (elemi, polgári) iskola 1–7. osztály,

szak, szakma, szakképesítés:

évfolyam  21.4. kérdés

	általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály,
évfolyam  22. kérdés

	szakképzettség érettségi bizonyítvány nélkül

21.5.2. Legmagasabb befejezett iskolai végzettség megszerzési éve:

(pl. szakmunkásképző iskolai, szakiskolai
bizonyítvány)  21.5.1. kérdés

év

 22. kérdés, ha a legmagasabb iskolai végzettsége
nem az „érettségi bizonyítvány szakképesítés nélkül”

21.6. Van az általános érettségin kívül szakmai végzettsége?
Akár iskolarendszerű (pl. szakmunkásképző, szakiskola), akár nem iskolarendszerű (pl. tanfolyam) oktatásban szerezte.

	van
	nincs

 22. kérdés

Több végzettség esetén a munkavégzés, munkavállalás szempontjából legfontosabbnak ítélt szakképesítést adja meg!

szakma, szakképesítés:
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Digitális jártasság
A következő kérdés a digitálisan végzett tevékenységekre vonatkozik.
22. Kérjük, jelölje az összes digitális tevékenységet, amelyet rendszeresen végez!

	interneten olvas, videót néz, játszik vagy információt keres
	interneten keresztül kommunikál (pl. e-mail, üzenetküldő program, videóhívás segítségével)
	online vásárol vagy intéz ügyet (pl. Ügyfélkapun, netbankon, webshopon keresztül)
	szöveg-, táblázat-, videó- vagy képszerkesztő programot használ
 önállóan megoldja a technikai jellegű problémákat (pl. program újratelepítése, internetkapcsolat ellenőrzése)
	biztonsági másolatot készít külső tárolóegységre vagy internetes tárhelyre
	adatbázis-kezelő, grafikai, építészeti tervező vagy más, összetett tudást igénylő programot használ
	programnyelven programoz (pl. Java, SQL, PHP, C#) vagy informatikai hálózatot épít, szervert, alkalmazást fejleszt,
üzemeltet vagy felügyel

	nem végez ilyen tevékenységeket
 28.1.B. kérdés, ha 6–14 éves és tanul
 30.1. kérdés, ha 6–14 éves és nem tanul

Gazdasági aktivitás
A következő kérdések a pénzért vagy más juttatásért cserébe végzett munkával kapcsolatosak.
23.1. Dolgozott 2022. szeptember utolsó 7 napjában legalább egy órát azért, hogy azzal bármilyen
jövedelmet szerezzen?

	igen
 nem

23.2. Volt 2022. szeptember utolsó 7 napjában
olyan munkája, amelytől ideiglenesen távol volt, pl.
szabadság, táppénz, szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás (csed, gyed, gyes, gyet) miatt?

 23.3.A. kérdés

 igen
 nem

 23.3.B. kérdés

23.3. A következő csoportok közül melyikbe tartozott 2022. szeptember utolsó 7 napjában?
a D
 olgozott vagy munkájától ideiglenesen
távol volt

b N
 em dolgozott és nincs olyan munkája,
amitől ideiglenesen távol volt

Ha több kategóriába is besorolható,
a felsorolásban előrébb állót jelölje!

Két választ is megjelölhet. Ha több is érvényes,
a felsorolásban előrébb álló kettőt jelölje!

	öregségi nyugdíjas saját jogon
	rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb

	öregségi nyugdíjas saját jogon
	rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb

egészségkárosodási ellátásban részesült
	özvegyi vagy szülői nyugdíjban, árvaellátásban
részesült
	gyermekgondozási ellátást
(csed, gyed, gyes, gyet) kapott
	nem tartozott egyikbe sem

egészségkárosodási ellátásban részesült

	özvegyi vagy szülői nyugdíjban,
árvaellátásban részesült

	gyermekgondozási ellátást
(csed, gyed, gyes, gyet) kapott

	egyéb ellátásban részesült
	vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élt
 nem tartozott egyikbe sem

 26.1.A. kérdés

24.1. Keresett aktívan munkát 2022. szeptemberében?

	igen
	nem

24.2. Ha találna munkát, munkába tudna állni két
héten belül?

	igen
	nem

 25. kérdés
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Gazdasági aktivitás
26.2.  a Milyen formában dolgozik?
b Utoljára milyen formában dolgozott?

25. Mikor dolgozott utoljára?

év

hónap

 30.1. kérdés, ha 8 éve vagy
annál régebben dolgozott utoljára

	alkalmazott
	alkalmi munkavállaló (eseti megbízással
dolgozó, alkalmi munkás, napszámos)

	soha nem dolgozott  28.1.B. kérdés,

	közmunkás, közfoglalkoztatott, közhasznú,

ha tanul

közcélú stb. munkát végző személy
	egyéni vállalkozó, önálló
	társas vállalkozás dolgozó tagja
	szövetkezet dolgozó tagja
	segítő családtag

 30.1. kérdés, ha nem tanul

26.1.  a Mi a munkája, foglalkozása?
b Amikor utoljára dolgozott, mi volt
a munkája, foglalkozása?

 28.1.B. kérdés, h
 a nem dolgozik, nem keres
munkát és tanul
 30.1. kérdés, h
 a nem dolgozik, nem keres munkát
és nem tanul

Több munka esetén a magasabb óraszámút adja meg!

26.3.  a Hány beosztottja, alkalmazottja van?
b Utoljára hány beosztottja, alkalmazottja volt?

	nincs (nem volt) beosztottja, alkalmazottja
	1–2 fő
	3–9 fő
	10–19 fő
	20 vagy több fő

27.  a Munkáltatójának, vállalkozásának mi a jellemző tevékenysége?
b Utolsó munkáltatójának, vállalkozásának mi volt a jellemző tevékenysége?
Több munka esetén azt a munkáltatót adja meg, amelynél
Lehetőleg a munkáltatója, vállalkozása nevét is adja meg!

a korábban megadott foglalkozásában dolgozik!

 30.1. kérdés, ha gyermekgondozási ellátás miatt van ideiglenesen távol munkájától és nem tanul

Ingázás
28.1.  a Hol dolgozik?
b Hol jár bölcsődébe, óvodába, iskolába?
Amennyiben dolgozik és tanul is, csak a munkavégzés helyére
vonatkozóan válaszoljon!

	más

 lakásában, otthonában  30.1. kérdés,
	lakásával, otthonával megegyező településen vagy

	változó

településen (nem tud konkrét települést vagy

konkrét budapesti kerületet megnevezni)

megegyező budapesti kerületben  29.1. kérdés,

28.2.  a Munkahely települése:
b Bölcsőde, óvoda, iskola települése:

magyarországi településen vagy más budapesti

kerületben

 külföldön:
Arra a településre gondoljon, ahol a munkát a legtöbb esetben felveszi!

magyarországi település:
külföldi település:
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29.1.

29.2.

 eggyakrabban hogyan közlekedik a tényleges
a L
lakóhelyéről a munkahelyére?

 tlagosan hány perc alatt jut el a munkaa Á
helyére?

 eggyakrabban hogyan közlekedik a tényleges
b L
lakóhelyéről a bölcsődébe, óvodába, iskolába?

b Á
 tlagosan hány perc alatt jut el a bölcsődébe, óvodába, iskolába?
Vegye figyelembe az adott közlekedési eszközig történő
eljutási, várakozási, illetve az átszállási időt is!

Legfeljebb három választ jelölhet!

 h elyi autóbusszal, villamossal, 	motorkerékpárral
trolibusszal, metróval
	kerékpárral
	távolsági autóbusszal
	kizárólag vagy jelentős
	vonattal, HÉV-vel
részben gyalog
	autóval
	más módon

utazási idő:

perc

 31. kérdés, ha 0–5 éves

nincs
nehézsége

kisebb
nehézségei
vannak

nagyobb
nehézségei
vannak

egyáltalán
nem képes
rá

nem kíván
válaszolni

Egészségi állapot, fogyatékosság











30.2. Van bármilyen hallásproblémája, ami
nehézséget okoz a mindennapi életben?











30.3. Van bármilyen nehézsége a járásban vagy
a lépcsőn való közlekedésben?











30.4. Van bármilyen nehézsége az emlékezésben
vagy a koncentrálásban?











30.5. Van bármilyen nehézsége az önellátásban,
pl. a mosakodásban vagy az öltözködésben?











30.6. Van bármilyen nehézsége abban, hogy beszédben
megértesse magát másokkal vagy másokat megértsen?











30. Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket!
Ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes. A válaszadással hozzájárul
adatai kezeléséhez. Minden sorban egy válasz jelölhető.

30.1. Van bármilyen látásproblémája, ami
nehézséget okoz a mindennapi életben?
Ha szemüveget vagy kontaktlencsét visel, csak az ezek használata mellett
is fennálló problémákra gondoljon!

31. Van valamilyen tartós betegsége
vagy fogyatékossága?
Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes.
A válaszadással hozzájárul adatai kezeléséhez.

 nincs egyik sem  Kérdőív vége
 van tartós betegsége és fogyatékossága is
 fogyatékossága van
	tartós betegsége van (pl. magas
vérnyomás, cukorbetegség, tartós
depressziós zavar)
 Kérdőív vége

	nem kíván válaszolni

32. Milyen fogyatékossága van?
Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes. A válaszadással hozzájárul adatai
kezeléséhez. Legfeljebb négy választ jelölhet.

	mozgáskorlátozott
	autizmus spektrumzavar
	értelmi fogyatékossággal él
	pszichoszociális
fogyatékossággal él

	beszédhibával él
	beszédfogyatékossággal él
	gyengénlátó, aliglátó
	vak
	nagyothalló

 Kérdőív vége

	siket
	siketvak
(látás- és hallássérült)
	súlyos-halmozott
fogyatékossággal él
	súlyos belszervi
fogyatékossággal él

 más:
 nem kíván válaszolni
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