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Melléklet

Kiegészítő kérdőív a háztartási költségvetési felvételben 3. éve részt vevő
háztartások számára

Megye: Számlálókörzet száma:
Település: Lakás sorszáma:

Háztartás sorszáma:
Az összeíró kódszáma:
Meghiúsulás oka:

I. A HÁZTARTÁS ANYAGI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSA

1. Hogyan változott az Önök anyagi helyzete az elmúlt 3 évben?
lényegesen javult (1), kissé javult (2), nem változott (3), kissé romlott (4),
lényegesen romlott (5), nem tudja, nem válaszolt (9)

2. Ha az elmúlt 3 évben romlott az anyagi helyzetük, akkor azt mi okozta?
LEGFELJEBB 3 VÁLASZ, FONTOSSÁGI SORRENDBEN  
születés, beköltözés (01), a háztartás összetételének megváltozása (válás,
elköltözés, haláleset) (02), nyugdíjassá válás, ill. gyes, gyed, gyet igénybevétele
(03), átmeneti vagy tartós munkanélküliség (04), betegség (05), kieső
jövedelem katonaság, tanulás miatt (06), jövedelemcsökkenés más okból (07),
jövedelmük nem tartott lépést az áremelkedéssel (08), többletkiadásai
merültek fel: gyermek(ek) növekedése miatt (09), egyéb okból (10), más
háztartástól kapott támogatás csökkenése, megszűnése miatt (11), egyéb (12),
nem tudja, nem válaszol (99)

3. Ha az elmúlt 3 évben romlott az anyagi helyzetük, akkor erre hogyan reagáltak?
LEGFELJEBB 5 VÁLASZ FONTOSSÁGI SORRENDBEN
Sikertelenül megpróbálták valamilyen módon növelni jövedelmüket: korábbinál
többet dolgoztak (01), (új) munkahelyet kerestek (02), vállalkozásba kezdtek
(03), át-, vagy továbbképzésen vettek részt (04), egyéb módon (05)    
Csökkentették rendszeres kiadásaikat: élelmiszer (11), ital, kávé, cigaretta, üdítő
(12), fűtés, áram, gáz (13), egyéb rendszeres kiadások (14), szinte mindegyiket
ezek közül (15) EBBEN AZ ESETBEN (11)–(14)-ET NE JELÖLJÉK MEG!
Csökkentették egyéb kiadásaikat: ruházkodás (21), közlekedés (22), gyerekek
oktatása, képzése (23), kulturális, szórakozásra fordított (24), utazás, üdülés
(25), támogatás háztartáson kívülre (26), elhalasztották a tartós javak
szükséges cseréjét (27), elhalasztották a lakásfelújítást, karbantartást (28),
elhalasztottak tervezett nagyobb beszerzést (29), más, eddig nem említett
kiadás csökkentése (30)
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Tartalékaikat hasznosították és vagyonukat felhasználták: részben felhasználták
korábbi megtakarításaikat (41), teljes egészében felhasználták korábbi
megtakarításaikat (42), korábbinál kevesebb pénzt tettek félre (43), ingatlant
értékesítettek (44), eladták autójukat (45), egyéb vagyontárgyat értékesítettek (46)
Egyéb megoldás: kölcsönt vettek fel (51), elzálogosították értékeiket (52),
egyéb megoldást kerestek (53), nem tudja, nem válaszol (99)

4. Ha nem változott az anyagi helyzetük, akkor a szinten tartáshoz szükséges
volt-e a korábbinál többet dolgozni?  
igen (1), nem (2), nem tudja, nem válaszol (9)

5. Ha az elmúlt 3 évben javult az anyagi helyzetük, akkor azt elsősorban mi
okozta?
LEGFELJEBB 3 VÁLASZ, FONTOSSÁGI SORRENDBEN  
a háztartás összetételének megváltozása (1), munkanélküliség megszűnése (2),
munkába állás tanulásból, betegségből, gyerekgondozásból (3), korábbinál
magasabb jövedelem (4), különmunka lehetőségek növekedése (5), korábbinál
magasabb egyéb jövedelem vagy korábbi teher megszűnése (6) örökség, egyéb
háztartáson kívülitől kapott egyéb vagyon, támogatás (7), egyéb ok (8), nem
tudja, nem válaszol (9)

6. Ha az elmúlt 3 évben javult az anyagi helyzetük, akkor erre hogyan reagáltak?
LEGFELJEBB 3 VÁLASZ, FONTOSSÁGI SORRENDBEN    
kevesebbet dolgoztak (01), vállalkozásba kezdtek (02)    
Növelték rendszeres kiadásaikat: élelmiszer (11), ital, kávé, cigaretta, üdítő (12),    
fűtés, áram, gáz (13), egyéb rendszeres kiadások (14), szinte minden rendszeres
kiadásukat (15) EBBEN AZ ESETBEN (11)-(14)-ET NE JELÖLJÉK MEG!
Növelték egyéb kiadásaikat: ruházkodás (21), közlekedés (22), gyerek(ek)
oktatása, képzése (22), kultúrára, szórakozásra fordított (24), utazás, üdülés
(25), támogatás háztartáson kívülinek (26), növelték megtakarításaikat (27),
törlesztették korábbi tartozásaikat (28), felújították lakásukat (29), autót
vettek, lecserélték korábbi autójukat (30), egyéb tartós fogyasztási cikket
vásároltak (31), ingatlant vásároltak (32)
Egyéb módon reagáltak (51), nem tudja, nem válaszol (99)

II. GYERMEK(EK)KEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

7. Összesen hány gyermeket nevelt fel vagy nevel az Önök családja?    
ebből: a már nem a háztartásban élő gyermek(ek) száma?    
HA 0 A VÁLASZ, AKKOR VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK

8. Az összes gyerek közül hány gyerek kapott, illetve kap jelentős segítséget
az Önök háztartásától önálló lakhatása megteremtéséhez?    
HA 0 A VÁLASZ, AKKOR UGRÁS A 11. KÉRDÉSRE
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9. Jelent-e, jelentett-e anyagi, illetve életvitelükben hozott áldozatot az Önök
háztartása számára a gyerek(ek) lakáshoz juttatása?  
nem jelentett áldozatot (1), csekély áldozatot jelentett (2), jelentőset (3),
súlyosat (4), nem tudja, nem válaszol (9)

10. Amennyiben bármilyen mértékű áldozatot jelentett, milyen formában
valósult ez meg?
LEGFELJEBB 3 VÁLASZ, FONTOSSÁGI SORRENDBEN    
korábbinál kisebb vagy rosszabb lakásba költöztek (01), jelentősen többet
dolgoztak (02), csökkenteni kellett alapvető kiadásaikat (03), lemondtak
utazásról, üdülésről, szórakozásról (04), lemondtak tartós javak beszerzéséről
(05), lemondtak saját lakásuk felújításáról (06), eladták telküket,
nyaralójukat, egyéb ingatlant (07), eladták autójukat (08), felszámolták
biztosításukat, más célra szánt megtakarításukat (09), kölcsönt vettek fel (10),
egyéb (11), nem tudja, nem válaszol (99)

11. A háztartás által felnevelt, már nem a háztartásban élő (felnőtt)
gyermek(ek) legmagasabb iskolai végzettsége (az ilyen végzettségűek
számát kérjük megadni):

legfeljebb általános iskola, polgári érettségire épülő szak-, felsőfokú képzés
szakmunkásképző, szakiskola főiskola, egyetem    
gimnáziumi érettségi nem tudja, nem válaszol    
egyéb érettségi    

12. Az előző kérdésben említett gyerek(ek) közül hányan munkanélküliek?    

13. A háztartás anyagi helyzetének alakulása az elmúlt 3 évben befolyásolta,
befolyásolja-e a gyerek(ek) továbbtanulására vonatkozó döntéseiket?
nem vonatkozik rá a kérdés (0), igen (1), nem (2), nem tudja, nem válaszol (9) 

14. A háztartás anyagi helyzetének alakulása az elmúlt 3 évben befolyásolta,
befolyásolja-e a gyerek(ek) részvételét különórákon, szakkörökön,
sportkörökön stb.
nem vonatkozik rá a kérdés (0), igen (1), nem (2), nem tudja, nem válaszol (9)
 

15. Súlyos terhet jelentett-e az elmúlt 3 évben Önök számára gyermekeik
iskoláztatása?
nem vonatkozik rá a kérdés (0), igen, külön- vagy többletmunkákat kellett
vállalni (1), igen, csökkenteni kellett kiadásaikat (2), igen, egyéb terhet
jelentett (3), nem jelentett súlyos terhet (4), nem tudja, nem válaszol (9)


