IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Szeretném megismételni, hogy ez az interjú önkéntes és bizalmas. A válaszait csak kutatási célokra használjuk
majd föl. Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem szeretne válaszolni, csak jelezze, és továbblépek a következő
kérdéshez. Most pedig néhány, a személyes adataira vonatkozó kérdéssel szeretném kezdeni.

1. Tovább
ELSE
DN001a_Intro
Szeretném megismételni, hogy ez az interjú önkéntes és bizalmas. A válaszait csak kutatási célokra használjuk
majd fel. Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem szeretne válaszolni, csak jelezze, és tovább lépek a következő
kérdéshez. Az előző interjú során az életének alakulásáról kérdeztük. Ahelyett, hogy most megint mindent újra
megkérdeznék magától, hivatkozni fogok a múltkori válaszaira, hogy a mai interjúnk rövidebb legyen. Megfelel ez
így Önnek?
1. Igen
5. Nem

DN001b_Intro
Most pedig néhány, a személyes adataira vonatkozó kérdéssel szeretném kezdeni.
1. Tovább
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
MEGFIGYELÉS
KÉRDEZŐ: Megfigyelés alapján állapítsd meg a válaszadó nemét (kérdezz rá, ha nem vagy biztos benne)
1. férfi
2. nő

DN043_BirthConf
Megengedi, hogy egyeztessük a születési évét és hónapját? Ön [STR (piYear)]. [FLDefault[10]/FLDefault[11]
/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]
/FLDefault[20]/FLDefault[21]] -ban/ben született?
1. Igen
5. Nem

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
Ön Magyarországon született?
1. Igen
5. Nem

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
Melyik országban született Ön? Kérem, nevezze meg azt az országot, amelyhez a szülőhelye tartozott az Ön
születése idején.

STRING
DN006_YearToCountry
Melyik évben költözött Magyarországra?
1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
Ön magyar állampolgár?
1. Igen
5. Nem

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Mi az Ön állampolgársága?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
NYOMJ CTRL-R-et a folytatáshoz.

DN010_HighestEdu
Kérem, tekintse meg a 2. válaszlapot. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
1. 4 általános / elemi vagy annál kevesebb
2. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
3. befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
4. szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
5. szakközépiskola érettségi nélkül
6. gimnázium érettségi nélkül
7. szakközépiskolai érettségi
8. gimnáziumi érettségi
9. szakképzést követő érettségi
10. érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum
11. akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum
12. főiskola
13. egyetem
95. még nincs végzettsége/iskolába jár
96. semmilyen végzettsége nincsen
97. egyéb (külföldön szerzett is)

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet megszerzett?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Kérem tekintse meg a 3. válaszlapot. Jár-e Ön most valamilyen végzettséget adó iskolába, képzésre?

1. általános iskola
2. szakiskola
3. szakközépiskola
4. gimnázium
5. felsőfokra nem akkreditált szakképzés
6. akkreditált felsőfokú szakképzés

7. főiskola
8. egyetem
95. ---------- (NA)
96. egyik sem
97. egyéb (külföldön is)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
EZT A KÉRDÉST NE KÉRDEZD, NYOMJ CTRL-R-ET A FOLYTATÁSHOZ.
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Hány évet járt Ön összesen nappali tagozaton iskolába?
KÉRDEZŐ: a nappali tagozatba
* beleszámít: magántanulóként való tanulás, költségtérítéses tanulmányok, gyakorlat végzése vagy vizsgázás
* NEM számít bele: teljes állásban való munka, otthoni oktatás, távoktatás, speciális beoktatás egy állásba, esti
tagozatos tanulás, részidőben végzett magán szakmai tréning, rugalmas vagy részidőben végzett felsőoktatás,
levelező tagozaton végzett felsőoktatás, stb.
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
A legutóbbi interjúnk ( {FL_DN044_2}) óta változott az Ön családi állapota?
1. Igen, változott a családi állapot
5. Nem, nem változott a családi állapot
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Mi az Ön családi állapota?
1. házas, együtt él házastárssal
2. bejegyzett élettársi kapcsolat
3. házas, külön él házastárstól
4. sosem házasodott meg
5. elvált
6. özvegy

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
Melyik évben házasodott Ön meg?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
Melyik évben jegyeztette be az élettársi kapcsolatát?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage

Ön melyik évben házasodott meg?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
Ön melyik évben vált el?
KÉRDEZŐ: HA TÖBB MINT EGYSZER VÁLT EL, A LEGUTÓBBI VÁLÁS DÁTUMÁT ÍRD BE
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
Ön melyik évben özvegyült meg?
KÉRDEZŐ: ÍRD BE A HÁZASTÁRS HALÁLÁNAK ÉVÉT
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
Melyik évben született az Ön {FL_DN020_1} [volt/volt/néhai/néhai] [férje/felesége/férje/felesége/férje/felesége]?
KÉRDEZŐ: A LEGUTÓBBI HÁZASTÁRS SZÜLETÉSI ÉVÉT ÍRD BE
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Kérem, tekintse meg az 2. válaszlapot.
Mi (volt) az Ön [volt/volt/néhai/néhai] [férjének/feleségének/férjének/feleségének/férjének/feleségének] a
legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

1. 4 általános / elemi vagy annál kevesebb
2. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
3. befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
4. szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
5. szakközépiskola érettségi nélkül
6. gimnázium érettségi nélkül
7. szakközépiskolai érettségi
8. gimnáziumi érettségi
9. szakképzést követő érettségi
10. érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum
11. akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum
12. főiskola
13. egyetem
95. ---------- (NA)
96. semmilyen végzettsége nincsen
97. egyéb (külföldön is)

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [volt/volt/néhai/néhai] [férje/felesége/férje/felesége/férje
/felesége] szerzett?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart

Kérem tekintse meg a 3. válaszlapot. Jár-e az Ön [volt/volt/néhai/néhai] [férje/felesége/férje/felesége/férje
/felesége] most valamilyen végzettséget adó iskolába, képzésre?
KÉRDEZŐ: Ha a partner már elhalalázott nyomj CTRL-R-et a folytatáshoz.
1. általános iskola
2. szakiskola
3. szakközépiskola
4. gimnázium
5. felsőfokra nem akkreditált szakképzés
6. akkreditált felsőfokú szakképzés
7. főiskola
8. egyetem
95. ---------- (NA)
96. egyik sem
97. egyéb (külföldön is)

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
EZT A KÉRDÉST NE KÉRDEZD, NYOMJ CTRL-R-ET A FOLYTATÁSHOZ.
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
Mi (volt) az Ön [volt/volt/néhai/néhai] [férjének/feleségének/férjének/feleségének/férjének/feleségének] jelenlegi
vagy legutóbbi foglalkozása? Kérem, írja le pontosan.

KÉRDEZŐ: pl. nem irodai alkalmazott, hanem 'spedítőr diszpécser', nem 'fizikai munkás' hanem 'gépszerelő'.
ha közalkalmazottról vagy köztisztviselőről van szó, akkor a hivatalos elnevezését kell beírni, pl. 'közterület
felügyelő' vagy 'önkormányzati előadó'. csak akkor írd be, hogy 'háztartásbeli', ha az illetőnek sosem volt
állása.
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Van Önnek olyan partnere, aki nem ebben a háztartásban lakik?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SN014_Privacy
KÉRDEZŐ: A következő kérdések megválaszolására négyszemközt kerüljön sor a válaszadóval. Ha ennél a
pontnál bárki más is jelen van még a szobában, akkor jelezd neki(k), hogy a kérdőív néhány része személyes és
bizalmas és minden válaszadónak egyedül kell válaszolnia rá.
Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan
megválaszolni ezeket a kérdéseket, nyomd meg a CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Nem kell elmagyarázni, a válaszadó egyedül van.
2. Elmagyaráztam a további jelenlévő személy(ek)nek a kérdőív személyes, bizalmas természetét, elhagyta a
szobát.
3. Elmagyaráztam a további jelenlévő személy(ek)nek a kérdőív személyes, bizalmas természetét, nem hagyta(ák)
el a szobát

SN001_Introduction
Most felteszek Önnek néhány kérdést más emberekkel való kapcsolatairól. A legtöbben szeretik megbeszélni
másokkal a jó vagy rossz dolgokat, amelyek történnek velük; azokat a problémákat, amelyek éppen foglalkoztatják
őket, vagy amelyek miatt aggódnak.
Ha visszatekint az elmúlt 12 hónapra, kik azok az emberek, akikkel a leggyakrabban megbeszélte az Ön számára
fontos dolgokat? Ezek közé tartozhatnak az Ön családtagjai, barátai, szomszédai, vagy bármilyen más ismerőse.
Kérem, a keresztnevükön hivatkozzon ezekre az emberekre.
1. Tovább
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Vannak még mások is (olyanok, akikkel gyakran beszéli meg az Ön számára fontos dolgokat)?
KÉRDEZŐ: Azonnal kattints az "1. Igen"-re, amint egyértelművé válik, hogy vannak mások is.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Kérem, mondja meg a keresztnevét annak a személynek, akivel LEGGYAKRABBAN beszéli meg az Ön
számára fontos dolgokat.
KÉRDEZŐ: [ha V nem mond senkit, akkor írj 991-t]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Milyen kapcsolatban áll {SN002_Roster} Önnel?
KÉRDEZŐ: Segíts ha szükséges: szóval ez a személy az Ön...
1. házastárs/partner
2. anya
3. apa
4. anyós
5. após
6. mostohaanya
7. mostohaapa
8. fiútestvér
9. lánytestvér
10. gyerek
11. mostohagyerek/jelenlegi partner gyereke
12. vej
13. meny
14. unoka
15. nagyszülő
16. nagynéni
17. nagybácsi
18. unokahúg
19. unokaöcs
20. egyéb rokon
21. barát
22. (volt) kolléga/munkatárs
23. szomszéd
24. volt házastárs/partner
25. lelkész, pap vagy egyéb egyházi személy

26. kezelőorvos vagy hivatásos segítő/gondozó
27. házvezető/otthoni ápoló
96. egyik sem
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
Van még valaki (más is), aki valamilyen más okból nagyon fontos az Ön számára?
1. Igen
5. Nem

IF SN003a_AnyoneElse = a1
SN003_AnyoneElse
Kérem mondja meg a keresztnevét annak a személynek, aki fontos még az Ön számára valami miatt.
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Vannak még mások is (olyanok, akikkel gyakran beszéli meg az Ön számára fontos dolgokat)?
KÉRDEZŐ: Azonnal kattints az "1. Igen"-re, amint egyértelművé válik, hogy vannak mások is.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Kérem, mondja meg a keresztnevét annak a személynek, akivel LEGGYAKRABBAN beszéli meg az Ön
számára fontos dolgokat.
KÉRDEZŐ: [ha V nem mond senkit, akkor írj 991-t]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Milyen kapcsolatban áll {SN002_Roster} Önnel?
KÉRDEZŐ: Segíts ha szükséges: szóval ez a személy az Ön...
1. házastárs/partner
2. anya
3. apa
4. anyós
5. após
6. mostohaanya
7. mostohaapa
8. fiútestvér
9. lánytestvér
10. gyerek
11. mostohagyerek/jelenlegi partner gyereke
12. vej
13. meny
14. unoka
15. nagyszülő

16. nagynéni
17. nagybácsi
18. unokahúg
19. unokaöcs
20. egyéb rokon
21. barát
22. (volt) kolléga/munkatárs
23. szomszéd
24. volt házastárs/partner
25. lelkész, pap vagy egyéb egyházi személy
26. kezelőorvos vagy hivatásos segítő/gondozó
27. házvezető/otthoni ápoló
96. egyik sem
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
KÉRDEZŐ: Ellenőrizd az alábbi listát a megkettőzés elkerülésére. (Klikkeléssel vedd ki a listából a másodszor is
említett személyt.)
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Most szeretnék feltenni még néhány kérdést azokról az emberekről, akik közel állnak Önhöz.
1. Tovább

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)
LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
KÉRDEZŐ: Kódold be {FLRosterName} nemét (kérdezz rá, ha nem vagy benne biztos)
1. férfi
2. nő

SN006_NetworkProximity
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot.
Hol él {FLRosterName}?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re

4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt Ön kapcsolatban {FLRosterName} -val/vel, akár
személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen fajta kapcsolat, beleértve az e-mailt, az sms-t vagy más eszközt
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness
Mennyire érzi magához közelállónak {FLRosterName} -t?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. nem nagyon közel
2. valamennyire közel
3. nagyon közel
4. a lehető legközelebb
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
SN017_Network_Satisfaction
Azt mondta, hogy nincsen olyan személy, akivel megbeszélné az Ön számára fontos dolgokat vagy aki fontos
lenne az Ön számára valamilyen más okból. Mennyire elégedett Ön ezzel?
Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a teljesen elégedetlen, a 10 a teljesen
elégedett.
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
Összességében mennyire elégedett [a kapcsolattal, amely ehhez a személyhez fűzi, akiről az előbb
beszéltünk/azokkal a kapcsolatokkal, amelyek ezekhez a személyekhez fűzik, akikről az előbb beszéltünk]?
Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a teljesen elégedetlen, a 10 a teljesen
elégedett.
0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
KÉRDEZŐ: A nem-megbízott szekció vége.
Ki válaszolt a kérdésekre ebben a blokkban?
1. Válaszadó

2. A blokkra nem válaszoltak (megbízott tölti ki a kérdőívet)

SN015_Who_present
KÉRDEZŐ: ELLENŐRIZD: KI VOLT JELEN A BLOKK KITÖLTÉSE ALATT?
Több válasz is lehetséges!
1. Válaszadó egyedül
2. Házastárs / Partner
3. Gyerek(ek)
4. Más(ok)
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
Most szeretnék feltenni néhány kérdést az Ön szüleiről és testvéreiről.
1. Tovább
ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Él még az Ön [vér szerinti/vér szerinti] [édesanyja/édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Hány éves volt az Ön [édesanyja/édesapja] mikor meghalt?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0

DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Mi volt az Ön [édesanyjának/édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.

KÉRDEZŐ: pl. nem irodai alkalmazott, hanem 'spedítőr diszpécser', nem 'fizikai munkás' hanem 'gépszerelő'.
ha közalkalmazottról vagy köztisztviselőről van szó, akkor a hivatalos elnevezését kell beírni, pl. 'közterület
felügyelő' vagy 'önkormányzati előadó'. csak akkor írd be, hogy 'háztartásbeli', ha az illetőnek sosem volt
állása.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol él az Ön [édesanyja/édesapja]?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/édesapjával], akár
személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen kapcsolat, beleértve például az e-mailt, az sms-t vagy az mms-t.
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint

KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Él még az Ön [vér szerinti/vér szerinti] [édesanyja/édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Hány éves volt az Ön [édesanyja/édesapja] mikor meghalt?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Mi volt az Ön [édesanyjának/édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.

KÉRDEZŐ: pl. nem irodai alkalmazott, hanem 'spedítőr diszpécser', nem 'fizikai munkás' hanem
'gépszerelő'. ha közalkalmazottról vagy köztisztviselőről van szó, akkor a hivatalos elnevezését kell beírni,
pl. 'közterület felügyelő' vagy 'önkormányzati előadó'. csak akkor írd be, hogy 'háztartásbeli', ha az illetőnek
sosem volt állása.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1

DN030_LivingPlaceParent
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol él az Ön [édesanyja/édesapja]?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/édesapjával], akár
személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen kapcsolat, beleértve például az e-mailt, az sms-t vagy az mms-t.
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive

Él még az Ön [vér szerinti/vér szerinti] [édesanyja/édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Hány éves volt az Ön [édesanyja/édesapja] mikor meghalt?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Mi volt az Ön [édesanyjának/édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.

KÉRDEZŐ: pl. nem irodai alkalmazott, hanem 'spedítőr diszpécser', nem 'fizikai munkás' hanem 'gépszerelő'.
ha közalkalmazottról vagy köztisztviselőről van szó, akkor a hivatalos elnevezését kell beírni, pl. 'közterület
felügyelő' vagy 'önkormányzati előadó'. csak akkor írd be, hogy 'háztartásbeli', ha az illetőnek sosem volt
állása.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol él az Ön [édesanyja/édesapja]?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/édesapjával], akár
személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen kapcsolat, beleértve például az e-mailt, az sms-t vagy az mms-t.
1. naponta

2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
Él még az Ön [vér szerinti/vér szerinti] [édesanyja/édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
Hány éves volt az Ön [édesanyja/édesapja] mikor meghalt?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0

DN028_AgeOfNaturalParent
Hány éves az Ön [édesanyja/édesapja] most?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Mi volt az Ön [édesanyjának/édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.

KÉRDEZŐ: pl. nem irodai alkalmazott, hanem 'spedítőr diszpécser', nem 'fizikai munkás' hanem
'gépszerelő'. ha közalkalmazottról vagy köztisztviselőről van szó, akkor a hivatalos elnevezését kell beírni,
pl. 'közterület felügyelő' vagy 'önkormányzati előadó'. csak akkor írd be, hogy 'háztartásbeli', ha az illetőnek
sosem volt állása.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol él az Ön [édesanyja/édesapja]?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/édesapjával], akár
személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen kapcsolat, beleértve például az e-mailt, az sms-t vagy az mms-t.
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
DN033_HealthParent
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent

Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/édesapjának] az egészségét? Ön szerint
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
Van vagy volt Önnek testvére?

KÉRDEZŐ: A nem vér szerinti testvéreket is beleértve
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Ha már testvérekről van szó, Ön a legidősebb, a legfiatalabb, vagy a kettő közötti (középső) testvér (volt)?
1. legidősebb
2. legfiatalabb
3. a kettő között
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
Hány fiútestvére él még?
KÉRDEZŐ: Beleértve a fél- és mostohatestvéreket is
0..20
DN037_HowManySistersAlive
És hány lánytestvére él még?
KÉRDEZŐ: Beleértve a fél- és mostohatestvéreket is
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Most a gyermekeiről szeretném kérdezni. Hány élő gyermeke van Önnek? Kérem, számítsa bele a vér szerinti
gyermekeket, a nevelt, az örökbe fogadott vagy mostohagyermekeket [és az Ön férje/és az Ön felesége/és az Ön

partnere/és az Ön partnere] [révén a háztartásba került/felnevelt gyermekeket is/révén a háztartásba
került/felnevelt gyermekeket is/révén a háztartásba került/felnevelt gyermekeket is/révén a háztartásba
került/felnevelt gyermekeket is] .
KÉRDEZŐ: Mostohagyermek: Gyermek a partner korábbi kapcsolatából.
Örökbe fogadott gyermek: V a jogi örökbe fogadással törvényesen a gyermek szülője
Nevelt gyermek: V gyámsága alatti gyermek (hivatalosan).
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Most a számítógépen egy lista jelenik meg a gyermekekről, akikről [ma/ma vagy egy korábban alkalommal]
beszélgettünk. Lehetséges, hogy ezen a listán kétszer jelenik meg ugyanaz a gyermek, de az is lehet, hogy
valaki hiányzik róla, vagy valamilyen hibás információt ír a gép.
Ezen a listán szeretnék végig menni Önnel, hogy biztosak lehessünk benne, hogy minden információ helyesen
van a gépben.
1. Tovább

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) és
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
-nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke, akit
még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) és
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
-nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy

mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) és
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
-nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Mi [helyesen] ennek a gyermekének a keresztneve?
KÉRDEZŐ: Írd be / erősítsd meg keresztnevet
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} férfi vagy nő?
KÉRDEZŐ: Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. férfi
2. nő

CH006_YearOfBirthChildN
Melyik évben született {CH004_FirstNameOfChild}?
KÉRDEZŐ: Írd be / Erősítsd meg a születési évet
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
KÉRDEZŐ: Miért nem tartozik ez a gyermek a gyermekek listájába többé?
1. A volt partner gyermeke volt, akivel V különvált
2. Meghalt a gyermek
3. Nem ismert gyermek
4. Már korábban említve
97. Egyéb

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH505_WhichChildMentionedEarlier
KÉRDEZŐ: Ugyanaz a gyermek, akit már korábban említett?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' ) és
') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + '
-nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,

akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Mi [helyesen] ennek a gyermekének a keresztneve?
KÉRDEZŐ: Írd be / erősítsd meg keresztnevet
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} férfi vagy nő?
KÉRDEZŐ: Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. férfi
2. nő

CH006_YearOfBirthChildN
Melyik évben született {CH004_FirstNameOfChild}?
KÉRDEZŐ: Írd be / Erősítsd meg a születési évet
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
KÉRDEZŐ: Miért nem tartozik ez a gyermek a gyermekek listájába többé?
1. A volt partner gyermeke volt, akivel V különvált
2. Meghalt a gyermek
3. Nem ismert gyermek
4. Már korábban említve

97. Egyéb

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
KÉRDEZŐ: Ugyanaz a gyermek, akit már korábban említett?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak, akik
még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke vagy
mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck

Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak,
akik még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke
vagy mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak,
akik még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke
vagy mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Mi [helyesen] ennek a gyermekének a keresztneve?
KÉRDEZŐ: Írd be / erősítsd meg keresztnevet
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} férfi vagy nő?
KÉRDEZŐ: Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. férfi
2. nő

CH006_YearOfBirthChildN
Melyik évben született {CH004_FirstNameOfChild}?
KÉRDEZŐ: Írd be / Erősítsd meg a születési évet
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved

KÉRDEZŐ: Miért nem tartozik ez a gyermek a gyermekek listájába többé?
1. A volt partner gyermeke volt, akivel V különvált
2. Meghalt a gyermek
3. Nem ismert gyermek
4. Már korábban említve
97. Egyéb

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
KÉRDEZŐ: Ugyanaz a gyermek, akit már korábban említett?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy mostohagyermekeire
[((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )
és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan gyermeke,
akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak,
akik még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke
vagy mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem

ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy
mostohagyermekeire [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak,
akik még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke
vagy mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ELSE
CH001a_ChildCheck
Van Önnek {FL_CH001a_1}?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott, gyermekeire vagy
mostohagyermekeire [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] .
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, magyarázd el: A leginkább azokra a gyermekekre vagyunnk kíváncsiak,
akik még élnek. Kiegészítjük a listát, hogy az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermeke
vagy mostohagyermeke ( [((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('egy gyermeke, akit ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ) és ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ' -ben született '/((('egy gyermeke, akit
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' -nak hívnak (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/gyermeke/olyan
gyermeke, akit még nem említett] ) rajta legyenek a listán.
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Mi [helyesen] ennek a gyermekének a keresztneve?
KÉRDEZŐ: Írd be / erősítsd meg keresztnevet
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} férfi vagy nő?
KÉRDEZŐ: Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. férfi
2. nő

CH006_YearOfBirthChildN
Melyik évben született {CH004_FirstNameOfChild}?
KÉRDEZŐ: Írd be / Erősítsd meg a születési évet
1875..2011
ELSE

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
KÉRDEZŐ: Miért nem tartozik ez a gyermek a gyermekek listájába többé?
1. A volt partner gyermeke volt, akivel V különvált
2. Meghalt a gyermek
3. Nem ismert gyermek
4. Már korábban említve
97. Egyéb

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
KÉRDEZŐ: Ugyanaz a gyermek, akit már korábban említett?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
Győződj meg róla, hogy a gyermekek listája teljes-e.
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Tovább

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP
ELSE
ELSE
CH014_ContactChild
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran állt Ön kapcsolatban {CH004_FirstNameOfChild} -val/vel,
akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
KÉRDEZŐ: Bármilyen kapcsolatot beleértve, pl. e-mail, sms vagy mms
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE
ELSE
CH007_ChLWh
Kérem, tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol lakik {CH004_FirstNameOfChild}?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild
{CH004_FirstNameOfChild} az Ön vér szerinti gyermeke [közösen az Ön jelenlegi
házastársával/partnerével /közösen az Ön jelenlegi házastárásval/partnerével ]?
1. Igen
5. Nem

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
{CH004_FirstNameOfChild}...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. az Ön saját gyermeke
2. házastársa/partnere gyermeke (mostohagyermek)
3. örökbe fogadott gyermek
4. nevelt gyermek
ELSE

CH011_OwnChildN
{CH004_FirstNameOfChild}...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. saját, jelenlegi partnerével közös gyermeke
2. saját gyermeke korábbi kapcsolatból
3. jelenlegi partnere gyermeke annak korábbi kapcsolatából
4. örökbe fogadott gyermek
5. nevelt gyermek
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot.
Mi {CH004_FirstNameOfChild} családi állapota?
1. házas, együtt él házastárssal
2. bejegyzett élettársi kapcsolat
3. házas, külön él házastárstól
4. sosem házasodott meg
5. elvált
6. özvegy

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
Van {CH004_FirstNameOfChild} -nak/nek olyan partnere, akivel együtt él?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
Melyik évben költözött el {CH004_FirstNameOfChild} a szülői háztartásból?
KÉRDEZŐ: A legutolsó elköltözés számít. Írj "2999"-et ha a gyermek még otthon van (pl. elvált anyával)
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Kérem, tekintse meg a 6. válaszlapot.
Mi {CH004_FirstNameOfChild} munkaerőpiaci helyzete?
1. teljes állásban dolgozik
2. félállásban dolgozik
3. egyéni vállalkozó vagy a családi vállalkozásban dolgozik
4. munkanélküli
5. szakképzésben/átképzésben vesz részt/még tanul
6. GYES-en,GYED-en van
7. nyugdíjas, korengedményes nyugdíjban van
8. tartósan beteg vagy rokkant
9. háztartásbeli
97. egyéb

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Kérem, tekintse meg a 2. válaszlapot.
Mi {CH004_FirstNameOfChild} legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
1. 4 általános/elemi vagy annál kevesebb

2. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
3. befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
4. szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
5. szakközépiskola érettségi nélkül
6. gimnázium érettségi nélkül
7. szakközépiskolai érettségi
8. gimnáziumi érettségi
9. szakképzést követő érettségi
10. érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum
11. akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum
12. főiskola
13. egyetem
95. ---------- (NA)
96. semmilyen
97. egyéb (külföldön is)

CH018_EdInstChild
Kérem tekintse meg a 3. válaszlapot. Jár-e {CH004_FirstNameOfChild} most valamilyen végzettséget adó
iskolába, képzésre?
1. általános iskola
2. szakiskola
3. szakközépiskola
4. gimnázium
5. felsőfokra nem akkreditált szakképzés
6. akkreditált felsőfokú szakképzés
7. főiskola
8. egyetem
95. ---------- (NA)
96. egyik sem
97. egyéb (külföldön is)

CH019_NoChildren
Hány gyermeke van {CH004_FirstNameOfChild} -nak/nek?
KÉRDEZŐ: Kérem, számítsa bele az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott és mostohagyermeket,
beleértve a házastárs/partner gyermekeit is
0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
Melyik évben született {CH004_FirstNameOfChild} [legfiatalabb] gyermeke?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Szeretnénk frissíteni [az erről a gyermekről/az ezekről a gyermekekről] rendelkezésre álló információkat.
1. Tovább

CH524_LocationCheckChildren
Elköltözött [az Ön gyermeke/az Ön gyermeke közül bármelyik/az Ön gyermeke/az Ön gyermeke közül
bármelyik] a {FL_CH524_1} -ben készített interjúnk óta.

1. Igen
5. Nem

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Melyikük költözött el?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Kérem tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol lakik {FL_CH526_1}?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Kérem tekintse meg a 5. válaszlapot. Hol lakik {FL_CH526_1}?
1. ugyanabban a háztartásban

2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Kérem tekintse meg a 2. válaszlapot.
Az interjú óta, vagyis {FL_CH508_1} óta, megszerezte-e [az Ön gyermeke/bármelyik gyermeke/az Ön
gyermeke/bármelyik gyermeke] az itt felsorolt végzettségek valamelyikét?
1. Igen
5. Nem

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Melyik gyermeke?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Melyik végezettséget szerezte meg {FL_CH510_1}?
1. 4 általános/elemi iskola
2. 5-7 általános
3. 8 általános
4. szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
5. szakközépiskola érettségi nélkül

6. gimnázium érettségi nélkül
7. szakközépiskolai érettségi
8. gimnáziumi érettségi
9. szakképzést követő érettségi
10. érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum
11. akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum
12. főiskola
13. egyetem
97. egyéb (külföldön is)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Melyik végezettséget szerezte meg {FL_CH510_1}?
1. 4 általános/elemi iskola
2. 5-7 általános
3. 8 általános
4. szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
5. szakközépiskola érettségi nélkül
6. gimnázium érettségi nélkül
7. szakközépiskolai érettségi
8. gimnáziumi érettségi
9. szakképzést követő érettségi
10. érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum
11. akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum
12. főiskola
13. egyetem
97. egyéb (külföldön is)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
EZT A KÉRDÉST NE KÉRDEZD, NYOMJ CTRL-R-ET A FOLYTATÁSHOZ.
1. Igen
5. Nem

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Melyik gyermeke?
KÉRDEZŐ: Az összes gyermekre ellenőrizd, akire vonatkozik
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]

^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))
LOOP
CH513_DegreeObtained
EZT A KÉRDÉST NE KÉRDEZD, NYOMJ CTRL-R-ET A FOLYTATÁSHOZ.

ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
EZT A KÉRDÉST NE KÉRDEZD, NYOMJ CTRL-R-ET A FOLYTATÁSHOZ.

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Az interjú óta, azaz {FL_CH514_1} óta, változott-e [az Ön gyermeke/bármelyik gyermeke/az Ön
gyermeke/bármelyik gyermeke] családi állapota?
1. Igen
5. Nem

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
Melyik gyermek családi állapota változott meg?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges. Klikkeld be az összes gyermeket, akire vonatkozik.

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Kérem tekintse meg a 4. válaszlapot. Mi {FL_CH516_1} családi állapota?
1. házas, együtt él házastárssal
2. bejegyzett élettársi kapcsolat
3. házas, külön él házastárstól
4. sosem házasodott meg
5. elvált
6. özvegy
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Kérem tekintse meg a 4. válaszlapot. Mi {FL_CH516_1} családi állapota?
1. házas, együtt él házastárssal
2. bejegyzett élettársi kapcsolat
3. házas, külön él házastárstól
4. sosem házasodott meg
5. elvált
6. özvegy
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
CH517_BecomeParent

Az interjú óta, azaz {FL_CH517_1} óta, született-e [az Ön gyermekének/az Ön valamelyik gyermekének/az Ön
gyermekének/az Ön valamelyik gyermekének] -nak/nek gyermeke?
KÉRDEZŐ: Beleértve a vér szerinti, a nevelt, örökbe fogadott és a mostohagyermekeket is, ideszámítva a
házastárs vagy partner gyermekeit is.
1. Igen
5. Nem

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Melyik gyermekének született gyermeke?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
Hány gyermeke van {FL_CH519_1} -nak/nek összesen?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
Mikor született [ez a gyermek/a legfiatalabb ezek közül a gyermekek közül]?
1. 2003 vagy előtte
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
Hány gyermeke van {FL_CH519_1} -nak/nek összesen?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
Mikor született [ez a gyermek/a legfiatalabb ezek közül a gyermekek közül]?
1. 2003 vagy előtte
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Az unokákról beszélve, Önnek [és az Ön/és az Ön/és az Ön/és az Ön] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] összesen hány unokája van?
KÉRDEZŐ: Számítsa bele a korábbi házasságból/együttélésből származó unokákat is
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Van Önnek [vagy az Ön/vagy az Ön/vagy az Ön/vagy az Ön] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének]
dédunokája?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
CH023_IntCheck
Ellenőrizd: Ki válaszolta meg a kérdéseket ebben a szekcióban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP

PH001_Intro
Most pedig felteszek néhány kérdést az egészségéről.
1. Tovább

LOOP
PH003_HealthGen2
Megítélése szerint az Ön egészségi állapota ...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

PH004_LStIll
Egyesek krónikus vagy elhúzódó betegségekben szenvednek. Elhúzódó betegségen az olyan állapotokat értjük,
amelyek már jó ideje fennállnak és nagy valószínűséggel még hosszú ideig gondot okoznak majd. Önnek van-e
valamilyen elhúzódó egészségügyi problémája, krónikus betegsége, mozgás- vagy egyéb korlátozottsága?
KÉRDEZŐ: beleértve a mentális problémákat is
1. Igen
5. Nem

PH005_LimAct
Az elmúlt legalább hat hónapban, milyen mértékben korlátozta Önt valamilyen egészségi probléma azokban a
tevékenységekben, melyeket általában végez?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. súlyosan korlátozta
2. korlátozta, de nem súlyosan
3. nem korlátozta

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Van-e olyan egészségi problémája vagy mozgás- illetve egyéb korlátozottsága, ami behatárolja, hogy milyen
fajta és mennyi fizetett munkát képes végezni?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
PH006_DocCond
Kérem, tekintse meg a 7. válaszlapot. [Mondta Önnek valaha orvos, hogy Ön szenvedett/Jelenleg szenved-e] az
itt felsorolt betegségek közül valamelyikben?^FL_PH006_4
Kérem, mondja meg, hányas számú betegségben vagy betegségekben szenved.
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. Szívroham, beleértve a miokardiális infarktust, a koszorúér-trombózist, vagy bármilyen más szívelégtelenséget,
mint például a kongesztív szívelégtelenség
2. Magas vérnyomás vagy hipertenzió
3. Magas koleszterinszint
4. Agyvérzés vagy agyérbetegség
5. Cukorbetegség vagy magas vércukorszint
6. Krónikus tüdőbetegség, mint például a krónikus bronchitis vagy a tüdőtágulat
8. Ízületi gyulladás, beleértve az artrózist és a reumát
10. Rák vagy rosszindulatú daganat, beleértve a leukémiát, a limfómát, de kivéve a kisebb bőrrák eseteit
11. Gyomor vagy nyombélfekély, peptikus fekélyek
12. Parkinson-kór
13. Hályogok
14. Combnyaktörés, lábszártörés

15. Egyéb törések
16. Alzheimer-kór, dementia, organikus agyszindróma, szenilitás vagy egyéb súlyos memóriazavar
96. Egyik sem
97. Egyéb betegség mely nincs felsorolva

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
Milyen egyéb betegsége van/volt?
KÉRDEZŐ: Kérdezz rá
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?

KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. agy
2. szájüreg
3. gége
4. a garat egyéb része
5. pajzsmirigy
6. tüdő
7. emlő
8. nyelőcső
9. gyomor
10. máj
11. hasnyálmirigy
12. vese
13. prosztata
14. here
15. petefészek
16. méhnyak
17. méhtest
18. vastagbél vagy végbél
19. húgyhólyag
20. bőr
21. non-Hodgkin limfóma
22. leukémia
97. egyéb szerv
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
Körülbelül hány éves korában állapította meg először Önnél orvos, hogy [szívrohama vagy más
szívproblémája/magas vérnyomása/magas koleszerinszintje/agyvérzése vagy
agyérbetegsége/cukorbetegsége/krónikus tüdőbetegsége/ízületi gyulladása vagy reumája/rákja/gyomor
vagy nyombélfekélye/Parkinson-kórja/hályogja/combnyaktörése vagy lábszártörése/egyéb
törése/Alzheimer-kórja/'' + piDefault] volt/van?
0..125
ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben magával.]
A legutóbbi interjú óta, melyet {FL_PH072_4} -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/volt Önnek
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/állapítottak-e meg Önnél daganatot/volt Önnek
combnyaktörése]?
1. Igen
5. Nem

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?

KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. agy
2. szájüreg
3. gége
4. egyéb garat
5. pajzsmirigy
6. tüdő
7. emlő
8. nyelőcső
9. gyomor
10. máj
11. hasnyálmirigy
12. vese
13. prosztata
14. here
15. petefészek
16. méhnyak
17. méhtest
18. vastagbél vagy végbél
19. húgyhólyag
20. bőr
21. non-Hodgkin limfóma
22. leukémia
97. egyéb szerv
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Adataink szerint [Önnek volt már szívrohama/Önnek volt már agyvérzése vagy már megállapítottak Önnél
agyérbetegséget/Önnél állapítottak meg már daganatot/Önnek volt már combnyaktörése] azt megelőzően,
hogy interjút készítettünk Önnel {FL_PH073_5} -ban/ben?

KÉRDEZŐ: 1-est kódolj, hacsak a válaszadó spontán vitába nem száll.
1. Igen
5. Nem

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
KÉRDEZŐ: Kódold be miért vitatja válaszadó, hogy [szívrohama volt/agyvérzése volt vagy agyérbetegséget
állapítottak meg nála/rákot állapítottak meg nála/combnyaktörése volt].
A válaszadó azt mondja...
1. sosem volt
3. nem volt biztos a diagnózis
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Ez azt jelenti, hogy [Önnek még egy szívrohama vagy miokardiális infarktusa volt/Önnek még egy
agyvérzése volt vagy agyérbetegséget állapítottak meg Önnél/Önnél még egy daganatot állapítottak
meg/Önnek még egy combnyaktörése volt] azóta, hogy beszéltünk Önnel ( {FL_PH075_4} -ban/ben)?
1. Igen, volt^FL_PH075_5
2. Nem, nem volt^FL_PH075_5 a legutóbbi interjú óta
3. Nem biztos benne, hogy volt-e^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/agyvérzése vagyagyérbetegsége/daganata
/combnyaktörése]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Hányszor volt Önnek [szívrohama/agyvérzése vagy agyérbetegsége/daganata/combnyaktörése] azóta,
amióta interjút készítettünk Önnel {FL_PH071_4} -ban/ben?

1. 1
2. 2
3. 3 vagy több
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben magával.]
A legutóbbi interjú óta, melyet {FL_PH072_4} -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/volt Önnek
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/állapítottak-e meg Önnél daganatot/volt Önnek
combnyaktörése]?
1. Igen
5. Nem

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?

KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. agy
2. szájüreg
3. gége
4. egyéb garat
5. pajzsmirigy
6. tüdő
7. emlő
8. nyelőcső
9. gyomor
10. máj
11. hasnyálmirigy
12. vese
13. prosztata
14. here
15. petefészek
16. méhnyak
17. méhtest
18. vastagbél vagy végbél
19. húgyhólyag
20. bőr
21. non-Hodgkin limfóma
22. leukémia
97. egyéb szerv
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Adataink szerint [Önnek volt már szívrohama/Önnek volt már agyvérzése vagy már megállapítottak Önnél
agyérbetegséget/Önnél állapítottak meg már daganatot/Önnek volt már combnyaktörése] azt megelőzően,

hogy interjút készítettünk Önnel {FL_PH073_5} -ban/ben?
KÉRDEZŐ: 1-est kódolj, hacsak a válaszadó spontán vitába nem száll.
1. Igen
5. Nem

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
KÉRDEZŐ: Kódold be miért vitatja válaszadó, hogy [szívrohama volt/agyvérzése volt vagy agyérbetegséget
állapítottak meg nála/rákot állapítottak meg nála/combnyaktörése volt].
A válaszadó azt mondja...
1. sosem volt
3. nem volt biztos a diagnózis
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Ez azt jelenti, hogy [Önnek még egy szívrohama vagy miokardiális infarktusa volt/Önnek még egy
agyvérzése volt vagy agyérbetegséget állapítottak meg Önnél/Önnél még egy daganatot állapítottak
meg/Önnek még egy combnyaktörése volt] azóta, hogy beszéltünk Önnel ( {FL_PH075_4} -ban/ben)?
1. Igen, volt^FL_PH075_5
2. Nem, nem volt^FL_PH075_5 a legutóbbi interjú óta
3. Nem biztos benne, hogy volt-e^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/agyvérzése vagyagyérbetegsége/daganata
/combnyaktörése]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany
Hányszor volt Önnek [szívrohama/agyvérzése vagy agyérbetegsége/daganata/combnyaktörése] azóta,

amióta interjút készítettünk Önnel {FL_PH071_4} -ban/ben?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben magával.]
A legutóbbi interjú óta, melyet {FL_PH072_4} -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/volt Önnek
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/állapítottak-e meg Önnél daganatot/volt Önnek
combnyaktörése]?
1. Igen
5. Nem

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?

KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. agy
2. szájüreg
3. gége
4. egyéb garat
5. pajzsmirigy
6. tüdő
7. emlő
8. nyelőcső
9. gyomor
10. máj
11. hasnyálmirigy
12. vese
13. prosztata
14. here
15. petefészek
16. méhnyak
17. méhtest
18. vastagbél vagy végbél
19. húgyhólyag
20. bőr
21. non-Hodgkin limfóma
22. leukémia
97. egyéb szerv
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Adataink szerint [Önnek volt már szívrohama/Önnek volt már agyvérzése vagy már megállapítottak Önnél

agyérbetegséget/Önnél állapítottak meg már daganatot/Önnek volt már combnyaktörése] azt megelőzően,
hogy interjút készítettünk Önnel {FL_PH073_5} -ban/ben?
KÉRDEZŐ: 1-est kódolj, hacsak a válaszadó spontán vitába nem száll.
1. Igen
5. Nem

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
KÉRDEZŐ: Kódold be miért vitatja válaszadó, hogy [szívrohama volt/agyvérzése volt vagy agyérbetegséget
állapítottak meg nála/rákot állapítottak meg nála/combnyaktörése volt].
A válaszadó azt mondja...
1. sosem volt
3. nem volt biztos a diagnózis
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Ez azt jelenti, hogy [Önnek még egy szívrohama vagy miokardiális infarktusa volt/Önnek még egy
agyvérzése volt vagy agyérbetegséget állapítottak meg Önnél/Önnél még egy daganatot állapítottak
meg/Önnek még egy combnyaktörése volt] azóta, hogy beszéltünk Önnel ( {FL_PH075_4} -ban/ben)?
1. Igen, volt^FL_PH075_5
2. Nem, nem volt^FL_PH075_5 a legutóbbi interjú óta
3. Nem biztos benne, hogy volt-e^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/agyvérzése vagyagyérbetegsége/daganata
/combnyaktörése]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany

Hányszor volt Önnek [szívrohama/agyvérzése vagy agyérbetegsége/daganata/combnyaktörése] azóta,
amióta interjút készítettünk Önnel {FL_PH071_4} -ban/ben?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben magával.]
A legutóbbi interjú óta, melyet {FL_PH072_4} -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/volt Önnek
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/állapítottak-e meg Önnél daganatot/volt Önnek
combnyaktörése]?
1. Igen
5. Nem

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?

KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. agy
2. szájüreg
3. gége
4. egyéb garat
5. pajzsmirigy
6. tüdő
7. emlő
8. nyelőcső
9. gyomor
10. máj
11. hasnyálmirigy
12. vese
13. prosztata
14. here
15. petefészek
16. méhnyak
17. méhtest
18. vastagbél vagy végbél
19. húgyhólyag
20. bőr
21. non-Hodgkin limfóma
22. leukémia
97. egyéb szerv
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck

Adataink szerint [Önnek volt már szívrohama/Önnek volt már agyvérzése vagy már megállapítottak Önnél
agyérbetegséget/Önnél állapítottak meg már daganatot/Önnek volt már combnyaktörése] azt megelőzően,
hogy interjút készítettünk Önnel {FL_PH073_5} -ban/ben?
KÉRDEZŐ: 1-est kódolj, hacsak a válaszadó spontán vitába nem száll.
1. Igen
5. Nem

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
KÉRDEZŐ: Kódold be miért vitatja válaszadó, hogy [szívrohama volt/agyvérzése volt vagy agyérbetegséget
állapítottak meg nála/rákot állapítottak meg nála/combnyaktörése volt].
A válaszadó azt mondja...
1. sosem volt
3. nem volt biztos a diagnózis
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Ez azt jelenti, hogy [Önnek még egy szívrohama vagy miokardiális infarktusa volt/Önnek még egy
agyvérzése volt vagy agyérbetegséget állapítottak meg Önnél/Önnél még egy daganatot állapítottak
meg/Önnek még egy combnyaktörése volt] azóta, hogy beszéltünk Önnel ( {FL_PH075_4} -ban/ben)?
1. Igen, volt^FL_PH075_5
2. Nem, nem volt^FL_PH075_5 a legutóbbi interjú óta
3. Nem biztos benne, hogy volt-e^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/agyvérzése vagyagyérbetegsége/daganata
/combnyaktörése]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

PH071_HadConditionHowMany
Hányszor volt Önnek [szívrohama/agyvérzése vagy agyérbetegsége/daganata/combnyaktörése] azóta,
amióta interjút készítettünk Önnel {FL_PH071_4} -ban/ben?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Kérem, tekintse meg a 8. válaszlapot.
Az elmúlt legalább hat hónapban, jelentkezett-e Önnél bármelyik az itt felsorolt állapotok, tünetek közül? Kérem,
mondja meg a tünetek számát.
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. Hátfájás, térdfájás, csípő- vagy más ízületi fájdalom
2. Szívpanasz vagy angina, mellkasi fájdalom erőkifejtés közben
3. Fulladás, nehéz légzés
4. Makacs köhögés
5. Lábduzzanat vagy bedagadt láb
6. Alvási nehézségek
7. Elesés
8. Félelem az eleséstől
9. Szédülés, ájulás vagy rövid eszméletvesztés
10. Gyomor- illetve bélpanaszok, beleértve a szorulást, a szélgörcsöt és a hasmenést
11. Inkontinencia vagy vizeletcsepegés
12. Fáradékonyság
96. Egyik sem
97. Más, nem felsorolt tünetek

PH011_CurrentDrugs
A következő kérdésünk az Ön által szedett gyógyszerekre vonatkozik.
Kérem, tekintse meg a 9. válaszlapot. Szed Ön jelenleg legalább egy héten egyszer valamilyen gyógyszert olyan
panaszokra, amelyek itt szerepelnek?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. Gyógyszer magas koleszterin szint kezelésére
2. Gyógyszer magas vérnyomás kezelésére
3. Gyógyszer szívkoszorúér- és érrendszeri betegségek kezelésére
4. Gyógyszer egyéb szívbetegségek kezelésére
5. Gyógyszer asztma kezelésére
6. Gyógyszer cukorbetegség kezelésére
7. Gyógyszer ízületi fájdalmak, ízületi gyulladások kezelésére
8. Gyógyszer egyéb fájdalmak (pl. fejfájás, hátfájás, stb.) kezelésére
9. Gyógyszer alvászavarok kezelésére
10. Gyógyszer szorongás, depresszió kezelésére
11. Gyógyszer csontritkulás kezelésére (hormonális gyógyszer)
12. Gyógyszer csontritkulás kezelésére (nem hormonális gyógyszer)
13. Gyógyszer gyomorégés kezelésére
14. Gyógyszer krónikus bronchitis kezelésére
96. Egyik sem
97. Egyéb gyógyszer, nem említett panaszok kezelésére

PH012_Weight
Körülbelül hány kilogramm Ön?
KÉRDEZŐ: súly kilóban
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight

Fogyott Ön azóta, hogy interjút készítettünk Önnel {FL_PH065_3} -ban/ben?
1. Igen
5. Nem, nem fogytam a legutóbbi interjú óta

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
Betegség vagy speciális fogyókúra miatt fogyott le Ön az utóbbi két évben?
1. Betegség miatt
2. Különleges diétán voltam
3. Betegség és különleges diéta miatt
97. Egyéb ok miatt
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
Milyen magas Ön?
KÉRDEZŐ: magasság centiméterben
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Hord Ön rendszeresen szemüveget vagy kontaktlencsét?

1. Igen
5. Nem

PH043_EyeSightDist
Mennyire lát Ön jól távolra, például felismer-e egy barátot az utca másik oldalán [ha van Önön szemüveg vagy
visel kontaktlencsét]?
Ön szerint az Ön látása...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

PH044_EyeSightPap
Mennyire lát Ön jól közelre, mint például újságolvasásnál [ha van Önön szemüveg vagy visel kontaktlencsét]? Ön
szerint az Ön látása...

KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

PH045_UseHearingAid
Visel Ön rendszeresen hallókészüléket?
1. Igen
5. Nem

PH046_Hearing
Az Ön hallása [hallókészülék használatával]...

KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

PH048_HeADLa
Kérem, tekintse meg a 10. válaszlapot.
Szeretnénk megtudni, hogy egészségügyi vagy fizikai probléma miatt milyen nehézségeik lehetnek az
embereknek különféle tevékenységek elvégzésénél. Kérem, mondja meg, nehézséget okoz-e Önnek a 10.
válaszlapon felsorolt tevékenységek közül bármelyiknek az elvégzése. Azokat ne említse, amelyeknél arra
számít, hogy kevesebb, mint három hónapon belül a nehézség elmúlik.
(Nehezére esik-e a válaszlapon felsorolt tevékenységek valamelyikének az elvégzése egészségügyi probléma
miatt?)
KÉRDEZŐ: Kérdezz rá: egyéb?
Több válasz is lehetséges
1. Gyalogolni 100 métert
2. Ülni kb két órán keresztül
3. Felkelni a székből hosszú időn át tartó ülés után
4. Több lépcsősort megmászni pihenő nélkül
5. Egy lépcsősort megmászni pihenő nélkül
6. Lehajolni, térdelni, guggolni
7. A karjait kinyújtani vállmagasságban vagy váll fölé
8. Húzni vagy tolni olyan nagy tárgyakat, mint pl. egy karosszék
9. 5 kilónál nehezebb súlyokat emelni és cipelni, mint pl. egy nehéz bevásárlószatyrot
10. Egy kis pénzérmét felemelni az asztalról
96. Egyik sem

PH049_HeADLb
Kérem, tekintse meg a 11. válaszlapot. Ezen még több hétköznapi tevékenység van felsorolva. Kérem mondja
meg, vannak-e nehézségei ezek bármelyikével kapcsolatban, valamilyen fizikai, mentális, érzelmi vagy memória
probléma miatt. Ezúttal is arra kérem, ne említse azokat, amelyeknél arra számít, hogy legkésőbb három
hónapon belül megoldódnak a nehézségek.
(Egészségi vagy memória probléma miatt nehézséget okoz-e Önnek a 11. válaszlapon felsorolt tevékenységek
valamelyikének elvégzése?)
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ VISSZA: EGYÉB NEHÉZSÉG?
Több válasz is lehetséges
1. Felöltözni, beleértve a cipő és zokni felvételét
2. Keresztülmenni a szobán
3. Fürdeni, zuhanyozni
4. Enni, beleértve az étel felvágását
5. Ágyba be-, ágyból kiszállás
6. A WC használata, beleértve a leülést és a felállást
7. Térkép használata ismeretlen helyen való tájékozódáshoz
8. Meleg étel elkészítése
9. Bevásárlás
10. Telefonálás
11. Gyógyszerbevétel
12. Házimunka vagy kerti munka végzése
13. A pénz kezelése, mint pl. a csekkek befizetése, a kiadások számontartása
96. Egyik sem
ENDLOOP
PH054_IntCheck

IWER ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLT A KÉRDÉSEKRE EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily
A következő kérdések a cigarettázásra és az alkoholtartalmú italok fogyasztására vonatkoznak. Szívott-e Ön
valaha cigarettát, szivart, szivarkát vagy pipát napi rendszerességgel legalább egy teljes éven keresztül?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[A következő kérdések a cigarettázásra és az alkoholtartalmú italok fogyasztására vonatkoznak.] Dohányzik Ön
most?
1. Igen
5. Nem

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
Abbahagyta Ön a dohányzást, mióta {FL_BR022_1} -ban/ben interjút készítettünk Önnel?
1. Igen, leszoktam az utolsó interjú óta
2. Nem, már nem dohányoztam az utolsó interjú idején
3. Nem, még mindig dohányzom

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
Melyik évben hagyta abba utoljára a dohányzást?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
És melyik hónapban volt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember

10. október
11. november
12. december
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Összesen hány éve dohányzik / hány évig dohányzott?
KÉRDEZŐ: Ne számítsd bele azokat az időszakokat, amikor nem dohányzott
1-est kódolj ha kevesebb mint egy évig dohányzott
1..150
ENDIF
ENDIF
BR010_AlcBevLastThreeMonth
Most az alkoholfogyasztási szokásairól fogok feltenni néhány kérdést.
Kérem, tekintse meg a 12. válaszlapot.
Az elmúlt 3 hónapban, milyen gyakran fogyasztott Ön alkoholtartalmú italt, pl. sört, bort, égetett szeszesitalt vagy
koktélt?
1. Szinte minden nap
2. Heti öt vagy hat napon
3. Heti három vagy négy napon
4. Heti egy vagy két alkalommal
5. Havi egy vagy két alkalommal
6. Kevesebb, mint havi egyszer
7. Az utóbbi 3 hónapban egyáltalán nem

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7
BR019_DrinksInADay
Az utóbbi három hónapban, azokon a napokon, amikor ivott, mennyit ivott?
KÉRDEZŐ: Egy italt eszerint számíts: 1 üveg /doboz sör=33 cl, 1 pohár asztali bor=12 cl, 1 pohár erős bor=8 cl,
1 pohár szeszes ital=4cl
Az italok összege
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Kérem, tekintse meg a 12. válaszlapot.
Az elmúlt három hónapban, hányszor ivott hat vagy több pohár italt egy alkalommal?
1. Minden nap vagy szinte minden nap
2. Heti öt vagy hat napon
3. Heti három vagy négy napon
4. Heti egy vagy két alkalommal
5. Havi egy vagy két alkalommal
6. Kevesebb, mint havi egyszer
7. Az utóbbi 3 hónapban egyáltalán nem

BR024_ProbDrink
Volt-e Önnek valaha alkoholproblémája?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
Ivott Ön valaha alkoholos italt?

1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Szeretnénk megtudni, mennyit mozog Ön a mindennapokban. Milyen gyakorisággal végez @Berőteljes fizikai
tevékenységet@B, úgy mint sportot, nehéz házimunkát, vagy munkakörében fizikai munkát?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. Hetente többször
2. Hetente egyszer
3. Havonta egyszer-háromszor
4. Szinte soha, vagy soha

BR016_ModSprtsAct
Milyen gyakran végez Ön olyan tevékenységet, amelyhez @Bközepes@B energiakifejtés szükséges, például
kertészkedés, kocsimosás, séta?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. Hetente többször
2. Hetente egyszer
3. Havonta egyszer-háromszor
4. Szinte soha, vagy soha

BR025a_MealsDay
Általában eszik Ön reggelit, ebédet és vacsorát?
1. Igen
5. Nem

BR025_MealsDay
Általában hányszor étkezik Ön naponta? Kérem, csak a teljes étkezéseket számolja.
KÉRDEZŐ: Egy teljes étkezésen több mint 2 étel vagy fogás elfogyasztását értjük, amikor leül enni. Például
krumpli, zöldségek és hús fogyasztása teljes étkezésnek számít, vagy egy tojás, kenyér és gyümölcs
elfogyasztása is.
1..10
BR026_DairyProd
Kérem tekintse meg a 13. válaszlapot.
Egy átlagos @bhéten@b, hányszor fogyaszt tejterméket, például egy pohár tejet, sajtot szendvicsben, egy doboz
joghurtot vagy egy doboz magas proteintartalmú étkezési kiegészítőt?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Heti egy alkalommal
5. Kevesebb, mint heti egyszer

BR027_LegumesEggs
(Kérem nézze továbbra is a 13. válaszlapot.)
Egy átlagos héten Ön hányszor fogyaszt hüvelyeseket, babot vagy tojást?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Heti egy alkalommal
5. Kevesebb, mint heti egyszer

BR028_MeatWeek
(Kérem nézze továbbra is a 13. válaszlapot.)

Egy átlagos héten, Ön hányszor fogyaszt húst, halat vagy csirkét?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Heti egy alkalommal
5. Kevesebb, mint heti egyszer

BR029_FruitsVegWeek
(Kérem nézze továbbra is a 13. válaszlapot.)
Egy átlagos héten, Ön hányszor fogyaszt gyümölcsöt vagy zöldséget?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Heti egy alkalommal
5. Kevesebb, mint heti egyszer

BR030_FluidsDay
Kérem most már ne nézze a 13. válaszlapot.
Egy átlagos napon, Ön összesen hány pohár teát, kávét, vizet, tejet, gyümölcslevet vagy egyéb üdítőitalt iszik?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel Egy pohár kb. 2-2,4 dcl-nek számít.
1. 1-2 pohárnyit
2. 3-5 pohárnyit
3. 6 vagy több pohárnyit

BR017_IntCheck
KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
KÉRDEZŐ: Ez a kognitív teszt szekció: ennek a szekciónak a kitöltésénél ne legyen jelen harmadik személy.
Ez egy @Bnem-megbízotti szekció@B kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan
megválaszolni ezeket a kérdéseket, nyomd meg a @BCTRL-K-t@B minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Most szeretnék feltenni néhány kérdést az Ön olvasás- és íráskészségével kapcsolatban. Ön hogyan értékelné a
saját, a hétköznapokban való boldoguláshoz szükséges, olvasáskészségét? Ön szerint az...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

CF002_SRWrite
Hogyan értékelné a mindennapokban szükséges íráskészségét?

Ön szerint...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay
Ennek a kutatásnak egy része az emberek memóriáját vizsgálja, és azt, hogy mennyire tudnak bizonyos
dolgokról gondolkodni.
Ma hányadika van?
KÉRDEZŐ: Kódold be, helyesen adta-e meg, hogy hányadika van ( [STR (CURRENTDATE.DAY)])
1. helyesen adta meg, hogy hányadika van
2. nem helyesen adta meg, hogy hányadika van/nem tudja, hogy hányadika van

CF004_DateMonth
Milyen hónapot írunk?
KÉRDEZŐ: Kódold be, helyesen mondta-e a hónapot ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]
/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]
/FLDefault[21]])
1. Helyesen adta meg
2. Helytelenül adta meg a hónapot/nem tudja milyen hónap van

CF005_DateYear
Melyik évben járunk?
KÉRDEZŐ: Kódold be, helyesen mondta-e az évet ( [STR (Year)])
1. Helyesen mondta az évet
2. Helytelenül mondta az évet/nem tudja melyik év van

CF006_DayWeek
Meg tudná mondani, a hét melyik napja van ma?
KÉRDEZŐ: A helyes válasz: [FLDefault[22]/FLDefault[23]/FLDefault[24]/FLDefault[25]/FLDefault[26]
/FLDefault[27]/FLDefault[28]]
1. Helyesen mondta a hét napját
2. Helytelenül mondta hét napját/nem tudja, milyen nap van
ENDIF
CF103_Memory
Hogyan értékelné Ön a saját jelenlegi memóriáját? Ön szerint kitűnő, nagyon jó, jó, elfogadható, vagy gyenge?
1. kitűnő
2. nagyon jó
3. jó
4. elfogadható
5. gyenge

CF007_Learn1Intro
Most szavakat fogok felolvasni Önnek a komputerem képernyőjéről. Szándékosan hosszúra írtuk a szavak listáját,
hogy mindenkinek nehézséget okozzon az összes szót felidézni. A legtöbb ember csak egy párra emlékszik.
Kérem, hallgassa figyelmesen, mert nem ismételhetem meg a szavakat. Ha végeztem, megkérem majd, hogy
hangosan idézzen fel az elhangzott szavakból amennyit csak tud, bármilyen sorrendben. Világosan magyaráztam
el?
KÉRDEZŐ: Legyen készenlétben a füzet
1. Tovább

CF009_VerbFluIntro
Most azt szeretném, ha felsorolna annyi fajta állatot, amennyit csak tud. Egy perce van rá.
Kész, rajta.
KÉRDEZŐ: Pontosan egy percet adj. Ha az alany idő előtt megáll, bátorítsd, hogy próbáljon még többet
megnevezni. Ha több mint 15 másodpercig hallgat, ismételd meg az alapinstrukciót ('Szeretném, ha felsorolna
annyi fajta állatot, amennyit csak tud'.)
Nem adható plusz idő akkor sem, ha az instrukciót meg kell ismételni.
1. Tovább

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Most felteszek Önnek néhány kérdést, melyek azt mérik, hogyan használják az emberek a számokat a
mindennapi életben.
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, biztasd a válaszadót, hogy próbáljon meg minden számolással összefüggő kérdésre
válaszolni
1. Tovább

CF012_NumDis
Ha annak az esélye, hogy valaki megbetegszik egy adott betegségben 10 százalék, akkor hányan betegednének
meg várhatóan 1000 (egyezer) emberből?
KÉRDEZŐ: Ne olvasd fel a válaszokat
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Egyéb válasz

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
Egy kiárusítás során egy bolt minden áruját fél áron adja. A kiárusítás előtt egy fogkrém 300 forintba került.
Mennyibe fog kerülni a kiárusítás után?
KÉRDEZŐ: Ne olvasd fel a válaszokat
1. 150 forint
2. 600 forint
97. Egyéb válasz
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Egy használtcikk kereskedő 6000 forintért árul egy tévét. Ez a kétharmada az eredeti árnak. Mennyibe került
újonnan?
KÉRDEZŐ: Ne olvasd fel a válaszokat
1. 9000 forint
2. 4000 forint
3. 8000 forint
4. 12.000 forint
5. 18.000 forint
97. Egyéb válasz

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Tegyük fel, hogy Önnek 2000 eurónyi megtakarítása van egy takarékszámlán. A számla tíz százalékot
kamatozik évente. Két év elteltével hány euró lenne az Ön számláján?
KÉRDEZŐ: Ne olvasd fel a válaszokat
1. 2420 euró

2. 2020 euró
3. 2040 euró
4. 2100 euró
5. 2200 euró
6. 2400 euró
97. Egyéb válasz
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF108_Serial
Most próbáljuk meg a fejben kivonást. Mennyi százból hét?
KÉRDEZŐ: Ha V hozzátesz hetet, ismételd meg a kérdést
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
És abból még hét?
KÉRDEZŐ: Ez a második kivonás
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
És abból még hetet?
KÉRDEZŐ: Ez a harmadik kivonás
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
És abból hetet?
KÉRDEZŐ: Ez a negyedik kivonás
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
És abból hetet?
KÉRDEZŐ: Ez az ötödik kivonás
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, amelyekre emlékezett.
Elmondaná nekem azokat a szavakat, amelyekre még mindig emlékszik?
KÉRDEZŐ: Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat, amelyekre
V emlékezett.
1. szálloda
2. folyó
3. fa
4. bőr
5. arany
6. piac
7. papír

8. gyermek
9. király
10. könyv
96. egyik sem
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, amelyekre emlékezett. El
tudná mondani most azokat, amelyekre még mindig emlékszik?
KÉRDEZŐ: Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat,
amelyekre V emlékezett.
1. ég
2. óceán
3. zászló
4. dollár
5. feleség
6. gép
7. otthon
8. föld
9. főiskola
10. vaj
96. egyik sem
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, amelyekre emlékezett. El
tudná most mondani azokat, amelyekre még mindig emlékszik?
KÉRDEZŐ: Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat,
amelyekre V emlékezett.
1. nő
2. szikla
3. vér
4. sarok
5. cipő
6. levél
7. lány
8. ház
9. völgy
10. motor
96. egyik sem
ELSE
CF116_Learn4
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megimételte azokat, amelyekre emlékezett. El
tudná most mondani azokat, amelyekre emlékszik?
KÉRDEZŐ: Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat,
amelyekre V emlékezett.
1. víz
2. templom
3. orvos
4. palota
5. tűz
6. kert
7. tenger
8. falu
9. kisbaba
10. asztal

96. egyik sem
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
KÉRDEZŐ: Voltak olyan tényezők, amelyek ronthatták a válaszadó teljesítményét a teszt során?
1. Igen
5. Nem

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
KÉRDEZŐ: Mi rontotta a válaszadó teszteredményét?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VOLT JELEN ENNÉL A SZEKCIÓNÁL?
KÉRDEZŐ: Kódold be az összeset
1. csak a válaszadó
2. a partnere
3. gyermek(ek)
4. más(ok)
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Korábban az Ön testi egészségéről beszélgettünk. Az egészség egy másik mérője az Ön lelki egészsége illetve
jóléte - azaz, hogy hogyan érez az Ön körül zajló dolgokkal kapcsolatban.
1. Tovább

MH002_Depression
Az elmúlt hónapban volt Ön szomorú vagy depressziós?
KÉRDEZŐ: Ha a résztvevő magyarázatot kér, mondd azt 'szomorún vagy depresszióson azt értem, hogy
elkeseredett, kedvetlen, búskomor'
1. Igen
5. Nem

MH003_Hopes
Miben reménykedik a jövőre nézve?
KÉRDEZŐ: Csak azt jegyezd fel, hogy említ-e egyáltalán reményt
1. Említ reményt
2. Nem említ reményt

MH004_WishDeath
Az elmúlt hónapban, érezte-e azt, hogy inkább meghalna?
1. Bármilyen öngyilkos gondolat vagy halálvágy említése
2. Nem volt ilyen érzése

MH005_Guilt

Szokta-e magát hibáztatni vagy bűnösnek érezni magát valami miatt?
1. Nyilvánvalóan túlzott bűntudat vagy önvád
2. Nincs ilyen érzése
3. Említ bűntudatot vagy önvádat, de nem világos, hogy ez normális vagy túlzott bűntudat vagy önvád

IF MH005_Guilt = a3
MH006_BlameForWhat
Tehát, mi miatt vádolja magát?
KÉRDEZŐ: Megjegyzés - Csak a túlzott bűntudatot kódold 1-nek, amikor az a körülményekhez képest
nyilvánvalóan aránytalan. Ilyenkor az elkövetett hiba kicsiny, ha volt egyáltalán. Az igazolható vagy arányos
bűntudatnál kódolj 2-t.
1. A felsorolt példák nyilvánvalóan túlzott bűntudatról vagy önvádról árulkodnak
2. A felsorolt példák nem árulkodnak nyilvánvalóan túlzott bűntudatról vagy önvádról, illetve nem dönthető el,
hogy túlzott-e a bűntudat és az önvád
ENDIF
MH007_Sleep
Volt Önnek mostanában problémája az alvással?
1. Alvási probléma vagy nemrégen kezdődött zavar az alvás ritmusában
2. Nincs alvásproblémája

MH008_Interest
Az utóbbi hónapban mi iránt érdeklődik?
1. Kevésbé érdeklődik mint korábban
2. Nem említ érdeklődés-vesztést
3. Kitérő vagy nem kódolható válasz

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Tehát megőrizte Ön az érdeklődését?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
MH010_Irritability
Ingerlékeny Ön az utóbbi időben?
1. Igen
5. Nem

MH011_Appetite
Milyen mostanában az étvágya?
1. Csökkent az étel utáni vágy
2. Nem csökkent az étel utáni vágy
3. Kitérő vagy nem kódolható válasz

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess
Tehát az utóbbi időben jellemző-e, hogy többet vagy kevesebbet eszik a megszokottnál?
1. Kevesebbet
2. Többet
3. Se többet, se kevesebbet
ENDIF

MH013_Fatigue
Az elmúlt hónapokban előfordult-e hogy túl kevés energiája volt elvégezni azt, amit akart?
1. Igen
5. Nem

MH014_ConcEnter
Mi jellemzi az Ön koncentrációs képességét? Például, tud-e koncentrálni egy tévéműsorra, egy filmre vagy egy
rádióműsorra?
1. Nehezen tud szórakoztató műsorokra koncentrálni
2. Nem említ nehézséget

MH015_ConcRead
Tud-e koncentrálni az olvasmányaira?
1. Nehezen tud olvasmányra koncentrálni
2. Tud koncentrálni, nem említ ilyen nehézséget

MH016_Enjoyment
Mi az, amit Ön mostanában élvezettel csinált?
1. Nem említ egyetlen élvezetes tevékenységet sem
2. Említ VALAMILYEN élvezetes tevékenységet

MH017_Tear
Sírt-e Ön az elmúlt hónapban?
1. Igen
5. Nem

MH023_HDA1
Most fel fogok olvasni néhány állítást arról, hogy néha hogyan érzik magukat az emberek.
Minden állítás után kérem, mondja meg, hányszor érzett így AZ ELMÚLT HÉT SORÁN: soha, szinte soha, néha
vagy legtöbbször.
Mint máskor is, most is az a legjobb válasz, ami először jut az eszébe; ezért kérem, ne időzzön sokat egy
állításnál.
Féltem attól, hogy bekövetkezik a legrosszabb.
1. soha
2. néha
3. időnként
4. gyakran

MH024_HDA2
Ideges voltam.
KÉRDEZŐ: Csak akkor olvasd fel ha szükséges.
1. soha
2. néha
3. időnként
4. gyakran

MH025_HDA3
Éreztem, hogy reszket a kezem.
KÉRDEZŐ: Csak akkor olvasd fel ha szükséges.
1. soha
2. néha
3. időnként
4. gyakran

MH026_HDA4

Halálfélelmem volt.
KÉRDEZŐ: Csak akkor olvasd fel ha szükséges.
1. soha
2. néha
3. időnként
4. gyakran

MH027_HDA5
Gyengének éreztem magamat.
KÉRDEZŐ: Csak akkor olvasd fel ha szükséges.
1. soha
2. néha
3. időnként
4. gyakran

MH032_EndNonProxy
KÉRDEZŐ: A nem megbízotti-szekció vége. Ki válaszolt a kérdésekre ebben a blokkban?
1. Válaszadó
2. A kérdésekre nem válaszoltak (megbízotti interjú)

MH018_DepressionEver
[Az utolsó interjúnk óta] {FL_MH018_4} Volt olyan időszak [az életében] amikor a depresszió tünetei jelentkeztek
Önnél és több mint két héten át tartottak?
1. Igen
5. Nem

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
Legutóbb melyik évben szenvedett a depresszió tüneteitől (amelyek legalább két héten át tartottak)?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
Melyik hónapban kezdte észlelni a tüneteket?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime

Hány éves volt Ön, amikor a tünetek először jelentkeztek?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
Kezelte-e Önt [valaha] depresszióval háziorvos vagy pszichiáter?
1. Igen
5. Nem

MH021_EverAddHos
Állt-e Ön [valaha] gyógykezelés alatt elme- vagy pszichiátriai osztályon?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
MH022_AffEmDis
Megállapította-e Önnél valaha orvos, hogy Ön egyéb lelki vagy érzelmi betegségben szenved, beleértve a
szorongást, az idegi vagy pszichiátriai problémákat?
1. Igen
5. Nem
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Most pedig szeretnék feltenni néhány kérdést az egészségügyi ellátással kapcsolatban.
@BAz elmúlt tizenkét hónapban@B, körülbelül hány alkalommal találkozott vagy beszélt orvossal az
egészségével kapcsolatban? Kérem, a fogorvosi viziteket és a kórházi tartózkodást most ne számítsa ide, viszont
a sürgősségi ellátásokat és a szakrendelői vizsgálatokat igen.
KÉRDEZŐ: Ha több mint 98, 98-at írj.
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
Ezekből a találkozásokból és beszélgetésekből hány volt a háziorvossal illetve bármely orvossal a körzeti
rendelőintézetben vagy abban a rendelőintézetben, ahova járni szokott?
KÉRDEZŐ: Ha több mint 98, írj 98-at
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)
HC004_CSpecialist
Kérem, tekintse meg a 14. válaszlapot.
Az elmúlt tizenkét hónapban, volt Ön a 14. válaszlapon említett szakorvosok bármelyikénél?
1. Igen
5. Nem

IF HC004_CSpecialist = a1
HC005_LastCSp
Még mindig a 14. válaszlapnál maradva, kérem, mondja meg, hogy pontosan milyen szakorvosnál járt az
@belmúlt tizenkét hónapban@b.
KÉRDEZŐ: Több válasz lehetséges. Ha fogorvost említ, mondd, hogy az később jön.
1. Kardiológus (szívbetegségek szakorvosa), tüdőgyógyász, gasztroenterológus, cukorbetegségek szakorvosa,
endokrinológus
2. Bőrgyógyász

3. Neurológus
4. Szemész
5. Fül-orr-gégész
6. Reumatológus, fizikoterapeuta
7. Ortopédorvos
8. Sebész
9. Pszichiáter
10. Nőgyógyász
11. Urológus
12. Onkológus
13. Időskori betegségek szakorvosa
96. Egyéb
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
Az elmúlt tizenkét hónapban, töltött-e kórházban éjszakát? Kérem, bármilyen kórházi ápolást említsen meg, akár
belgyógyászati, akár sebészeti, akár pszichiátriai vagy más osztályon volt.
1. Igen
5. Nem

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
Hány alkalommal maradt kórházban éjszakára az utóbbi tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Csak a különálló alkalmakat számold. 10-et kódolj akkor is, ha több, mint 10 alkalom.
1..10
HC014_TotNightsinPT
Hány éjszakát töltött összesen kórházban az utóbbi tizenkét hónapban?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Az elmúlt tizenkét hónapban, töltött-e Ön éjszakát @bidősek otthonában vagy ápolási otthonban@b?
KÉRDEZŐ: Az idősek otthona vagy ápolási otthon a következő szolgáltatásokat nyújtja: gyógyszeradagolás, 24
órás gondozás és felügyelet (nem feltétlenül nővér által), szoba és étkezés.
Az állandóan azt jelenti, hogy az elmúlt tizenkét hónapban folyamatosan. Ha a válaszadó végleg beköltözött egy
ápolási otthonba kevesebb, mint 12 hónappal ezelőtt, válaszd az 1-et (igen, időszakosan)
1. Igen, időszakosan
3. Igen, állandóan
5. Nem

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome
Hány alkalommal töltötte Ön az éjszakát idősek otthonában vagy ápolási otthonban az elmúlt tizenkét
hónapban?
KÉRDEZŐ: Csak a különálló alkalmakat számold
1..365
HC031_WksNursHome
Az elmúlt tizenkét hónapban, összesen hány hetet töltött Ön idősek otthonában vagy ápolási otthonban?
KÉRDEZŐ: Minden teljes hónapra 4 hetet számoljon; a nem teljes hetet vedd egynek
1..52
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
Nagyon köszönöm, hogy végigment a kérdőívnek ezen a nehéz részén.
Most egy másik témáról fogom Önt kérdezni: a munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban teszek fel majd néhány
kérdést.
1. Tovább

EP005_CurrentJobSit
Kérem, tekintse meg a 18. válaszlapot. Általában véve, melyik írja le legjobban az Ön @bjelenlegi@b
munkaerőpiaci helyzetét?
KÉRDEZŐ: Csak egyet kódolj.
Csak akkor, ha V nem tud dönteni, mondd el a következőket:
1. Nyugdíjas (saját jogon, beleértve a nyugdíj mellett dolgozót, és a korhatár alatti egyéb saját jogú öregségi
nyugdíjakat)
2. Alkalmazott vagy (egyéni) vállalkozó (fizetett munka, beleértve a családi vállalkozást is, akkor is, ha ezért nem
kap fizetést; illetve azokat a dolgozókat, akik egy cég alkalmazottai bár jelenleg nem kapnak fizetést)
3. Munkanélküli (leépített vagy elbocsátott, beleértve a nemrég óta munkanélkülit is)
4. Tartósan beteg vagy rokkant (beleértve a részlegesen mozgáskorlátozottat és a részlegesen rokkantat is)
5. Háztartásbeli (beleértve a háztartást vezetőt és gyermekeket nevelőt, unokákat nevelőt)
Nyugdíjason kizárólag a saját jogú nyugdíjat kapó értendő. A csak özvegyi nyugdíjban részesülőket nem szabad
nyugdíjasnak kódolni. Ha nem férnek bele a 2-5 kategóriába, akkor az egyéb kategóriába kódold őket.
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy vállalkozó (beleértve a családi vállalkozást is)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb (befektetéseiből él, saját vagyonából él, diák, önkéntes munkát végez)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
Melyik évben vonult Ön nyugdíjba?
1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Esetleg arra is emlékszik, hogy ez melyik hónapban volt?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Kérem tekintse meg a 19. válaszlapot.

Ön miért ment nyugdíjba?
KÉRDEZŐ: Kódold be az összeset amit a válaszadó mond
1. Elérte a nyugdíjjogosultságot
2. Jogosult lett magánnyugdíjra
3. Jogosult lett önkéntes nyugdíjpénzári nyugdíjra
4. Korengedményes nyugdíjat ajánlottak föl neki
5. Elbocsátották
6. Egészségi állapota miatt
7. Rokona vagy barátja egészségi állapota miatt
8. Hogy egyszerre mehessen nyugdíjba a házastársával vagy a partnerével
9. Hogy több időt tölthessen a családjával
10. Hogy élvezze az életet
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Jelenleg keres Ön munkát?
1. Igen
5. Nem

EP067_HowUnempl
Elmondaná, hogyan vált munkanélkülivé?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. megszűnt a munkahelye
2. felmondott
3. elbocsátották
4. közös megegyezéssel
5. határozott időre szóló állás volt és nem hosszabították meg
6. más településre költözött
97. egyéb ok
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Most a legutóbbi interjú óta szerzett munkatapasztalatairól kérdezném.] [A legutóbbi interjú óta/Az elmúlt négy
hétben] {FL_EP002_3} végzett Ön fizetett munkát, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, akár csak pár
órát?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
Végzett Ön valaha fizetett munkát?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))
EP068_CauseDis
Ön azt mondta magáról, hogy tartósan beteg vagy rokkant. Ez az állapot a munkája következtében alakult ki?
1. Igen
5. Nem

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Szeretnék többet megtudni a fizetett munkáról, amelyet {FL_EP125_2} -tól/től máig végzett. Ezalatt az idő alatt
Ön folyamatosan dolgozott?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Kérem, tekintse meg a 20. válaszlapot. Még ha folyamatosan dolgozik is {FL_EP141_2} óta, szembesült-e
azóta a válaszlapon felsorolt változások bármelyikével?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. Megváltozott a foglalkoztatottság módja (például: alkalmazottból vállalkozó lett)
2. Más lett a munkáltatója
3. Előléptették
4. Helyileg máshol dolgozik
5. Megváltozott a munkaszerződés időtartama (például: határozatlan idejű szerződésből határozott idejű lett
vagy fordítva)
96. egyik sem
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
Pontosan mely időszakokban dolgozott? Ha több mint egy alkalommal dolgozott, akkor kérem az összes
munkájára vonatkozóan adja meg, hogy mettől meddig dolgozott.
1. Tovább

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapja@b óta [dolgozik/munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear
Melyik @bév@b melyik hónapja óta [dolgozik/munkanélküli]?
HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth
@bÉV@b
1. 2003 vagy előtte

2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b [dolgozott/volt munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
KÉRDEZŐ: Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig [dolgozott/volt munkanélküli]?
Ön?
HÓNAP: ^EP129_PeriodToMonth
@bÉV@b:
KÉRDEZŐ: Melyik évig
1. 2004 vagy előtte
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Voltak-e más időszakok is {FL_EP133_1} óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/munkanélküli volt]?

1. Igen
5. Nem

ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapja@b óta [dolgozik/munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear
Melyik @bév@b melyik hónapja óta [dolgozik/munkanélküli]?
HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth
@bÉV@b
1. 2003 vagy előtte
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b [dolgozott/volt munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
KÉRDEZŐ: Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig [dolgozott/volt munkanélküli]?
Ön?
HÓNAP: ^EP129_PeriodToMonth
@bÉV@b:
KÉRDEZŐ: Melyik évig
1. 2004 vagy előtte
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Voltak-e más időszakok is {FL_EP133_1} óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/munkanélküli volt]?

1. Igen
5. Nem
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
Azt mondta, Ön jelenleg háztartásbeli, de korábban volt fizetett munkája. Miért hagyta abba a munkát?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel a válaszokat
1. Egészségügyi problémák miatt
2. Túl fárasztó volt
3. Túl drága volt megfizetni valakit, hogy a háztartást vezesse/gondoskodjon a családról
4. Gyermekekre vagy unokákra akart vigyázni
5. Elbocsátották, vagy megszűnt a munkahelye
6. Elegendő volt a család jövedelme
97. Egyéb
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
EP325_UnEmpl
Most pedig azokról az időszakokról szeretnék többet megtudni, melyekben egyáltalán nem végzett fizetett
munkát az utolsó interjúnk óta. Volt-e olyan időszak {FL_EP325_3} óta, amikor munkanélküli volt @Bés munkát
keresett@B?

1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Most pedig szeretnék többet megtudni arról az időszakról az interjúnk óta, vagyis {FL_EP332_2} óta, amikor
Ön munkanéküli volt és munkát keresett.
1. Tovább
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
Mikor volt Ön álláskereső munkanélküli? Kérem adja meg minden ilyen időszak kezdetét és végét, ha több,
mint egy alkalommal volt ilyen.
1. Tovább

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapja@b óta [dolgozik/munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear
Melyik @bév@b melyik hónapja óta [dolgozik/munkanélküli]?
HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth
@bÉV@b
1. 2003 vagy előtte
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b [dolgozott/volt munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
KÉRDEZŐ: Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat
1. január

2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig [dolgozott/volt munkanélküli]?
Ön?
HÓNAP: ^EP129_PeriodToMonth
@bÉV@b:
KÉRDEZŐ: Melyik évig
1. 2004 vagy előtte
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Voltak-e más időszakok is {FL_EP133_1} óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/munkanélküli volt]?

1. Igen
5. Nem
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapja@b óta [dolgozik/munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április

5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear
Melyik @bév@b melyik hónapja óta [dolgozik/munkanélküli]?
HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth
@bÉV@b
1. 2003 vagy előtte
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b [dolgozott/volt munkanélküli]?
@bHÓNAP@b:
ÉV:
KÉRDEZŐ: Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig [dolgozott/volt munkanélküli]?
Ön?
HÓNAP: ^EP129_PeriodToMonth
@bÉV@b:
KÉRDEZŐ: Melyik évig
1. 2004 vagy előtte
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010

8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Voltak-e más időszakok is {FL_EP133_1} óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/munkanélküli volt]?

1. Igen
5. Nem
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
EP110_RecPubBen
Azt is szeretnénk megtudni, hogy a legutóbbi interjú óta kapott-e Ön bármilyen állami ellátást vagy segélyt mint
például nyugdíjat vagy munkanélküli segélyt. Kérem tekintse meg a 21. válaszlapot. {FL_EP110_2} óta kapta-e
Ön rendszeresen az itt szereplő ellátások bármelyikét?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges.
1. öregségi nyugdíj (előrehozott is)
2. korhatár alatti öregségi nyugdíj (korkedvezményes nyugdíj, korengedményes nyugdíj, előnyugdíj, bányász-,
művésznyugdíj)
3. munkanélküli segély
4. ápolási díj
5. rokkantnyugdíj
6. szociális segély
96. egyik sem

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
Mikor kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi nyugdíjat/munkanélküli segélyt /ápolási
díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]? Kérem, adja meg az összes időszakot, azaz hogy mettől meddig
kapott [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi nyugdíjat/munkanélküli segélyt /ápolási
díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt], ha többször is kapott.
1. Tovább

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapjától@b kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július

8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Melyik @bévtől@b és hónaptól kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
HÓNAP: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bÉV@b:
1. 2005 vagy előtte
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
KÉRDEZŐ: Ha még mindig kapja, írj 13-mat (ma)
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanéküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
HÓNAP: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
@bÉV@b:
1. 2005 vagy előtte
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Voltak más olyan időszakok is {FL_EP116_3} óta, amikor Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt] kapott?
1. Igen
5. Nem

ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Melyik év melyik @bhónapjától@b kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Melyik @bévtől@b és hónaptól kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
HÓNAP: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bÉV@b:
1. 2005 vagy előtte
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Melyik év melyik @bhónapjáig@b kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?
KÉRDEZŐ: Ha még mindig kapja, írj 13-mat (ma)
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. ma

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Melyik @bév@b melyik hónapjáig kapott Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanéküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt]?

HÓNAP: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
@bÉV@b:
1. 2005 vagy előtte
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Voltak más olyan időszakok is {FL_EP116_3} óta, amikor Ön [öregségi nyugdíjat/korhatár alatti öregségi
nyugdíjat/munkanélküli segélyt/ápolási díjat/rokkantnyugdíjat/szociális segélyt] kapott?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
A legutóbbi interjú, vagyis {FL_EP326_3} óta, kapott-e Ön végkielégítést?
1. Igen
5. Nem

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
Melyik év melyik HÓNAPJÁBAN kapta a végkielégítést?
KÉRDEZŐ: Ha többször, a legutolsót kódold
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP123_ReceiveSeveranceYear
Melyik ÉV melyik hónapjában kapta a végkielégítést?
KÉRDEZŐ: Ha többször kapott, kódold a legutolsót
1. 2005 vagy előtte
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
ENDIF
ENDIF

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
A következő kérdések az Ön jelenlegi főállására vonatkoznak.
KÉRDEZŐ: A szezonális munkát is beleértve. A főállás az, amelyikben a válaszadó a legtöbb órát dolgozza. Ha
ugyanannyit dolgozik több állásban, akkor azt válaszd, ahol a legtöbb pénzt kapja a válaszadó.
1. Tovább

EP009_EmployeeOrSelf
Ebben az állásban Ön alkalmazott, köztisztviselő/közalkalmazott, vagy vállalkozó?
1. alkalmazott
2. köztisztviselő/közalkalmazott
3. vállalkozó

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
Melyik évben kezdett el dolgozni ebben az állásban?
1900..2011
EP016_NTofJob
Kérem, tekintse meg a 15. kártyát. Melyik kategória írja le legjobban az Ön munkáját?
1. Törvényhozó, igazgatási, érdekképviseleti vezető, gazdasági vezető
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozás
3. Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozás
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozás
5. Szolgáltatási jellegű foglalkozás, bolti eladó
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozás
7. Ipari és építőipari foglalkozás
8. Gépkezelő, összeszerelő, járművezető
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozás
10. Fegyveres szervek foglalkozása

EP018_WhichIndustry
Kérem, tekintse meg a 16. kártyát. Milyen ágazatban dolgozik Ön?
1. mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
2. bányászat
3. feldolgozóipar
4. villamosenergia, gáz- gőz-, vízellátás
5. építőipar
6. kereskedelem, javítás (gépjárművek, háztartási és elektronikai szerkezetek)
7. szálláshelyszolgáltatás, vendéglátóipar
8. szállítás, raktározás, távközlés
9. pénzügyi közvetítés
10. ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
11. közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
12. oktatás
13. egészségügyi, szociális ellátás
14. egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
Munkahelye a közszférához tarozik?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

EP024_NrOfEmployees
Ha van egyáltalán, hány alkalmazottja/beosztottja van Önnek?
KÉRDEZŐ: Kivéve a válaszadót
0. Egy sem
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 vagy több
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
Ebben az állásban Önnek kevesebb vagy több mint 3 évre szól a szerződése a munkáltatójával?

KÉRDEZŐ: A pont 3 évre szóló vagy határozatlan idejű szerződést három évnél hosszabbnak kódold.
1. 3 évnél kevesebbre szól
2. 3 év vagy annál hosszabb

EP012_TotContractHours
Hány órás az Ön, szerződésben meghatározott munkahete, leszámítva az ebédszünetet és a fizetett vagy
nem fizetett túlórákat?
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Függetlenül az Ön munkaszerződés által meghatározott alap munkaidejétől,] Ön általában hány órát dolgozik
egy héten ebben a munkában, leszámítva az ebédszünetet [, de beleszámítva a fizetett vagy nem fizetett túlórát
]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
Egy évben általában hány hónapot dolgozik Ön ebben a munkában (beleszámítva a fizetett szabadságát is)?
1..12
EP301_DaysFromWork
Az elmúlt 12 hónapban, hiányzott-e Ön a munkából egészségi probléma miatt?
1. Igen
5. Nem

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
Körülbelül hány napot hiányzott?
1..365
ENDIF
EP025_Intro
Kérem, tekintse meg a 22. válaszlapot.
Most felolvasok néhány állítást, amelyekkel az emberek általában jellemezni szokták a munkájukat. Azt
szeretnénk tudni, érez-e Ön hasonlóképpen a mostani munkájával kapcsolatban.
Kérem, mondja meg, hogy teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet az egyes
állításokkal.
1. Tovább

EP026_SatJob
Összességében véve elégedett vagyok a munkámmal. Ön ezzel teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy
egyáltalán nem ért egyet?
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. kártyát
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP027_JobPhDem
A munkám erőteljes fizikai igénybevétellel jár. Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem
ért egyet ezzel az állítással?
KÉRDEZŐ: Mutasd a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP028_TimePress
Állandóan időszűkében vagyok, olyan sok a munkám. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy
egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP029_LitFreeWork
Nincs sok beleszólásom annak eldöntésébe, hogy hogyan végezzem a munkámat. (Ön teljesen egyetért,
egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP030_NewSkill
Van rá lehetőségem, hogy új készségeket fejlesszek ki a munkám során. (Ön ezzel teljesen egyetért, egyetért,
nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP031_SuppDiffSit
Megfelelő segítséget kapok nehéz helyzetekben. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán
nem ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP032_RecognWork
Megkapom a kellő elismerést a munkámért. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem

ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP033_SalAdequate
A munkámba fektetett energiát és a teljesítményemet számbavéve, a [fizetésem/keresetem/fizetésem]
megfelelő. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. válaszlapot. Ha kétségek merülnek fel, magyarázd el, úgy értjük, megfelelő az
elvégzett munkához képest.
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
[Az előléptetési/A munkában való előrelépési/Az előléptetési] kilátásaim rosszak. (Ön teljesen egyetért,
egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd a 22. válaszlapot
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP035_JobSecPoor
Az állásom nem biztos. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az
állítással?)
KÉRDEZŐ: Mutasd meg a 22. kártyát
1. teljesen egyetért
2. egyetért
3. nem ért egyet
4. egyáltalán nem ért egyet

EP036_LookForRetirement
Mostantól már nem fogjuk használni a 22. válaszlapot. Ami a jelenlegi munkáját illeti, szeretne-e a lehető
leghamarabb nyugdíjba vonulni?
1. Igen
5. Nem

EP037_AfraidHRet
Tart-e Ön attól, hogy az egészségi állapota korlátozni fogja a munkaképességét ebben az állásban a
nyugdíjkorhatár elérése előtt?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Eddig az Ön főállásáról beszélgettünk. Jelenleg van Önnek másodállása is a főállása mellett?
1. Igen
5. Nem

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Függetlenül az Ön munkaszerződés által meghatározott alap munkaidejétől, ] Ön általában hány órát
dolgozik ebben az állásban, az ebédszünetet nem számítva [de beleszámítva a fizetett vagy fizetetlen
túlórát]?
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Egy évben általában hány hónapot dolgozik ebben az állásban (beleértve a fizetett szabadságát is)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Most az utolsó állásáról fogom kérdezni, amelyet azelőtt töltött be, hogy [nyugdíjba ment /munkanélküli lett ].
1. Tovább

EP050_YrLastJobEnd
Melyik évben lett vége az utolsó állásának?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
Hány évet dolgozott Ön az utolsó állásában?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
Ebben az állásban Ön alkalmazott, köztisztviselő/közalkalmazott, vagy vállalkozó volt?
1. alkalmazott
2. köztisztviselő-közalkalmazott
3. vállalkozó

EP052_NTofJob
Kérem, tekintse meg a 15. kártyát. Melyik kategória írja le a legjobban ezt a munkát?
KÉRDEZŐ: 1-től 10-g kódold a válaszokat
1. Törvényhozó, igazgatási, érdekképviseleti vezető, gazdasági vezető
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozás
3. Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozás
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozás
5. Szolgáltatási jellegű foglalkozás, bolti eladó
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozás
7. Ipari és építőipari foglalkozás
8. Gépkezelő, összeszerelő, járművezető
9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozás
10. Fegyveres szervek foglalkozása

EP054_WhichIndustry
Kérem, tekintse meg a 16. kártyát. Milyen ágazatban dolgozott Ön?
KÉRDEZŐ: 1-túl 14-ig kódold a válaszokat
1. mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
2. bányászat
3. feldolgozóipar
4. villamosenergia, gáz- gőz-, vízellátás
5. építőipar
6. kereskedelem, javítás (gépjárművek, háztartási és elektronikai szerkezetek)
7. szálláshelyszolgáltatás, vendéglátóipar
8. szállítás, raktározás, távközlés
9. pénzügyi közvetítés

10. ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
11. közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
12. oktatás
13. egészségügyi, szociális ellátás
14. egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
Munkahelye a közszférához tartozott?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Ha volt egyáltalán, hány alkalmazottja/beosztottja volt Önnek?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel a válaszokat
0. Egy sem
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 vagy több
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Most pedig szeretnék többet megtudni az elmúlt évben, azaz [STR (Year - 1)] -ben megszerzett keresetéről illetve
jövedelmeiről.
1. Tovább

EP204_AnyEarnEmpl
Kapott-e Ön bért, fizetést vagy más jövedelmet alkalmazottként [STR (Year - 1)] -ben?
1. Igen
5. Nem

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT
Az adók és járulékok levonása után, mennyi volt hozzávetőlegesen az Ön éves bérjövedelme [STR (Year - 1)]
-ben?
Kérem, hogy minden egyszeri kifizetést is számoljon ide, mint pl. a prémium, 13. havi fizetés, karácsonyi vagy
nyári bónuszok.
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
Volt Önnek saját vállalkozásból vagy családi vállalkozásból származó jövedelme [STR (Year - 1)] -ben?
1. Igen
5. Nem

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT

Az adók és járulékok befizetése után, és az anyag-, eszköz- és beszerzési költség levonása után mennyi volt
hozzávetőlegesen az Ön vállalkozásból származó éves jövedelme [STR (Year - 1)] -ben?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Most egy sor kérdést fogok feltenni Önnek, amely a különböző állami nyugdíjakból illetve ellátásokból származó
jövedelmére vonatkoznak. Még ha már kérdeztem is Önt erről, fontos, hogy minden részlet a rendelkezésünkre
álljon. Először a kapott összegekről, azután a nyugdíjfizetés időpontjáról fogom kérdezni, végül pedig arról, mióta
kapja illetve mennyi ideig kapta ezeket az összegeket.
1. Tovább

EP071_IncomeSources
Kérem, tekintse meg a 23. válaszlapot.
Kapott Ön jövedelmet az itt felsorolt források bármelyikéből [STR (Year - 1)] -ben?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
A korbetöltött vagyis befejezett rokkantsági nyugdíjat kódold 1-esnek.
1. öregségi nyugdíj (beleértve az előrehozott öregségi nyugdíjat is)
2. kiegészítő öregségi vagy második nyugdíj
3. korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj
4. rokkantsági nyugdíj (beleértve a baleseti járadékot is)
5. kiegészítő rokkantsági nyugdíj vagy egyéb kiegészítő baleseti járadék
6. álláskeresési járadék (munkanélküli segély)
7. özvegyi nyugdíj
8. kiegészítő özvegyi nyugdíj
9. hadigondozotti ellátás
10. ----- NA
96. egyik sem

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Az adózás utáni összeget tekintve, Ön körülbelül mennyi [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot /álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti ellátást/magánnyugdíjból
származó nyugdíjat] kapott egy átlagos kifizetés alkalmával [STR (Year - 1)] -ban/ben?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
Átlagos, rendszeres kifizetésre vonatkozik, kiegészítéseket/prémiumokat, 13. havi ellátást stb. nem számítva
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Mennyi időre kapta a kifizetést?
1. egy hétre
2. két hétre
3. egy hónapra/4 hétre
4. három hónapra/13 hétre
5. hat hónapra/26 hétre
6. egy év/12 hónapra/52 hétre
97. egyéb (fejtse ki)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
KÉRDEZŐ: Jegyezd le az egyéb időszakot

STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Összesen hány hónapon át kapott Ön [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti ellátást/magánnyugdíjból
származó nyugdíjat] [STR (Year - 1)] -ban/ben?
KÉRDEZŐ: Nem az a kérdés, hány ilyen kifizetés volt, hanem mennyi ideig érkezett. pl.: a nyugdíjat egész
évben kapta, a válasz 12 hónap. Ha novemberben kapta először, a válasz 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
Melyik évben kapott először [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti
ellátást/magánnyugdíjból származó nyugdíjat]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Kapott-e Ön [az öregségi nyugdíjából/a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/a korengedményes,
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/a rokkantsági nyugdíjából vagy baleseti járadékából/a kiegészítő
rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékából/az álláskeresési járadékából (a
munkanélküli segélyéből)/az özvegyi nyugdíjából/a kiegészítő özvegyi nyugdíjából/a hadigondozotti
ellátásából/magánnyugdíjból származó nyugdíjból] egyszeri, egyösszegű kifizetést [STR (Year - 1)] folyamán?
KÉRDEZŐ: Győződj meg róla, hogy V minden kiegészítő/extra/egyösszegű kifizetést figyelembe vesz amikor
válaszol! Ilyen egyösszegű kifizetés lehet pl. nyugdíjkorrekció, 13. havi nyugdíj, esetleges karácsonyi, nyári
kifizetés, stb.
Az infláció miatti nyugdíjkorrekciót NE ÍRD FEL!
1. Igen
5. Nem

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Adózás után, [az öregségi nyugdíjából/a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/a korengedményes,
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/a rokkantsági nyugdíjából vagy baleseti járadékából/a kiegészítő
rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékából/az álláskeresési járadékából (a
munkanélküli segélyéből)/az özvegyi nyugdíjából/a kiegészítő özvegyi nyugdíjából/a hadigondozotti
ellátásából/magánnyugdíjból származó nyugdíjból] összesen körülbelül mekkora összeget kapott Ön az elmúlt
évben egyszeri kifizetésként?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
Számolja bele az összes kiegészítő vagy plusz kifizetést
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
Nyugdíjat nemcsak a TB-től, hanem kötelező magánnyugdíjból is kaphatott.
Kérem tekintse meg a 24. válaszlapot. Származott Önnek jövedelme az itt felsorolt források bármelyikéből [STR
(Year - 1)] -ben?
1. Nyugdíj a kötelező magánnyugdíjból
2. ------ NA
3. ------ NA
4. ------ NA

5. ------ NA
6. ------ NA
96. Egyikből sem

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Az adózás utáni összeget tekintve, Ön körülbelül mennyi [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot /álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti ellátást/magánnyugdíjból
származó nyugdíjat] kapott egy átlagos kifizetés alkalmával [STR (Year - 1)] -ban/ben?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
Átlagos, rendszeres kifizetésre vonatkozik, kiegészítéseket/prémiumokat, 13. havi ellátást stb. nem számítva
REAL[10]
EP074_PeriodBenefit
Mennyi időre kapta a kifizetést?
1. egy hétre
2. két hétre
3. egy hónapra/4 hétre
4. három hónapra/13 hétre
5. hat hónapra/26 hétre
6. egy év/12 hónapra/52 hétre
97. egyéb (fejtse ki)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
KÉRDEZŐ: Jegyezd le az egyéb időszakot
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Összesen hány hónapon át kapott Ön [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti ellátást/magánnyugdíjból
származó nyugdíjat] [STR (Year - 1)] -ban/ben?
KÉRDEZŐ: Nem az a kérdés, hány ilyen kifizetés volt, hanem mennyi ideig érkezett. pl.: a nyugdíjat egész
évben kapta, a válasz 12 hónap. Ha novemberben kapta először, a válasz 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
Melyik évben kapott először [öregségi nyugdíjat/kiegészítő öregségi vagy második
nyugdíjat/korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti
járadékot/kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/álláskeresési járadékot
(munkanélküli segélyt)/özvegyi nyugdíjat/kiegészítő özvegyi nyugdíjat/hadigondozotti
ellátást/magánnyugdíjból származó nyugdíjat]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Kapott-e Ön [az öregségi nyugdíjából/a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/a korengedményes,
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/a rokkantsági nyugdíjából vagy baleseti járadékából/a kiegészítő

rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékából/az álláskeresési járadékából (a
munkanélküli segélyéből)/az özvegyi nyugdíjából/a kiegészítő özvegyi nyugdíjából/a hadigondozotti
ellátásából/magánnyugdíjból származó nyugdíjból] egyszeri, egyösszegű kifizetést [STR (Year - 1)] folyamán?
KÉRDEZŐ: Győződj meg róla, hogy V minden kiegészítő/extra/egyösszegű kifizetést figyelembe vesz amikor
válaszol! Ilyen egyösszegű kifizetés lehet pl. nyugdíjkorrekció, 13. havi nyugdíj, esetleges karácsonyi, nyári
kifizetés, stb.
Az infláció miatti nyugdíjkorrekciót NE ÍRD FEL!
1. Igen
5. Nem

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Adózás után, [az öregségi nyugdíjából/a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/a korengedményes,
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/a rokkantsági nyugdíjából vagy baleseti járadékából/a kiegészítő
rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékából/az álláskeresési járadékából (a
munkanélküli segélyéből)/az özvegyi nyugdíjából/a kiegészítő özvegyi nyugdíjából/a hadigondozotti
ellátásából/magánnyugdíjból származó nyugdíjból] összesen körülbelül mekkora összeget kapott Ön az elmúlt
évben egyszeri kifizetésként?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
Számolja bele az összes kiegészítő vagy plusz kifizetést
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Kérem, tekintse meg a 25. válaszlapot. Kapta-e Ön rendszeresen a listán szereplő kifizetések vagy ellátások
bármelyikét [STR (Year - 1)] -ben?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
Minden juttatást kódolj 3-asnak, amit magánemberekkel kötött szerződés után kap V
1. Rendszeres életbiztosítási járadék
2. Rendszeres önkéntespénztári nyugdíj vagy életjáradék
3. Tartásdíj, eltartási vagy örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres juttatás
4. Rendszeres összegek jótékonysági szervezetektől
5. Magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosítás
96. egyik sem

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Adózás után, körülbelül mekkora volt az az átlagos összeg, amely az Ön [rendszeres életbiztosítási
járadékából/rendszeres önkéntespénztári nyugdíjából vagy életjáradékából/tartásdíjából vagy az eltartási vagy
örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres juttatásából/jótékonysági szervezetektől kapott rendszeres
összegeiből/magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosításából] származott [STR (Year - 1)] -ben?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Mennyi időre kapta a kifizetést?
1. egy hét
2. két hét
3. egy hónap/4 hét
4. három hónap/13 hét
5. hat hónap/26 hét
6. egy év/12 hónap/52 hét
97. egyéb

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym
KÉRDEZŐ: Fejtse ki az 'egyéb' kategóriát
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Összesen hány hónapon keresztül kapott Ön [rendszeres életbiztosítási járadékot/rendszeres önkéntespénztári
nyugdíjat vagy életjáradékot/tartásdíjat, eltartási vagy örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres
juttatást/rendszeres összegeket jótékonysági szervezetektől/magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosítást]
[STR (Year - 1)] -ben?
1..12
EP092_AddPayments
Kapott-e bármilyen kiegészítő vagy egyszeri kifizetést [életbiztosítási járadékként/önkéntespénztári nyugdíjként
vagy életjáradékként/tartásdíjként, eltartási vagy örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres
juttatásként/összegekként jótékonysági szervezetektől/magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosításként] [STR
(Year - 1)] -ben?
1. Igen
5. Nem

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Adózás után, körülbelül mekkora összeg volt ez a kiegészítő kifizetés?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Most beszéljünk a jövőbeni nyugdíjjogosultságairól. Kérem, tekintse meg a 26. válaszlapot. Jogosult lesz-e Ön
bármelyikre a válaszlapon szereplő nyugdíjak közül, amelyre jelenleg Ön NEM jogosult?
1. Igen
5. Nem

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
A felsoroltak közül melyik nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra lesz Ön jogosult?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
A válaszadó most nem kaphatja ezeket a nyugellátásokat.
1. Öregségi nyugdíj (beleértve az előrehozott öregségi nyugdíjat is)
2. Korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj
3. Állami rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék
4. Nyugdíj kötelező magánnyugdíjból
5. Nyugdíj önkéntes nyugdíjpénztárból

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP

EP101_NameFund
Mi a neve annak az intézménynek, amelytől [az öregségi nyugdíját/a korengedményes, korkedvezményes
vagy bányásznyugdíját/a rokkantnyugdíját vagy baleseti járadékát/kötelező magánnyugdíjból származó
nyugdíját/az önkéntes nyugdíjpénztárból származó nyugdíját] kapja majd?
KÉRDEZŐ: Írd be, hogy tb, ha az állami társadalombiztosító az, ha magánpénztár, akkor írd be a pénztár
nevét!
STRING
EP102_CompVolun
A belépés [az öregségi nyugdíj/a korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj/az állami
rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék/ennek a nyugdíjnak/ennek a nyugdíjnak] ellátórendszerébe kötelező
vagy önkéntes?
1. kötelező
2. önkéntes

EP103_YrsContrToPlan
Hány éve fizet Ön járulékot [az öregségi nyugdíj/a korengedményes, korkedvezményes vagy
bányásznyugdíj/az állami rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék/ennek a nyugdíjnak az/ennek a nyugdíjnak
az] ellátórendszerébe?
0..120
EP106_ExpRetAge
Az Ön számítása szerint hány éves korában kezd majd nyugellátást kapni ebből a forrásból?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Kérem, gondoljon arra az időszakra, amikor elkezdi majd kapni az ellátást a járulékai után. [Az öregségi
nyugdíja/A korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíja/Az állami rokkantnyugdíja vagy
baleseti járadéka/A magánnyugdíjból származó nyugdíja/Az önkéntes nyugdíjpénztárból származó
nyugdíja] hozzávetőlegesen hány százalékát teszi majd ki a legutolsó, munkával szerzett jövedelmének?
KÉRDEZŐ: A nyugdíjellátásra való jogosultság előtti utolsó kereset
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Most egy kis gyakorlat segítségével szeretném felmérni, hogy milyen erős az Ön szorítása. Arra kérném, hogy
szorítsa meg ezt a kart olyan erősen, ahogyan csak tudja, mindössze pár másodpercig, majd eressze el. Mind a
jobb, mind a bal kezével két-két mérést szeretnék elvégezni. Beleegyezik, hogy megmérjem, milyen erősen tud
szorítani a kezével?
KÉRDEZŐ: Mutasd be, hogy zajlik a mérés
1. V beleegyezik a mérésbe
2. V elutasítja a mérést
3. V képtelen résztvenni a mérésben

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl
KÉRDEZŐ: Miért nem végezte el V a szorítás tesztet? Kódold be az összeset ami a válaszadóra igaz
1. V úgy érezte, veszélyes lenne
2. Kérdező úgy ítélte meg, veszélyes lenne
3. V elutasította, indok nélkül
4. V megpróbálta, de nem tudta végrehajtani a tesztet
5. V nem értette meg az utasítást
6. Az előző 6 hónap során V műtéten esett át, megsérült a keze, fel volt dagadva stb.
97. Egyéb (fejtsd ki)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
KÉRDEZŐ: Fejtsd ki az egyéb okot
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel válaszadó állapotát
1. Válaszadó mindkét kezét tudja használni
2. Válaszadó nem tudja használni a jobb kezét
3. Válaszadó nem tudja használni a bal kezét

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
KÉRDEZŐ FEJEZD BE A TESZTELÉST.
KÉRDEZŐ: Nem kell szorítási erőt mérni
1. Tovább
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
Ön jobbkezes vagy balkezes?
1. jobbkezes
2. balkezes
ENDIF
GS005_IntroTest
KÉRDEZŐ: Helyezd a válaszadót a megfelelő pozícióba. Igazítsd a dinamométert a kéz méretéhez a kar
elforgatásával és állítsd a nyilat a nullára. Magyarázd el mégegyszer a mérés menetét. Engedd, hogy a
válaszadó kipróbálja a gyakorlatot az egyik kezével. Használd a pontozólapot az eredmények feljegyzéséhez, és
és csak a teszt elvégzése után vidd be az eredményeket a számítógépbe.
1. Tovább

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
BAL KÉZ, ELSŐ MÉRÉS.

KÉRDEZŐ: Írd be az eredményt a legközelebbi, egész értékhez.
0..100
GS007_SecondLHand
BAL KÉZ, MÁSODIK MÉRÉS.
KÉRDEZŐ: Írd be az eredményt a legközelebbi egész értékhez.
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
JOBB KÉZ, ELSŐ MÉRÉS.
KÉRDEZŐ: Írd be az eredményt a legközelebbi egész értékhez.
0..100
GS009_SecondRHand
JOBB KÉZ, MÁSODIK MÉRÉS.
KÉRDEZŐ: Írd be az eredményt a legközelebbi egész értékhez.
0..100
ENDIF
GS012_Effort
KÉRDEZŐ: Mekkora erőt fejtett ki V a mérés során?
1. V teljes erőből végezte
2. V nem tudta teljes erőből végezni a tesztet betegség, fájdalom, vagy egyéb tünet illetve kellemetlenség miatt
3. V úgy tűnt, nem teljes erőből végzi, de ennek nem volt egyértelmű oka

GS013_Position
KÉRDEZŐ: Milyen testhelyzetben végezte V a tesztet?
1. állt
2. ült
3. feküdt

GS014_RestArm
KÉRDEZŐ: Ráhelyezte-e V a karját valamire a teszt közben?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
A következő teszt, amelyet szeretném, hogy Ön elvégezzen, azt méri, hogy milyen gyorsan tudja kifújni a levegőt a
tüdejéből. Fontos, hogy olyan erővel és olyan gyorsan fújja ki a levegőt, ahogyan csak tudja. Arra kérem majd,
hogy kétszer végezze el a tesztet. Ha úgy érzi, készen áll, megkérem majd, hogy álljon fel. Lélegezzen olyan
mélyet, amilyet csak tud. Nyissa ki a száját, és jól szorítsa rá az ajkait a csőre, majd fújja ki a lehető leggyorsabban
és legerősebben a levegőt a tüdejéből a csőbe. Így...
KÉRDEZŐ: Mutasd be a tesztet.
1. Tovább

PF002_Safe
Úgy érzi, gond nélkül el tudná végezni ezt a tesztet?
1. Igen
5. Nem

IF PF002_Safe = a1
PF003_ValFirstMeas
KÉRDEZŐ: Írd be az első mérés eredményét.
(Írj be 30-at ha kevesebb mint 60;
írj be 890-et ha túllendül az utolsó pipán;
írj be 993-at ha V megpróbálta, de nem sikerült;
vagy írj be 999-et ha V úgy döntött, nem próbálja meg.)
30..999
PF004_ValSecMeas
KÉRDEZŐ: Írd be a második mérés eredményét.
(Írj be 30-at ha kevesebb mint 60;
írj be 890-et ha túllendül az utolsó pipán;
írj be 993-at ha V megpróbálta, de nem sikerült;
vagy írj be 999-et ha V úgy döntött, nem próbálja meg.)
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)
PF005_EffortR
KÉRDEZŐ: Mekkora erőkifejtéssel végezte V ezt a mérést?
1. V teljes erőből végezte
2. V nem tudta teljes erőből végezni betegség, fájdalom, egyéb tünet vagy kellemetlenség miatt
3. V nem végezte teljes erőből, de nem volt egyértelmű oka

PF006_PositionR
KÉRDEZŐ: Mi volt V testhelyzete a teszt során?
1. állt
2. ült
3. feküdt
ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
KÉRDEZŐ: Miért nem végezte el V a kilégzés tesztet?
1. V úgy ítélte meg veszélyes lenne
2. KÉRDEZŐ úgy ítélte meg veszélyes lenne
3. V elutasította vagy nem volt hajlandó elvégezni a tesztet
4. V megpróbálta de nem tudta elvégezni a tesztet
5. V nem értette az utasítást
97. Egyéb (fejtsd ki)

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl
PF008_OthReason
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel az egyéb okot
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
BI001_Number
KÉRDEZŐ: EZT A KÉRDÉST NEM KELL FÖLTENNI A VÁLASZADÓNAK! NYOMJ CTRL-R-t a FOLYTATÁSHOZ!
Vedd elő a "fizikai mérések és biomarker 2010" elnevezésű füzetet, és hajtsd végre a méréseket.
Vedd elő a biomarker füzetet és jegyezd le a válaszadó nevét, a a válaszadó azonosítóját ( {RespondentID} ).
Írd be a biomarker füzet sorszámát a CAPI-ba.
STRING[6]
BI002_Number_Check
KÉRDEZŐ: IWER: EZT A KÉRDÉST NEM KELL FÖLTENNI A VÁLASZADÓNAK! NYOMJ CTRL-R-t a
FOLYTATÁSHOZ!
STRING[6]
BI003_Completed
KÉRDEZŐ: EZT A KÉRDÉST NEM KELL FÖLTENNI A VÁLASZADÓNAK! NYOMJ CTRL-R-t a FOLYTATÁSHOZ!
Melyik biomarker mérést végeztek el? Több válasz is lehetséges, klikkeld be az összeset!
1. Minden mérést elvégzett
2. Néhány mérést elvégzett
3. Egyetlen mérést sem végzett el
ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Az is érdekel bennünket, milyen módon támogatják egymást az emberek. A következő kérdések arra vonatkoznak
majd, hogy segített-e Ön másoknak illetve mások segítettek-e Önnek.
1. Tovább

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.
Az elmúlt tizenkét hónapban, kapott-e Ön [vagy/vagy/vagy/vagy] [az Ön/az Ön/az Ön/az Ön] [férje/felesége
/partnere/partnere] személyes gondozást vagy segítséget a praktikus háztartási teendők elvégzésében
valamilyen, nem a háztartásban lakó családtagtól, baráttól vagy szomszédtól?
1. Igen
5. Nem

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
[Melyik/Még melyik] nem a háztartásban élő rokon, barát vagy szomszéd segített Önnek [vagy/vagy/vagy/vagy]
[az Ön/az Ön/az Ön/az Ön] [férjének/feleségének/partnerének/parnterének] [a leggyakrabban] az elmúlt
tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis a
társadalmi hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl.
gyermek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]

^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran kapott segítséget Ön [vagy/vagy/vagy/vagy] [az Ön/az Ön/az
Ön/az Ön] [férje/felesége/partnere/partnere] ettől a személytől?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. szinte minden nap
2. szinte minden héten
3. szinte minden hónapban
4. ritkábban

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.)
Van még olyan nem a háztartásban lakó családtag, barát vagy szomszéd, aki segített Önnek [vagy az Ön
férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön partnerének] személyes gondozásban
vagy a praktikus háztartási teendők ellátásában?
1. Igen
5. Nem
ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
[Melyik/Még melyik] nem a háztartásban élő rokon, barát vagy szomszéd segített Önnek [vagy/vagy
/vagy/vagy] [az Ön/az Ön/az Ön/az Ön] [férjének/feleségének/partnerének/parnterének] [a leggyakrabban] az
elmúlt tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis
a társadalmi hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl.
gyermek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran kapott segítséget Ön [vagy/vagy/vagy/vagy] [az Ön/az Ön/az
Ön/az Ön] [férje/felesége/partnere/partnere] ettől a személytől?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. szinte minden nap

2. szinte minden héten
3. szinte minden hónapban
4. ritkábban

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.)
Van még olyan nem a háztartásban lakó családtag, barát vagy szomszéd, aki segített Önnek [vagy az Ön
férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön partnerének] személyes
gondozásban vagy a praktikus háztartási teendők ellátásában?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.)
Most az @bÖn által másoknak nyújtott@b segítségről szeretném kérdezni.
Az elmúlt tizenkét hónapban, nyújtott-e Ön háztartásán kívül élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak
személyes gondozást vagy segítséget a gyakorlati háztartási teendők ellátásában?
1. Igen
5. Nem

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
[Melyik/Még melyik] nem háztartásban élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak nyújtott személyes
gondozást vagy praktikus háztartási segítséget {FL_SP009_2} az elmúlt tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis a
társadalmi hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl.
gyermek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]

25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran nyújtott Ön ennek a személynek személyes gondozást vagy
segítséget a praktikus háztartási teendők ellátásában?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. szinte minden nap
2. szinte minden héten
3. szinte minden hónapban
4. ritkábban

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.)
Van rajta kívül még olyan nem a háztartásban lakó családtag, barát vagy szomszéd, akinek Ön személyes
gondozást nyújtott vagy segített a praktikus háztartási teendők ellátásában?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
[Melyik/Még melyik] nem háztartásban élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak nyújtott személyes
gondozást vagy praktikus háztartási segítséget {FL_SP009_2} az elmúlt tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis
a társadalmi hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl.
gyermek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran nyújtott Ön ennek a személynek személyes gondozást vagy
segítséget a praktikus háztartási teendők ellátásában?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. szinte minden nap
2. szinte minden héten
3. szinte minden hónapban
4. ritkábban

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Kérem tekintse meg az 27. válaszlapot.)
Van rajta kívül még olyan nem a háztartásban lakó családtag, barát vagy szomszéd, akinek Ön személyes
gondozást nyújtott vagy segített a praktikus háztartási teendők ellátásában?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
Az elmúlt tizenkét hónapban, vigyázott-e Ön rendszeresen vagy alkalmanként az [unokájára/unokáira] a szülők
távollétében?

1. Igen
5. Nem

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
Melyik gyermekének [a gyermekére/a gyermekeire] vigyázott?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
Átlagosan, milyen gyakran vigyázott Ön {FLChildName[i]} gyermekére/eire az elmúlt tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. szinte minden nap
2. szinte minden héten
3. szinte minden hónapban
4. ritkábban
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Most beszéljünk az Ön saját háztartásáról. Van olyan ebben a háztartásban, akinek rendszeresen segített az
elmúlt tizenkét hónapban személyes gondozással olyan teendőkben, mint pl. mosakodás, öltözés stb.?
KÉRDEZŐ: A rendszeresen azt értjük, hogy naponta vagy szinte naponta, legalább három hónapon át. A rövid
ideig tartó betegségek idején nyújtott segítséget nem számítjuk ide.
1. Igen
5. Nem

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Kinek segített?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis a társadalmi
hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl. gyermek,
szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
És van olyan személy ebben a háztartásban, aki Önnek segített rendszeresen személyes gondozással, mint pl.
mosakodás, öltözködés stb., az elmúlt tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: A rendszeresen azt értjük, hogy naponta vagy szinte naponta, legalább három hónapon át. A rövid
ideig tartó betegségek idején nyújtott segítséget nem számítjuk ide.
1. Igen
5. Nem

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Ki ez a személy?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges.
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (az SN, vagyis a társadalmi
hálózat blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot jelöld be és NE a személy szerepét (pl. gyermek,
szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDLOOP
ENDIF

IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Vannak, akik pénzbeni vagy tárgyi segítséget adnak másoknak; pl. szülőknek, gyermekeknek, unokáknak, egyéb
rokonoknak, vagy barátoknak, szomszédoknak; mások pedig nem adnak ilyen segítséget.
1. Tovább

FT002_GiveFiGift250
Most kérem, gondoljon vissza az elmúlt tizenkét hónapra. Ha a közösen elfogyasztott étkezéseket illetve közös
háztartási kiadásokat nem számítja, @bnyújtott-e@b Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön
partnere/vagy az Ön partnere] pénzbeni vagy tárgyi segítséget bárkinek, aki nem ennek a háztartásnak a tagja,
legalább 40 ezer forint vagy ennél nagyobb értékben?
KÉRDEZŐ: Pénzbeni támogatáson pénzt értünk, vagy olyan kiadások fedezését, mint pl. orvosi ellátás,
biztosítás, iskoláztatás kifizetése, lakástörlesztés átvállalása. Ne számítsa ide a kölcsönadott pénzt illetve a
jótékonysági szervezeteknek adott pénzt.
1. Igen
5. Nem

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
[Kinek/Még kinek] nyújtott Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön patnere]
ilyen pénzügyi segítséget [az elmúlt tizenkét hónapban]?
KÉRDEZŐ: A program három különböző személynek nyújtott támogatás beírására ad lehetőséget.
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi hálózat, SN
blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]

31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra vontakoztatva, van még olyan személy ebben a háztartásban vagy
azon kívül akinek Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere]
pénzbeli vagy tárgyi támogatást nyújtott 40 ezer forintnyi vagy annál nagyobb összegben?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
[Kinek/Még kinek] nyújtott Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön
patnere] ilyen pénzügyi segítséget [az elmúlt tizenkét hónapban]?
KÉRDEZŐ: A program három különböző személynek nyújtott támogatás beírására ad lehetőséget.
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi hálózat, SN
blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]

28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra vontakoztatva, van még olyan személy ebben a háztartásban vagy
azon kívül akinek Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere]
pénzbeli vagy tárgyi támogatást nyújtott 40 ezer forintnyi vagy annál nagyobb összegben?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Eddig arról kérdeztük Önt, adott-e esetleg valakinek pénzbeli vagy tárgyi támogatást mostanában. Most
szeretnénk megtudni, hogy Ön kapott-e pénzbeli vagy tárgyi támogatást bárkitől.
1. Tovább

FT009_RecFiGift250
Kérem, gondoljon vissza az elmúlt tizenkét hónapra. Nem számítva a közösen elfogyasztott étkezéseket illetve a
közös házartási kiadásokat, kapott Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön
partnere] bármilyen pénzbeli vagy tárgyi támogatást bárkitől, aki ebben a háztartásban vagy azon kívül lakik, és
amelynek értéke elérte vagy meghaladta a 40 ezer forintot?
KÉRDEZŐ: Pénzbeni támogatáson pénzt értünk, vagy olyan kiadások fedezését, mint pl. orvosi ellátás,
biztosítás, iskoláztatás kifizetése, lakástörlesztés átvállalása. Ne számítsa ide a kölcsönadott pénzt illetve az
örökséget.
1. Igen
5. Nem

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Ki nyújtott [még] Önnek [vagy az Ön férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön
partnerének] pénzbeli vagy tárgyi támogatást az elmúlt tizenkét hónapba? [Kérem, nevezze meg azt a
személyt, aki a legtöbb támogatást nyújtotta Önnek.]
KÉRDEZŐ: A program három különböző személytől kapott támogatás beírására ad lehetőséget.
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi hálózat, SN
blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]

^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Még mindig az elmúlt tizenkét hónapnál maradva.) Van még valaki rajta/rajtuk kívül - aki ebben vagy más
háztartásban él - és 40 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó pénzbeli vagy tárgyi ajándékot vagy
támogatást adott Önnek [vagy az Ön férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön
partnerének]?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Ki nyújtott [még] Önnek [vagy az Ön férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön
partnerének] pénzbeli vagy tárgyi támogatást az elmúlt tizenkét hónapba? [Kérem, nevezze meg azt a
személyt, aki a legtöbb támogatást nyújtotta Önnek.]

KÉRDEZŐ: A program három különböző személytől kapott támogatás beírására ad lehetőséget.
Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi hálózat, SN
blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek, szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
(Még mindig az elmúlt tizenkét hónapnál maradva.) Van még valaki rajta/rajtuk kívül - aki ebben vagy más
háztartásban él - és 40 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó pénzbeli vagy tárgyi ajándékot vagy
támogatást adott Önnek [vagy az Ön férjének/vagy az Ön feleségének/vagy az Ön partnerének/vagy az Ön
partnerének]?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

FT015_EverRecInh5000
[Nem számítva azokat a nagyobb értékű ajándékokat, amelyekről már beszéltünk,/Az utolsó interjú
óta/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6] kapott-e Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön
partnere/vagy az Ön partnere] valaha olyan ajándékot, vagy örökölt-e pénzt, bármilyen ingóságot vagy ingatlant
amelynek értéke meghaladta a 800 ezer forintot?
KÉRDEZŐ: Nem számítva a már említett ajándékokat
1. Igen
5. Nem

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
Gondoljon a legnagyobb ajándékra vagy örökségre, amelyet valaha kapott. Melyik évben kapta ezt Ön [vagy az
Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere]?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Kitől kapta Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere] ezt az
ajándékot vagy örökséget?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi
hálózat, SN blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek,
szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

FT024_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Kapott Ön [vagy a férje/vagy a felesége/vagy a partnere/vagy a partnere] {FL_FT020_6} bármilyen további
ajándékot vagy örökséget, amelynek az értéke meghaladta a 800 ezer forintot?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
Gondoljon a legnagyobb ajándékra vagy örökségre, amelyet valaha kapott. Melyik évben kapta ezt Ön [vagy
az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere]?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Kitől kapta Ön [vagy az Ön férje/vagy az Ön felesége/vagy az Ön partnere/vagy az Ön partnere] ezt az
ajándékot vagy örökséget?
KÉRDEZŐ: Hogyha V már említette a személyt név szerint a számára fontos emberek között (a társadalmi
hálózat, SN blokk kitöltésekor), akkor a név melletti számot kódold és ne a személy szerepét (pl gyerek,
szomszéd).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]

32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Kapott Ön [vagy a férje/vagy a felesége/vagy a partnere/vagy a partnere] {FL_FT020_6} bármilyen további
ajándékot vagy örökséget, amelynek az értéke meghaladta a 800 ezer forintot?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Nem számítva azokat az ajándékokat, amelyekről már beszéltünk, @badott-e@b Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy
a] [férje/felesége/partnere/partnere] valaha is bárkinek ajándékba olyan vagyontárgyakat vagy tulajdont
(ingatlant), amelynek értéke meghaladta a 800 ezer forintot?
KÉRDEZŐ: Kivéve a már említett ajándékokat
1. Igen
5. Nem

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Kérem gondoljon a legnagyobb ajándékra, amit adott.] Melyik évben adta Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a]
[férje/felesége/partnere/partnere] ezt az ajándékot vagy örökséget?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Kinek adta ezt Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere/partnere]?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]

18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Adott Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere/partnere] bármilyen más ajándékot, amelynek
értéke meghaladta az 800 ezer forintot?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Kérem gondoljon a legnagyobb ajándékra, amit adott.] Melyik évben adta Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a]
[férje/felesége/partnere/partnere] ezt az ajándékot vagy örökséget?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
Kinek adta ezt Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere/partnere]?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]

15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
KÉRDEZŐ: Jegyezd fel gyermek nevét!
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Adott Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere/partnere] bármilyen más ajándékot,
amelynek értéke meghaladta az 800 ezer forintot?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Hány éve él Ön a jelenlegi otthonában?
KÉRDEZŐ: Kerekítsd egész évre

1..120
HO062_PayNursHome
Kell Önnek saját zsebéből fizetnie az idősek otthonában vagy az ápolási otthonban lakhatásért?
1. Igen
5. Nem

IF HO062_PayNursHome = a1
HO063_Period
Milyen időszakot fedett le az utolsó lakbér, amelyet kifizetett?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. egy hét
2. egy hónap
3. három hónap
4. hat hónap
5. egy év
97. bármely más időszak

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Mit ért egyéb időszakon?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
Mekkora összeget fizetett ki legutóbb?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
Mit fedezett ez az összeg?
KÉRDEZŐ: Jelöld be mindegyiket, amelyik a válaszadóra igaz. Több válasz is lehetséges.
Olvasd fel
1. lakhatás
2. étkezések
3. ápolási és gondozási díjak
4. rehabilitáció és egyéb egészségügyi szolgáltatás
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
KÉRDEZŐ: Az interjú a válaszadó lakásában vagy házában történik?
1. Igen
5. Nem

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Most felteszek néhány kérdést az Ön otthonával kapcsolatban. {FL_HO044_3} óta költözött-e Ön új
lakóhelyre, házba vagy lakásba?
1. Igen
5. Nem

IF HO044_ChangeResidence = a1

HO045_ReasonMove
Kérem, tekintse meg a 29. válaszalpot. Mi volt a költözés fő oka?
1. családi okok
2. munkahelyi okok
3. kisebb/nagyobb/más házat vagy lakást szeretett volna
4. más környékre akart költözni
97. egyéb ok
ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Kérem, tekintse meg az 30. válaszlapot. Az Ön háztartása ezen a lakóhelyen
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
A haszonélvezeti jogot kódold 5-ösnek!
1. tulajdonos
2. szövetkezeti tulajdonos
3. bérlő
4. albérlő
5. nem fizet bérleti díjat, de nem is tulajdonos

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Ön szerint mennyit kellene fizetnie havonta egy hasonló ingatlanért ha azt a szabad piaci áron bérelné,
bútorozatlanul?
KÉRDEZŐ: Ne számítsa bele az olyan költségeket mint pl. a fűtés és a villany.
Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Visszatérve a mostani lakbérre és az utolsó kifizetésre gondolva/Visszagondolva az utolsó lakbér kifizetésre],
milyen időszakot fedett ez le?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. egy hét
2. egy hónap
3. három hónap
4. hat hónap
5. egy év
97. bármely más időszak

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Mit ért más időszak alatt?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
Mennyi volt ez a legutóbbi kifizetés?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Ha arra az összegre gondol, amelyet Ön lakbérként kifizet, Ön szerint az piaci áron vagy a piaci ár alatt van?
KÉRDEZŐ: Ez a kérdés azért szerepel, hogy megudjuk, a válaszadó önkormányzati lakásban lakik-e vagy
kap-e bármilyen támogást a lakhatás bérlésére. Ez a támogatás eltérő formában van jelen a különböző

országokban. Ahhoz, hogy tudhassuk, van-e ilyen támogatásról szó és ez mit jelent pénzügyileg a különböző
országokban, ezt a kérdést fel kell tennünk.
1. Piaci ár
2. A piaci ár alatt van

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
Ön szerint mennyit fizetne ugyanilyen időszakra egy hasonló bérlemény után ha azt bútorozatlanul, szabad
piaci áron bérelné?
KÉRDEZŐ: Ne számítsa bele az olyan költségeket mint a villany vagy a fűtés.
Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
Az utolsó lakbér magában foglalta a közüzemi díjakat és egyéb költségeket, mint például a vízdíj, a szemétdíj,
a közös költség, a villany, a gáz és a fűtés?
1. Igen
5. Nem

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Körülbelül mennyit fizetett a lakbérben nem benne foglalt közüzemi díjakért és egyéb költségekért az utolsó
[héten/hónapban/három hónapban/hat hónapban/piHO004_OthPer]?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
Az elmúlt tizenkét hónapban előfordult-e, hogy több mint két havi lakbérrel volt elmaradva?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO070_PercHouseOwn
Ennek az ingatlannak mekkora hányada áll az Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere
/partnere] tulajdonában?
KÉRDEZŐ: Írd be a százalékot
0 megengedett, hogyha nem áll egyáltalán a tulajdonban
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
Hogyan tett szert erre a tulajdonra?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. Önerőből vásárolta vagy építtette
2. Családja segítségével vásárolta vagy építtette
3. Örökségként jutott hozzá
4. Ajándékba kapta
5. Más módon jutott hozzá

HO012_YearHouse
Ez melyik évben történt?

1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Van ezen a házon jelzálogkölcsön vagy egyéb hitel?
1. Igen
5. Nem

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Még hány évig kell fizetnie a házon lévő jelzálogot vagy hitelt?
KÉRDEZŐ: ha kevesebb mint egy év, kódolj 1-t
ha több mint 50 vagy nincs határa, akkor kódolj 51-t
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Még mennyit kell Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének]
kifizetnie a jelzálog- vagy egyéb hitelből, a kamatokat nem számítva?
KÉRDEZŐ: Teljes összeg forintban
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
Rendszeresen fizeti Ön a jelzáloghitelek és egyéb kölcsönök törlesztőrészleteit?
1. Igen
5. Nem

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
Az elmúlt tizenkét hónapban körülbelül mekkora összeget fizetett ki összesen az ezen az ingatlanon lévő
jelzálog- és egyéb hitelekre?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan
Az elmúlt tizenkét hónapban előfordult-e, hogy több mint két havi törlesztéssel volt elmaradva?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
Kiadja-e Ön [bérbe/albérletbe] ennek a lakásnak/háznak egy részét?
1. Igen
5. Nem

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
[STR (Year - 1)] -ben mennyi jövedelme származott Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a]
[férjének/feleségének/partnerének/partnerének] a bérleti díjból, adózás után?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

HO024_ValueH
Ön szerint körülbelül mekkora összeget kapna érte, ha most eladná ezt az ingatlant?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Hány szoba van ebben a lakásban a háztartás tagjainak személyes használatában, beleértve a hálószobákat,
de leszámítva a konyhát, a fürdőszobákat és az előtereket/folyosókat [illetve azokat a szobákat, amelyeket
esetleg kiad]?
KÉRDEZŐ: Ne számítsa bele a tárolóhelyiséget, a pincét,a padlást stb.
1..25
HO033_SpecFeat
Van az Ön otthonának olyan különleges felszereltsége, amely mozgáskorlátozott vagy egészségi
problémákkal küzdő személyek részére készült?
KÉRDEZŐ: pl. szélesebb ajtónyílások, rámpák, automata ajtók, lépcső liftek, csengők (gombnyomásos hívók),
átalakított konyha vagy fürdőszoba
1. Igen
5. Nem

HO034_YrsAcc
Hány éve lakik a jelenlegi otthonában?
KÉRDEZŐ: Kerekítsd egész évre
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Hány éve lakik itt [az Ön/az Ön/az Ön/az Ön] [férje/felesége/partnere/partnere]?
KÉRDEZŐ: Kerekítsd egész évre
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
Milyen típusú épületben található az Ön otthona?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. tanya
2. külön álló egy vagy két családi ház
3. sor- vagy ikerház
4. 3-8 lakásos ház
5. 9 vagy több lakásos ház de legfeljebb 8 emeletes
6. 9 vagy több emeletes toronyház
7. egy időseknek különleges szolgáltatásokat nyújtó lakópark
8. speciális idősotthon (24 órás ellátás)

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
A földszintet beleértve, hány szintes az épület, amelyben az Ön otthona van?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
Hány lépcsőn kell fel- vagy lemenni ahhoz, hogy az Ön lakásának bejárati ajtajához érjünk?
KÉRDEZŐ: Ne számítsa bele azokat a lépcsőket, amelyeket ki lehet kerülni, mert van lift
1. legfeljebb 5
2. 6-15

3. 16-25
4. több mint 25
ENDIF
ENDIF
HO054_Elevator
Van az Ön lakóházában lift?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Van Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] második otthona,
nyaralója, egyéb ingatlana, földje vagy erdeje?
KÉRDEZŐ: Ne számítsa ide a különböző üdülési jogokat, saját céget
1. Igen
5. Nem

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
Az Ön véleménye szerint, mennyit érne most ez a tulajdon / mennyit érnének ezek a tulajdonok, ha eladná?
KÉRDEZŐ: Ha külföldön van az ingatlan, akkor is Ft-ban adja meg
INTEGER
HO029_RecIncRe
Származott-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jövedelme
ezekből az ingatlanokból [STR (Year - 1)] -ben?
1. Igen
5. Nem

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
Mennyi jövedelme származott Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] ezekből az ingatlanokból [STR (Year - 1)] folyamán, adózás után?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1

HH001_OtherContribution
Lehet, hogy már kérdeztük Önt [vagy a háztartásának más tagját] erről korábban, fontos, hogy megértsük,
milyen az Ön háztartásának a pontos helyzete jelenleg. [STR (Year - 1)] -ben volt olyan tagja a háztartásnak, aki
hozzájárult a háztartás bevételeihez és aki nem vesz részt ezen az interjún?
KÉRDEZŐ: Ha szükséges, olvasd fel a számításba jövők listáját: ezen az interjún a a következő személyek
vesznek részt:
{MN015_Eligibles}
1. Igen
5. Nem

IF HH001_OtherContribution = a1
HH002_TotIncOth
Meg tudná mondani, mekkora volt [STR (Year - 1)] -ben a háztartás egyéb tagjainak összes adózás utáni
jövedelme?
KÉRDEZŐ: Kódolj "0"-t ha nem volt ilyen jövedelem. Összeg forintban
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Egyes háztartásoknak egyéb jövedelmük is van, pl. lakhatási támogatás, gyermekek után járó pótlékok, szociális
segély stb.
Kapott az Ön háztartása vagy bárki ebben a háztartásban ilyen juttatásokat [STR (Year - 1)] -ben?
1. Igen
5. Nem

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
Kérem, adja meg hozzávetőlegesen, mekkora jövedelme volt a háztartásnak az említett juttatásokból [STR
(Year - 1)] -ben, adózás után.
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
0.99..999999999999999.99
ENDIF
HH014_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Most feltennék néhány kérdést az Ön háztartásának átlagos kiadásairól, és arról, hogyan jönnek ki a pénzből az
Önök háztartásában.
1. Tovább

CO002_ExpFoodAtHome
Az elmúlt 12 hónapot tekintve:
körülbelül mennyit költött az Ön háztartása egy átlagos hónapban az otthon elfogyasztott élelmiszerekre?

KÉRDEZŐ: Összeg forintban
REAL[10]
CO003_ExpFoodOutsHme
Még mindig az elmúlt 12 hónapot tekintve:
körülbelül mennyit költött az Ön háztartása egy átlagos hónapban az otthonon kívül elfogyasztott
élelmiszerekre/ételekre?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Fogyaszt Ön [és a háztartás többi tagja] olyan zöldséget, gyümölcsöt vagy húst amelyet maga/maguk termelt/ek
állított/ak elő, vagy gyűjtött/ek össze?
1. Igen
5. Nem

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Az elmúlt tizenkét hónapra visszagondolva, mekkora az értéke az otthon előállított élelmiszereknek, amelyeket
egy átlagos hónapban fogyasztottak? Más szóval, mennyit kellett volna kifizetniük ezekért ha meg kellett volna
venni?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
Mennyi volt az Ön háztartásának összes adózás utáni jövedelme egy átlagos hónapban [STR (Year - 1)] -ben?
KÉRDEZŐ: A háztartás tagjainak összes jövedelme
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Ha a háztartás teljes havi jövedelmére gondol, az Ön megítélése szerint az Ön háztartása...
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. nagyon nehezen jön ki a pénzből
2. vannak nehézségek, de kijön
3. meglehetősen könnyen kijön a pénzből
4. könnyedén kijön a pénzből

CO009_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
A következő kérdések azokra a megtakarításokra vagy befektetésekre vonatkoznak, amelyekkel Ön [vagy a/vagy
a/vagy a/vagy a] [férje/felesége/partnere/partnere] esetleg rendelkezik.
1. Tovább

AS060_HasBankAcc

Van Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] legalább egy
bankszámlája vagy folyószámlája, takarékbetétje vagy esetleg egyéb postai betétje?
1. Igen
5. Nem

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Kérem, tekintse meg a 31. válaszlapot. A felsoroltak alapján kérem, mondja meg, mi a legfontosabb oka annak,
hogy Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jelenleg nincsen
bankszámlája, folyószámlája, takarékbetétje vagy postai betétje?
1. Nem szeretek bankokkal foglalkozni
2. Túl magasak a minimumbetétek/számlavezetési díjak
3. Nincs olyan bank amelynek megfelelő a nyitvatartása vagy elég közel van hozzám
4. Nincs szükségem bankszámlára/nem akarok bankszámlát
5. Nincs elég pénzem
6. A megtakarításaimat a gyermekeim vagy egyéb rokonaim kezelik (a háztartásban vagy azon kívül)
95. Valójában van bankszámlám/bankszámlánk
97. Valami egyéb ok
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
Körülbelül mennyi pénz van összesen az Ön [és az Ön/és az Ön/és az Ön/és az Ön] [férjének/feleségének
/partnerének/partnerének] bankszámláján, folyószámláján, takarékbetétjében vagy egyéb postai betétjében?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold be a teljes összeget mindkét partnerre vonatkozóan
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] valamilyen
állampapírja (kincstárjegye, kincstári takarékjegye) vagy vállalati kötvénye?
KÉRDEZŐ: A kötvény olyan értékpapír, amelyet az állam vagy egy cég bocsát ki hogy tőkére tegyen szert
kölcsönből.
1. Igen
5. Nem

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Jelenleg körülbelül mennyi pénze van Önnek [és a/és a/és a/és a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] állampapírba vagy vállalati kötvénybe fektetve?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
REAL[10]
ENDIF
AS063_HasStocks
Van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jelenleg pénze
részvényekben (tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett
részvényekben)?
KÉRDEZŐ: A részvény olyan befektetési forma, amely alapján egy adott személynek résztulajdona van egy adott
vállalatban és abból osztalékra jogosult.
1. Igen
5. Nem

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks
Jelenleg körülbelül mennyi pénze van Önnek [és a/és a/és a/és a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] részvényekbe fektetve?

KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét személyre
REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jelenleg befektetése
valamilyen befektetési alapban?
KÉRDEZŐ: A befektetési alap egy olyan befektetési forma, amelyet egy pénzügyi intézet szervez. Az intézet
pénzt gyűjt be számos befektetőtől és a kezelője részvényekbe, kötvényekbe vagy más pénzügyi konstrukciókba
fekteti a pénzt.
1. Igen
5. Nem

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Jelenleg körülbelül mekkora összege van Önnek [és a/és a/és a/és a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] befektetési alapban?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold be a teljes összeget mindkét partnerre
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
A befektetési alapokban lévő értékpapírok főként részvények vagy inkább kötvények?
1. Főként részvények
2. Félig részvények, félig kötvények
3. Főként kötvények

AS070_IntIncome
[STR (Year - 1)] -ben összesen mennyi kamat- vagy osztalékjövedelme volt Önnek [és az Ön férjének/és az Ön
feleségének/és az Ön partnerének/és az Ön partnerének] a bankbetétei, illetve a részvényekbe, kötvényekbe
vagy befektetési alapba fektetett megtakarításai után?
Kérem, az adózás utáni összeget adja meg.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
Van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jelenleg pénze
egyéni nyugdíjszámlákon (magánnyugdíjpénztárban és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárban)?
KÉRDEZŐ: Egy egyéni nyugdíjszámla egy olyan nyugdíjmegtakarítás fajta, amely lehetővé teszi egy adott
személynek, hogy évente egy meghatározott összeget félretegyen, majd (részben) kivegye a számláról a
nyugdíjbavonuláskor.
1. Igen
5. Nem

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Kinek van ilyen egyéni nyugdíjszámlája? Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének
/partnerének/partnerének] [vagy mindkettőjüknek/vagy mindkettőjüknek/vagy mindkettőjüknek/vagy
mindkettőjüknek]?
1. csak a válaszadónak
2. csak a^FL_AS020_5
3. mindkettejüknek
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
AS021_AmIndRet

Mekkora összeg felett rendelkezik Ön jelenleg egyéni nyugdíjszámlákon (magánnyugdíjpénztárban és/vagy
önkéntes nyugdíjpénztárban)?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; csak a válaszadóra kódold az összeget
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Az ezeken az egyéni nyugdíjszámlákon lévő megtakarítások főként részvényekben vagy főként kötvényekben
vannak?
1. Főként részvényekben
2. Félig részvényekben, félig kötvényekben
3. Főként kötvényekben
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Mekkora összeg felett rendelkezik az Ön [férje/felesége/partnere/partnere] jelenleg egyéni nyugdíjszámlákon
(magánnyugdíjpénztárban és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárban)?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban
Csak a partnerre kódold az összeget
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Az ezeken az egyéni nyugdíjszámlákon lévő befektetések főként részvényekben vagy inkább kötvényekben
vannak?
1. Főként részvényekben
2. Félig részvényekben, félig kötvényekben
3. Főként kötvényekben
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
Van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] pénze lakáselőtakarékossági számlán?
KÉRDEZŐ: Lakás-előtakarékossági számla: olyan, pénzintézetnél vezetett számla, amelyen a felhalmozódó
készpénzt ház/lakás vásárlására lehet fordítani, pl. lakáskassza
1. Igen
5. Nem

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
Körülbelül mekkora összege van jelenleg Önnek [és a/és a/és a/és a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] lakás-előtakarékossági számlán?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; a teljes összeget kódold mindkét partnerre
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
Van Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] bármilyen
életbiztosítása?
1. Igen
5. Nem

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Ezek az életbiztosítások kockázati vagy elérési életbiztosítások esetleg mindkettő?
KÉRDEZŐ: A kockázati életbiztosításnál a biztosítás egy adott periódusra szól, és egy előre meghatározott
összeget fizet ki a kedvezményezettnek, ha a biztosított ezen időszakon belül elhalálozik. Az elérési

életbiztosításnak ezzel szemben van egy megtakarítás eleme, amely értékben növekszik az idő előrehaladtával,
és részletekben vagy egy összegben fizeti ki a biztosító.
1. kockázati biztosítás
2. elérési biztosítás
3. mindkettő
97. egyéb

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Mi a szerződés szerinti értéke az Ön [és a/és a/és a/és a] [férje/felesége/partnere/partnere] elérési
életbiztosításának?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; a teljes összeget kódold mindkét partnerre
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
Van Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] jelenleg cége vagy
egyéb vállalkozása?
1. Igen
5. Nem

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Ha eladná ezt a céget vagy vállalkozást, és kifizetné az azt terhelő adósságokat, körülbelül mennyi pénze
maradna belőle?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Ennek a cégnek/vállalkozásnak mekkora hányada áll az Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felesége
/partnere/partnere] tulajdonában?
KÉRDEZŐ: Írd be a százalékot. ha kevesebb mint 1 százalék, írj 1-t.
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Hány autója van az Ön [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férje/felese/partnere/parnere] tulajdonában?
Kérem, a céges autót ne számítsa ide.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars
Ha eladná [ezt/ezeket] [az autót/az autókat], körülbelül mennyi pénzt kapna?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
A következő kérdés az esetleges tartozásairól szól, kivéve a jelzálog fedezetű kölcsönöket. A 32. válaszlapon
szereplő tartozások közül, van-e Önnek [vagy a/vagy a/vagy a/vagy a] [férjének/feleségének/partnerének
/partnerének] valamelyik?
KÉRDEZŐ: Több válasz lehetséges!
1. autón vagy egyéb járművön (furgon/motorkerékpár/hajó stb.) lévő hitel
2. hitelkártya/bevásárló kártya adósság
3. hitelek (banktól, lakáskasszától vagy egyéb pénzintézettől)
4. tartozás rokonnak vagy barátnak
5. diákhitel
6. kifizetetlen számlák (telefon, villany, fűtés, lakbér)

96. egyik sem
97. egyéb

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Nem számítva a jelzálogokat, összesen mekkora összeggel tartozik Ön [és a/és a/és a/és a] [férje/felesége
/partnere/partnere]?
KÉRDEZŐ: Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: KI VÁLASZOLTA MEG A KÉRDÉSEKET EBBEN A SZEKCIÓBAN?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Az is érdekel bennünket, hogyan gondolkodnak az emberek az életükről általában.
KÉRDEZŐ: @BNem-megbízotti@B szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes
megválaszolni egyik kérdést sem önállóan, nyomd le a CTRL-K minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

AC012_HowSat
Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, teljesen elégedetlen, a 10 pedig azt, teljesen elégedett,
mennyire elégedett Ön az életével?
0..10
AC013_Intro
Kérem, tekintse meg a 33. válaszlapot. Most felolvasok egy sor állítást, amelyekkel az emberek jellemezni szokták
az életüket vagy azt, hogy hogyan érzik magukat. Szeretném megtudni, hogy az elmúlt négy héten milyen gyakran
- ha egyáltalán - jellemezték Önt a következő érzések és gondolatok: gyakran, néha, ritkán vagy soha.
1. Tovább

AC014_AgePrev
Milyen gyakran gondolja úgy, hogy az életkora megakadályozza olyan dolgok végzésében, amelyeket szívesen
csinálna? Gyakran, néha, ritkán, vagy soha?
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC015_OutofContr
Milyen gyakran érzi úgy, hogy nem tudja ellenőrzése alatt tartani az Önnel történő dolgokat? (Gyakran, néha,
ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC016_LeftOut

Milyen gyakran érzi úgy, hogy kihagyják dolgokból? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC017_DoWant
Milyen gyakran gondolja úgy, hogy meg tudja tenni azt, amit szeretne? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC018_FamRespPrev
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a családi kötelezettségei megakadályozzák abban, hogy azt tegye, amit szeretne?
(Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC019_ShortMon
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a pénz hiánya megakadályozza Önt abban, hogy azt tegye amit szeretne?
(Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC020_EachDay
Milyen gyakran tekint várakozással a következő nap elé? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC021_LifeMean
Milyen gyakran érzi úgy, hogy van értelme az életének? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC022_BackHapp
Átlagosan, milyen gyakran tekint vissza örömmel az életére? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC023_FullEnerg
Milyen gyakran érzi úgy mostanában, hogy tele van energiával? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC024_FullOpport
Milyen gyakran érzi úgy, hogy az élet tele van lehetőségekkel? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC025_FutuGood
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a jövője biztató? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
Most a mindennapi tevékenységeiről kérdezném.
1. Tovább

AC035_ActPastTwelveMonths
Kérem tekintse meg a 34. válaszlapot. Az itt felsorolt tevékenységek közül melyeket végezte Ön az elmúlt
tizenkét hónapban?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. önkéntes vagy jótékonysági munka
4. részvétel tanfolyamon, továbbképzésen
5. sport, társasági vagy egyéb klub felkeresése
6. részvétel vallásos szervezetek tevékenységeiben (templom, zsinagóga, mecset stb.)
7. részvétel politikai vagy közösségi szervezetben
8. könyvek, havilapok vagy napilapok olvasása
9. betű- vagy számjáték, pl. keresztrejtvény
10. kártyázás vagy más játék játszása mint pl. sakkozás
96. egyik sem

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Ön azt mondta, hogy a 34.válaszlapon fölsorolt tevékenységek közül egyiket sem végzi. Mennyire elégedett Ön
ezzel? Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a teljesen elégedetlen, a 10 a
teljesen elégedett.
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
Az elmúlt tizenkét hónap során Ön milyen gyakran [végzett önkéntes vagy jószolgálati munkát/látott el
mozgáskorlátozott vagy beteg felnőttet/nyújtott segítséget barátoknak vagy szomszédoknak /vett részt
tanfolyamon, továbbképzésen/ látogatott sport-, társasági vagy egyéb klubot/vett részt vallásos szervezet
tevékenységeiben (templom, zsinagóga, mecset stb.)/vett részt politikai vagy közösségi szervezet
tevékenységeiben /olvasott könyveket, havilapokat vagy napilapok/játszott szám- vagy betűjátékot mint pl.
keresztrejtvény fejtés/kártyázott vagy játszott más játékot mint pl. sakk]?
1. szinte minden nap
2. szinte minden héten

3. szinte minden hónapban
4. ritkábban
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, teljesen elégedetlen, a 10 pedig azt, teljesen elégedett, Ön
mennyire elégedett az említett tevékenységekkel?
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Most arról szeretném kérdezni Önt, mennyire tartja valószínűnek egyes események bekövetkeztét. Amikor egy
kérdést felteszek, azt szeretném, ha egy 0 és 100 közötti számmal válaszolna.
Próbáljunk ki együtt egy példát, és kezdjük az időjárással. Ha rátekint az 35. válaszlapra, Ön szerint mekkora
annak az esélye, hogy holnap napos idő lesz? A '90' például azt jelentené, hogy Ön szerint 90%, hogy napos idő
lesz. Bármilyen számot mondhat, 0 és 100 között.
0..100
EX002_ChanceRecInher
Kérem, tekintse meg az 35. válaszlapot.
Ha az elkövetkező tíz évre gondol, mekkora az esélye annak, hogy valamit Ön @Börököl@B, beleértve az
ingatlant és egyéb vagyontárgyakat?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k
Kérem, tekintse meg az 35. válaszlapot.
Az elkövetkező tíz évben, mekkora az esélye annak, hogy Ön 8 millió forintot meghaladó értékű örökségre tesz
szert?
0..100
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Kérem tekintse meg az 35. válaszlapot.)
Mekkora az esélye annak, hogy az Ön nyugdíjbavonulása előtt a kormányzat csökkenti annak a nyugdíjnak az
összegét, amelyre Ön jogosult?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
(Kérem tekintse meg az 35. válaszlapot.)
A munkájára gondolva úgy általában, és nem csak a jelenlegi állására, mekkora az esélye annak, hogy 63 éves
kora után is teljes állásban dolgozik majd?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Kérem tekintse meg az 35. válaszlapot.)
Mekkora az esélye annak, hogy mielőtt nyugdíjba vonulna, a kormány felemeli a nyugdíjkorhatárt?

0..100
ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Kérem tekintse meg az 35. válaszlapot.)
Mekkora az esélye annak, hogy Ön megéri a [75/80/85/90/95/100/105/110/120] évet?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Most arról szeretnék feltenni egy kérdést, hogyan látja Ön a többi embert. Általánosságban véve, Ön szerint a
legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban? Most kérem
már ne nézze az 35. válaszlapot, hanem egy 0-tól 10-ig tejedő skála segítségével válaszoljon, ahol a 0 azt jelenti,
az ember nem lehet elég óvatos, a 10 pedig azt, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni.
0..10
EX029_FreqPrayer
Most az imádkozási szokásairól tennék föl Önnek egy kérdést. Ha a jelenre gondol, milyen gyakran imádkozik?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. naponta többször
2. naponta egyszer
3. hetente párszor
4. egyszer egy héten
5. kevesebb, mint egyszer egy héten
6. soha

EX110_RiskAv
Kérem, tekintse meg a 36. válaszlapot. Amikor az emberek befektetik a megtakarításaikat, választhatnak a
biztos, de alacsony hozamú befektetések, mint pl. a banki betétek, biztonságos kötvények, illetve a nagyobb
kockázatú, de magasabb hozamú befektetések, mint pl. a részvények között. A válaszlapon látható állítások
közül melyik áll legközelebb ahhoz a mértékű kockázathoz, amelyet Ön hajlandó vállalni, amikor megtakarít vagy
befektet?
KÉRDEZŐ: Csak akkor olvasd fel a válaszokat, ha szükséges. Ha több mint egy választ ad, az első érvényes
kategóriát használd.
1. Igen nagy pénzügyi kockázatot vállalok nagy nyereség reményében.
2. Az átlagosnál nagyobb pénzügyi kockázatot vállalok az átlagosnál nagyobb nyereség reményében.
3. Átlagos pénzügyi kockázatot vállalok az átlagos nyereség reményében.
4. Nem vagyok hajlandó pénzügyi kockázatot vállalni.

EX028_LeftRight
A politikában az emberek gyakran beszélnek "bal" és a "jobb" oldalról. Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol 0 a
baloldalt jelenti, 10 pedig a jobboldalt, Ön hol helyezné el magát?
0..10
EX109_UseWWW
Rendszeresen használja Ön a világhálót, azaz az internetet, e-mailek küldésére és fogadására vagy bármilyen
más célból, mint pl. vásárlás, információ keresés, utazási helyfoglalás?
1. Igen
5. Nem

EX023_Outro
KÉRDEZŐ: Vége a @bnem-megbízotti szekciónak@b. Ki válaszolt a kérdésekre ebben a blokkban?
1. Válaszadó
2. A blokkra nem válaszoltak (megbízott tölti ki a kérdőívet)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv

KÉRDEZŐ: Rendelkezésre áll a válaszadó partnere és hajlandó válaszolni a kérdésekre ebben a szakaszban,
illetve megbízotti interjút fogsz készíteni a partnerre vonatkozóan ebben a szakaszban?
1. Igen, a partner rendelkezésre áll és hajlandó válaszolni (megbízottként válaszolni) a kérdésekre ebben a
szakaszban
5. Nem, a partner nem áll rendelkezésre vagy nem hajlandó válaszolni (megbízottként válaszolni) a kérdésekre
ebben a szakaszban

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Mielőtt befejezzük, szeretném megkérni arra, hogy nyújtson bizonyos információkat az Ön [férjéről/feleségéről
/partneréről/partneréről], aki ma nem vesz részt interjún.
1. Tovább

EX102_PartYrsEduc
Hány évet töltött az Ön [férje/felesége/partnere/partnere] nappali tagozatos oktatásban?
KÉRDEZŐ: a nappali tagozatba
* beleszámít: magántanulóként való tanulás, költségtérítéses tanulmányok, gyakorlat végzése vagy viszgázás
* NEM számít bele: teljes állásban való munka, otthoni oktatás, távoktatás, speciális beoktatás egy állásba, esti
tagozatos tanulás, részidőben végzett magán szakmai tréning, rugalmas vagy részidőben végzett felsőoktatás,
levelező tagozaton végzett felsőoktatás, stb.
0..21
EX103_PartJobSit
Kérem nézze meg a 37. válaszlapot.
Általánosságban véve, hogyan írná le az Ön [férjének/feleségének/partnerének/partnerének] a jelenlegi
munkaerőpiaci státuszát?
KÉRDEZŐ: Olvasd fel
1. nyugdíjas
2. alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozást is)
3. munkanélküli, álláskereső
4. tartósan beteg vagy rokkant
5. háztartásbeli
97. egyéb

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
Végzett-e az Ön [férje/felesége/partnere/partnere] valaha fizetett munkát?
1. Igen
5. Nem
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
A [legutóbbi/jelenlegi/legutóbbi] állását tekintve, az Ön [férje/felesége/partnere] alkalmazott [volt/volt] a
magánszektorban, alkalmazott [volt/volt] a közszférában, vagy vállalkozó [volt/volt]?
1. alkalmazott
2. köztisztviselő/közalkalmazott
3. vállalkozó
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Nagyon köszönöm. Ez volt az utolsó kérdés. Még egyszer szeretném megköszönni a részvételét kutatási
projektünkben. Tudom, a kérdőív hosszú és összetett volt, de az Ön segítsége rendkívül fontos volt. Részvételével

Ön hozzásegítette a kutatókat annak jobb megértéséhez, hogyan befolyásolja mindannyiunk jövőjét a a népesség
idősödése Európában.
1. Tovább

EX106_HandOutA
KÉRDEZŐ: Add oda a válaszadónak az önkitöltős kérdőívet. Írd rá a keresztnevét és a válaszadó azonosítóját:
@B {RespondentID}@B.
Írd be az önkitöltős kérdőív sorszámát a kérdőívről a CAPI-ba.
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
KÉRDEZŐ: NYOMJ 0-t és egy ENTER-t a folytatáshoz.
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
KÉRDEZŐ: NYOMJ CTRL-R-t a folytatáshoz.

ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
EZ A SZEKCIÓ AZ INTERJÚ SORÁN TETT MEGFIGYELÉSEIDRŐL SZÓL ÉS MINDEN EGYES EGYÉNI
INTERJÚ BEFEJEZÉSE UTÁN KI KELL TÖLTENED.
1. Tovább

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
{FLRespondentName} helyett a kérdések egy részét vagy az összes kérdést egy megbízott válaszadó válaszolta
meg. Mi a kapcsolat a megbízott válaszadó és {FLRespondentName} között?
1. házastárs/partner
2. gyermeke/veje/menye
3. szülő/após/anyós
4. testvér
5. unoka
6. egyéb rokon
7. idősek otthona / ápolási otthon munkatársa
8. otthoni segítő
9. barát/ismerős
10. egyéb
ENDIF

IV002_PersPresent
Volt-e jelen harmadik személy, a válaszadó megbízottján kívül, a {FLRespondentName} -val/vel készített interjú
egésze vagy bármely része alatt?
KÉRDEZŐ: Több válasz is lehetséges
1. senki
2. házastárs vagy partner
3. szülő vagy szülők
4. gyermek vagy gyermekek
5. egyéb rokonok
6. más személyek

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Beleavatkoztak ezek a személyek az interjúba?
1. Igen, gyakran
2. Igen, néha
3. Nem
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Megítélésed szerint, mennyire készségesen válaszolt {FLRespondentName} a kérdésekre?
1. nagyon
2. eléggé
3. elfogadhatóan
4. egyáltalán nem
5. az elején készséges volt, de az interjú előrehaladtával már nem
6. eleinte egyáltalán nem, de javult az interjú során

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Miért lett kevésbé készséges a válaszadó az interjú során?
KÉRDEZŐ: Kódold be az összeset, ami igaz
1. Kezdte elveszíteni az érdeklődését
2. Kezdett dekoncentrált lenni, elfáradt
3. Egyéb, fejtsd ki

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
Milyen egyéb ok játszott szerepet?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
Kérte {FLRespondentName} bármelyik kérdésnél, hogy magyarázd el jobban?
1. soha
2. szinte soha
3. előfordult
4. gyakran
5. nagyon gyakran
6. mindig

IV008_RespUnderstoodQst
Összességében, megítélésed szerint {FLRespondentName} megértette a kérdéseket?
1. soha

2. szinte soha
3. előfordult
4. gyakran
5. nagyon gyakran
6. mindig

IV018_HelpShowcards
Kellett-e segíteni a válaszadónak a válaszlapok elolvasásánál az interjú során bármikor?
1. Igen, látásproblémák miatt
2. Igen, gyenge olvasási készség miatt
3. Nem

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
Milyen környéken van az épület?
1. nagyvárosi
2. nagyváros külvárosa vagy külső része
3. városi
4. kisvárosi
5. vidéki, falusi

IV010_TypeBuilding
Milyen fajta épületben van a háztartás?
1. tanyasi
2. magában álló egy vagy két családi ház
3. ikerház vagy sorház
4. 3-8 lakásos ház
5. 9 vagy több lakásos ház, de legfeljebb 8 emeletes
6. 9 vagy több emeletes toronyház
7. idősek otthona
8. speciális idősotthon (24 órás ellátás)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
A földszintet is beleszámítva, összesen hány emeletes az épület?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Hány lépcsőn kell fel- vagy lemenni ahhoz, hogy a válaszadó bejárati ajtajához érjünk?
KÉRDEZŐ: Ne számítsd bele azokat a lépcsőket, amelyeket ki lehet kerülni, mert van lift a házban
1. legfeljebb 5
2. 6-15
3. 16-25
4. több mint 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
Kérdezői azonosítószámod:
STRING
IV017_Outro

Nagyon köszönjük, hogy kitöltötted ezt a részt.
1. Tovább
ENDLOOP
ENDIF

