AZ ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ADATFELVÉTEL
5. hulláma
KÉRDEZŐI OKTATÁS
Időpont: 2016. november ………...
Helyszín:…….……………………………..
Oktató:……………………………………..

1.
A kutatás célja, tematikája
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A kutatás témái
Életünk fordulópontjai:
Gyermekkor
A szülői családról való leválás
Családalapítás
Gyermekvállalás, gyermekvállalást befolyásoló tényezők
Párkapcsolatok alakulása
Iskolai végzettség, a tanulás évei
Munkaerőpiaci helyzet, munkaerőpiac történet
Életkörülmények (anyagi helyzet, lakókörülmények, megélhetési
problémák)
▪ Nyugdíjas korra való felkészülés
▪ Az időskor jellemzői
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Az adatfelvétel hullámai
▪ Központi eleme: 2001-ben indult panel vizsgálat (18-74 évesek
mintája)
▪ További adatfelvételi hullámok:
2. hullám: 2004
3. hullám: 2008
4. hullám: 2012
5. hullám: 2016
▪ A panel vizsgálat jellemzője: személyeket követünk,
függetlenül attól, hogy hol érjük el őket

▪ Kiegészítő vizsgálatok:
▪ 3. hullámban: 20-24 évesek kiegészítő mintája - az ‘alap mintába
tartozók’ gyermekei – 1984-1988 között születettek (több, mint ezer
gyermek)
▪ 4. hullámban: 1963-1994 között születettek reprezentatív mintája
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2.
Az 5. hullám három modulja
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Az 5. hullám jellemzői - modulok
▪ A kutatás három mintán zajlik a kérdezés , a minták külön modul
elnevezést kaptak, a modulokkal kapcsolatos feladatok eltérnek
1. ALAP modul:
→ Az ALAP modul célja, hogy a mintába kerülő személyek életét
tovább kövessük, megvizsgáljuk, hogy milyen változások történtek
a válaszadóink életében az elmúlt négy év alatt
→ Azok a személyek akiket 2012-ben már sikeresen megkérdeztünk.
Ezeknek a személyeknek egy része már 2001 óta benne van a
mintában (’régi alminta’), míg mások a 2012-es új mintával
kerültek be (’új alminta’).
→ Feladat: ALAP modul kérdőív lekérdezése
→ Néhány kérdést csak az egyik almintától kérdezünk
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Az 5. hullám jellemzői - modulok
2. GYERMEK modul:
→ A GYERMEK modul célja a demográfiai magatartás minták generációk
közötti átörökítésének vizsgálata, a fiatal generációk életkörülményeinek,
az önállóvá válás folyamatának megismerése
→ A gyermek modulba azok a személyek kerülnek, akiknek az egyik szülőjét
a 4 megelőző (2001, 2004, 2008, 2012-es évek) és a mostani hullámban
is sikeresen lekérdeztük, és 1985-1991 között születtek.
→ Már nem gyermekek, hanem fiatal felnőttek
→ A gyermek modulba bekerül a kérdezett minden biológiai gyermeke, akit
a kérdezett szülő az 5. hullámban megemlít
A minta az ALAP modul
kérdezése után generálódik
→ A szülővel együtt élő, és a szülőtől különélő gyermekeket is felkeressük
→ Feladat: A PANEL GYERMEKEI kérdőív lekérdezése/ webes
kitöltés támogatása
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Az 5. hullám jellemzői - modulok
3. CÍMBEJÁRÁSOS modul:
→A CÍMBEJÁRÁSOS modul célja a négy évvel ezelőtti migrációs becslés
megismétlése (a 2012-es mintán) – azt vizsgáljuk, hogy mennyien
tartózkodnak tartósan külföldön
→A címbejárásos modul címállományába a 2012-ben belépő minta azon
személyei kerülnek be, akikkel 2012-ben nem sikerült velük interjút
készíteni
→Ezeknek a személyeknek a megtalálása, a velük való kapcsolatfelvétel az

átlagosnál is nehezebb.

Jelezni, a kijelölt személyek felé, hogy csak

néhány információt szeretnénk megtudni.
→ Megengedett, hogy más is adatot szolgáltasson, mint a kijelölt személy.
→Feladat:A Címbejárásos modul információs lapjának kitöltése
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2.
Költözések kezelése

9

Költözések kezelése
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Az adatfelvétel egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem címeket próbálunk
elérni, hanem személyeket!
Ha a válaszadásra kijelölt személyek költöznek, akkor őket megpróbáljuk elérni.
Ha a kérdező elérhetőségén belül marad a kijelölt személy, akkor lekérdezheti
(megváltozott cím jelölés)
Ha nem, akkor KÖLTÖZÉS jelölése!
▪ A költözéseknél minden információ számít! A töredékes információ is.
▪ DE! Minél pontosabb és minél több információt be kell gyűjteni. ÉS! Azt a
megfelelő helyre kell beírni!!!
Bizonytalan információk:
▪ Ha az információ bizonytalan, akkor azt is jelezni kell a MEGJEGYZÉS
rovatban (megjegyzés rovat: CÍMKÁRTYA2 után, a HÁZIKÓS LAP után)
Csak a tényleges költözések kerüljenek be a költözők közé! (pl. intézményi
háztartásba kerülő nem költöző)
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3.
Ütemezés, dokumentáció
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Határidők
1. Az adatfelvétel megkezdése: az első két élesben
lekérdezett elektronikus kérdőív felküldése ellenőrzésre.
Folytatni csak véleményezés után szabad!

2. Az adatfelvétel és a címkövetések lebonyolítása

3. Kérdezői elszámolások

első teljesítésigazolás (decemberi munkák)
első kifizetés
második teljesítés igazolás
második kifizetés
harmadik teljesítés igazolás
harmadik kifizetés
4. A ’fogamzásgátlásra és a gyermekvállalási nehézségekre’
vonatkozó kérdőív blokk berögzítése+FEOR kódolás

december 1-14

I szakasz:
december 1 – február 28
II. szakasz:
március 1 – április 28
november 21-25

2017 január
2017 február végéig
2017 március
2017 április végéig
2017 május
2017 június végéig
2017 május 15
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Az oktatási csomag tartalma
▪ Az oktatási előtt kapta meg a kérdező:
→kérdezői útmutató
→Kérdőívek
→ALAP modul kérdőíve (1 db)
→GYERMEK modul kérdőíve (1 db)
→CÍMBEJÁRÁSOS MODUL címkártyája (1 db)
→Válaszlap füzetek
→ALAP modulhoz (2 db)
→GYERMEK modulhoz (2db)
→Önellenőrző lap
→Kérdezői dosszié
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A kérdezők terepmunkájához szükséges
további dokumentumok

1. Kérdezői útmutató
2. Papíralapú segéd-mintakérdőívek
ALAP modul kérdőíve
GYERMEK modul kérdőíve
CÍMBEJÁRÁSOS modul kérdőíve
3. Válaszlap füzet
ALAP modulhoz kapcsolódó válaszlapok
GYERMEK modulhoz kapcsolódó válaszlapok
4. A „fogamzásgátlásra és a gyermekvállalási nehézségekre”
vonatkozó blokk kérdőíve+ boríték
5. Köszönő kártya
6. WEBES kártya
7. Felkérő levél a GYERMEK modulhoz
8. Önellenőrző lap
9. Kérdezői doszié
10. Ajándék (Csoki)

Oktatási csomag része

Oktatási csomag része
Oktatási csomag része
Oktatási csomag része
Oktatási csomag része
Oktatási csomag része
Oktatáson kapja meg a kérdező
Oktatáson kapja meg a kérdező
Oktatáson kapja meg a kérdező
Oktatáson kapja meg a kérdező
Oktatási csomag része
Oktatási csomag része
Oktatáson kapja meg a kérdező
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4.
Minőségbiztosítás, ellenőrzés
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Minőségbiztosítás, ellenőrzések
JUDIT: ezt vegyük ki!!!!!!!!!!!!!!!
Mutató
Képzés tevékenységéről
Kérdőív
Statisztikai kimutatások a kérdezők
szint
Előrehaladási mutató
(modulonként)

Kiadott címek száma/lezárt
címek száma

Sikerességi mutató
(ALAP modul)

Lezárt címek száma/ sikeres
kérdezés

Időbélyeg 1.
(ALAP és GYERMEK modul)

Felkeresések időpontja

Időbélyeg 2.

Interjú hossza

Születési nap
(ALAP modul)

Kérdőív adata ~= 2012-es adat

Élve született gyermekek száma

Kérdőív adata < 2012-es adat

Legmagasabb iskolai végzettség

Kérdőív adata < 2012-es adat

Kérdezői
szint
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5.
Kérdezői díjtételek
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Kérdezői díjtételek
ALAP modul
Címfelkeresés
Költöző cím sikeres kiderítése (amennyiben később az új
címen sikeres adatgyűjtésre kerül sor)
Sikeres kérdezés, vidék
Sikeres kérdezés, Budapest
’Magányos cím’ prémiuma, sikeres kérdezés esetén (azon
települések esetén, amelyben a kiinduló címlistán 1-3 cím
került kijelölésre)

300 Ft/db
500 Ft/db
2500 Ft/db
3000 Ft/db
3000 Ft/db
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Kérdezői díjtételek
GYERMEK modul
Címfelkeresés
Sikeres kérdezés, vidék
Sikeres kérdezés, Budapest
’Magányos cím’ prémiuma, sikeres kérdezés esetén (azon
települések esetén, amelyben a kiinduló címlistán 1-3 cím
került kijelölésre)
Sikeres webes kitöltés

300 Ft/db
2500 Ft/db
2500 Ft/db
3000 Ft/db
800 Ft/db
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Kérdezői díjtételek

CÍMBEJÁRÁSOS modul
Címfelkeresés, címkártya kitöltése
Költöző cím sikeres kiderítése (amennyiben később az új
címen sikeres adatgyűjtésre kerül sor)
’Magányos cím’ prémiuma, sikeres kérdezés esetén (azon
települések esetén, amelyben a kiinduló címlistán 1-3 cím
került kijelölésre)

800 Ft/db
500 Ft/db
500 Ft/db
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6.
A címadatbázis és ezzel kapcsolatos teendők
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Címlista:nevek
▪ Elsődleges név + 2 korábbi név
▪ Hivatalos nyilvántartás és adatfelvételek során gyűjtött adatok
▪ A válaszadó neve megváltozhatott (pl. házasság vagy válás
miatt) – ennek jelölése/pontosítása kérdezői feladat
▪ Ha címváltozás is történt, akkor a kérdőív elején (költözésnél vagy
címpontosításnál)
▪ Sikeres kérdezésnél a kérdőív végén (Címkártya adat 2. blokk) is
pontosítható a név
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Címlista: címek
▪ Egy válaszadóhoz 3 cím lehet (egy elsődleges + 2 korábbi lakcím
előre betöltött adatként)
▪ Elsődleges cím: legvalószínűbbnek tartott cím
▪ Második/ harmadik cím: nem fontossági sorrend!
▪ Elsődleges címen nem elérhető válaszadók: második és harmadik
cím is felkereshető, ha a kérdező számára elérhető közelségben
van
▪ Címváltozás rögzítése az összeíró feladata
▪ Ha elsődleges címen érte el: nincs teendő
▪ Ha meglévő korábbi vagy új címen: minél pontosabb rögzítés
(kérdőív elején)
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Címlista: egyéb elérhetőségek
▪ Válaszadóktól származó információk
▪ Telefonszám(ok) (max. 3 db) (ha a megadott szám 6-ossal kezdődik, és
kevés számjegyet tartalmaz, lemaradhatott a 0!)
▪ 2012-ben első alkalommal e-mail cím
▪ Kapcsolattartó személyek (max. 3 fő)
– Neve
– Milyen kapcsolatban áll a válaszadóval? (szülő, testvér, barát stb. –
válaszadóhoz viszonyítva)
– Címe
– Telefonszáma
– Egyéb elérhetősége (ritka)
▪ Egyéb megjegyzés mező:
– Máshova be nem vihető, de a felkeresés szempontjából fontosnak
ítélt korábbi feljegyzések, megjegyzések, elérési információk stb.
– Költözések során bővül
24

7.
Részletesen az ALAP modulról

25

ALAP modul
→ Azok a személyek tartoznak az ALAP modulba, akiket 2012-ben már
sikeresen megkérdeztünk.
→ Az ALAP modulba tartozóknak felkérő levelet és brossúrát küldtünk –
ezekre tudnak a kérdezők hivatkozni
→ Címlista:
→
→
→
→
→

Név
Születési év
Elsődleges cím, telefonszám
Az ALAP modulba tartozó személyek a címlistán 1-el vannak jelölve
Alminták:
→ (1.) régi alminta, aki 2001-ben volt először kérdezve
→ (2.) új alminta, aki 2012-ben volt először kérdezve.
→ BLAISE-ben vannak-e további információk (1.) igen (2.) nem
→ Vannak-e a kijelölt személynek 1985-1991 között született gyermekei (lsd. erről
később)
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ALAP modul
▪ NAGYON FONTOS!!! Személyesen kell elérni a válaszadásra
kijelölt személyt, és kizárólag tőle lehet lekérdezni a kérdőívet. A
válaszadó pótlására semmilyen formában nem kerülhet sor.
▪ A megkeresésről minden esetben ki kell tölteni az ún. CÍMKÁRTYÁT
▪
▪
▪
▪

Felkeresés eredményét
Időpontját (automatikus, átírható)
Illetve az esetleges változások rögzítését
Minimum 3 felkeresés szükséges sikertelen elérés esetén

▪ Célunk, hogy mindenkit megtaláljunk, azokat is, akik elköltöztek
vagy ideiglenesen távol vannak. A kérdező feladata ez esetben ebben az
hogy minél több és pontosabb információkat tudjon meg a kijelölt
személy hollétéről
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A felkeresés eredményének jelölése pontos képet ad arról, hogy mi történt a terepmunka során, a kérdező mikor, milyen
eredménnyel zárta az aktuális megkeresést. Sikerült lekérdezni a kérdőívet, vagy további megkeresésre lesz szükség, esetleg
végleges lezárásra kerül az adott személy címkártya adata (pl. körzeten kívülre költözött, a kutatás ideje alatt nem elérhető stb.)
A kérdező az itt rögzített adatok alapján tud tájékozódni az előző megkeresés eredményéről, a jelölés alapján tudja optimálisan
ütemezni a következő felkeresést.
ALAP MODUL címkártya adatok

II. Felkeresések adatai

Felkeresés eredménye
1.sikeres felkeresés

kérdőív lekérdezés

2.Magyarországon lakik, elérhető közelségben

„megváltozott, pontosított cím”

3 .Magyarországon lakik, de nem elérhető közelségben(költözés)

4 . nem sikerült még sikeres interjút készíteni
5.végképp sikertelen

„címkövetés esetén”

„nyitott cím”

véglegesen sikertelen
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A címen kiderül, hogy a célszemély elköltözött , az új cím nem a kérdező körzetében elérhető közelségében van. A cím
körzetesítésre kerül.
Fontos, hogy a kérdező minél több információt megtudjon az új címről, az adatokat pontosan írja be. Minden egyéb információ
számít, ezért az egyéb elérést segítő információ is lehetőleg kerüljön kitöltésre, ezeket az információk átadjuk a körzetesítés
során.
ALAP MODUL címkártya adatok

IV. Címkövetés esetén

Mit sikerült róla kideríteni? Minden adat számít!
Jelenlegi neve: _______________
Település: ___________________
Cím: _________________________
Telefonszám: ____________________
Egyéb elérhetőségek (e-mail, skype, stb.): ___________
Egyéb, az elérését segítő információk. (pl. albérlet, a postaládán Kovács név szerepel)_________________

29

A címen kiderül, hogy a célszemély elköltözött, az új cím a kérdező körzetében, közelségében van. A z új címen kell felkeresni a
megadott személyt.
Itt kell jelölni azt is, ha a címmel, elérhetőséggel vagy a névvel kapcsolatban pontosítanod kell.
Csak az általunk megadott személy kérdezhető le, a születési év/hónap segít a pontosításban, fontos, hogy az azonosításnál a
kérdező körültekintően járjon el.
Ha esetleg azonos felkeresésnél sikerül kideríteni a pontos címet, és egyben indíthatod is a kérdezést, akkor az első lépés
pontosítani a címet, majd következő felkeresés jelöléssel lehet indítani az interjút.
ALAP MODUL címkártya adatok

V. Megváltozott cím, adatpontosítás
Mit sikerült róla kideríteni? Minden adat számít
Jelenlegi neve:_________
Település: ____________
Cím: ________________
Telefonszám: _________
Egyéb elérhetőségek (e-mail, skype, stb.): ___________
Egyéb, az elérését segítő információk. (pl. albérlet, a postaládán Kovács név szerepel) _______
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A nyitott cím jelölés esetében a cím felkeresése még nincs lezárva, további megkeresést kezdeményez a kérdező. Fontos, hogy a
megkeresések különböző napra, napszakra essen ill. különböző hétre ( hétköznap, hétvége, 16h után hétköznap) növelve az
esélyét a célszemély elérésének. (min.3x felkeresés)
Ha már legalább 3X kerested a válaszadót, és továbbra sincs eredménye a felkeresésnek, akkor „végképp sikertelen” kóddal zárd
az interjút, majd ha a Végleges sikertelen blokkban található kódok közül egyik sem felel meg a helyzetnek, használd az „egyéb”
mezőt. (Például 4 felkereséssel sem jutottál be az épületbe, ezért semmit sem tudsz a válaszadóról.)
ALAP MODUL címkártya adatok blaise

Nyitott cím
Mi történt?
1
2
3
4
5
6

- nincs otthon senki
– válaszadó nincs otthon
– megbeszélt időpont a következő kapcsolatfelvételre
– nem lehet az épületbe, házba bejutni
– megszakadt interjú, folytatható
– egyéb …….( írd le)
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Végleges sikertelenség jelölésre több kódlehetőség áll a rendelkezésre. Az alábbi kódok jelölése a további megkeresés
lehetőségét kizárják, a megadott címen/személlyel nem készül interjú.

III. Végleges sikertelenség esetén
Mi volt a végleges sikertelenség oka?
MEGTAGADÁS, SIKERTELEN INTERJÚ

1. a célszemély válaszmegtagadó
2. a háztartás más tagja válaszmegtagadó
3. véglegesen megszakadt interjú
4. a célszemély tartósan válaszképtelen

A CÉLSZEMÉLY NEM ELÉRHETŐ A CÍMEN

5. ismeretlen helyre költözött, és semmit nem lehet kideríteni a keresett személyről
6. a célszemély sohasem lakott itt
7. tartósan külföldön tartózkodik → orszag-RA
8. intézménybe került (idősek otthona stb.) → int_nev-RE
9. cím jó, életvitelszerűen itt él, de kérdezés időszaka alatt nem volt elérhető
10. meghalt

A CÍMMEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK
11. a cím nem létezik (lebontott, ismeretlen), semmit nem lehet kideríteni
12. a cím nem azonosítható (tömbház emelet/ajtó nem azonosítható)
13. a cím nem lakott (üres lakás, ház)
14. a cím nem lakás (iroda, üdülő)
15. egyéb
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A célszemély külföldre vagy intézménybe költözött további információkat kell megtudni, jelölni.

ALAP MODUL címkártya adatok

III. Végleges sikertelenség esetén

Külföldre költöző vagy intézetben tartózkodó személy esetén információk
Melyik országban? ______________________
Mi célból? (pl. férjhez ment vagy kint dolgozik
Kitől származik az információ: (Ha többektől, az első kódot jelöld !)
Pontosabban kitől (Név, vagy/és a keresett személyhez való viszony):

int_nev-int_cim: HA TARTÓSAN INTÉZMÉNYBE KERÜLT
Mit tudtál kideríteni az intézményről?
Intézmény neve: ____________
Intézmény települése: ________
Intézmény címe: _________
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Zárókérdés utáni címkártya, itt további információ begyűjtése.

ALAP MODUL címkártya adatok

„címkártya adatok 2” kapcsolati adatok

Q40

HÁZASSÁGKÖTÉS MIATT VAGY EGYÉB OKBÓL MEGVÁLTOZHAT AZ EMBER NEVE, A MI ADATAINK SZERINT AZ ÖN
NEVE <NÉV>. EZ HELYES?

Q41

AZ ÉN MUNKÁMAT IS ELLENŐRZIK. HOGY LEELLENŐRIZHETŐ LEGYEN, VALÓBAN ITT JÁRTAM ÖNNÉL,
MEGADNÁ A SZÜLETÉSI NAPJÁT? TEHÁT AZT, HOGY AZ ADOTT HÓNAP HÁNYADIK NAPJÁN SZÜLETETT?

Q42

Q43

Q44.

TERVEINK SZERINT A KUTATÁS A JÖVŐBEN IS FOLYTATÓDIK, NÉGY ÉV MÚLVA ISMÉT MEGKERESNÉNK ÖNT,
HOGY ÚJBÓL KIKÉRJÜK A VÉLEMÉNYÉT. HOGY 2020-BAN ISMÉT MEGTALÁLHASSUK MEGADNÁ NEKÜNK A
A: MOBILTELEFONSZÁMÁT? ________________________
B: AZ E-MAIL CÍMÉT, HA VAN ÖNNEK ILYEN? ___________________________

NÉGY ÉV HOSSZÚ IDŐ. TUDNA MONDANI NEKÜNK EGY OLYAN SZEMÉLYT, AKI NÉGY ÉV MÚLVA IS BIZTOSAN
TUDJA MAJD, HOGY MI TÖRTÉNT ÖNNEL?
A: NEVE: ________________________
B: MILYEN KAPCSOLATBAN ÁLLNAK: ________________________
C: CÍME: ________________________
D: TELEFONJA ________________________
E: EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE: ________________________
Ha a címkártya 1. blokkjában nem tudtam még beírni
a címpontosítást, akkor ide írd be az új/pontos címet.
EGYÉB INFORMÁCIÓ: _______________________________________ Továbbá ide írhatsz minden egyéb fontos információt
is. (Pl. másik utcáról nyílik a ház bejárata)
Üzenetet hagyni a házikós lap végén 34
is lesz
lehetőséged.

‘Érzékeny kérdések’
▪ ’Az ALAP modulban található egy kérdőív blokk, amely a fogamzásgátlásra
és a gyermekvállalási nehézségekre vonatkozik’.
▪ Ezt nem kell mindenkitől lekérdezni, csak azoktól a nőktől, akik termékeny
korban vannak, illetve azoktól a férfiaktól, akiknek lehet olyan partnerük,
akik termékeny korban vannak. (A BLAISE program jelzi!)
▪ Ennek a blokknak a kérdezése nem laptopon történik, hanem a kérdezett
maga tölti ki papíron.
▪ A kérdezőnek jelölnie kell a BLAISE programban, hogy a kérdezett vállaltae a kitöltést, és be kell írnia a kérdőív blokkon található azonosítót is a
BLAISE programba.
▪ Nagyon fontos, hogy az azonosítót pontosan írják be, mert ez az egyetlen
eszköze annak hogy a válaszokat utólag összekapcsoljuk a kérdőív többi
részével.
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‘Érzékeny kérdések’
▪
▪

▪

Miután a válaszadó kitöltötte a kérdőívet, a kérdezőnek borítékba kell
tennie és lezárnia.
Fontos hangsúlyozni, hogy a kérdező ne ellenőrizze le a kérdőív blokk
kitöltöttségét, ne nézze meg a kérdőívet mielőtt borítékba teszi! Ezek
bizalmas adatok.
A borítékot a kérdezőnek a terepmunkák befejezése után el kell
juttatnia a KSH megyei képviseletére
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Házikós lap
• Házikós lap csak az ALAP kérdőívhez tartozik
• Otthon kell kitölteni a sikeres kérdezés után
• Az ALAP kérdőív csak ennek kitöltése után zárható, és küldhető fel
• FIGYELEM!
– Amennyiben a válaszadónak vannak a GYERMEK modulba tartozó
gyermekei, úgy előbb ki kell tölteni a rájuk vonatkozó adatokat, majd
„azonnali” kérdezés esetén a gyermek kérdőívét is. A házikós lap csak
ezután válaszolható meg, azonban ebben az esetben is az ALAP modul
kérdezési helyzetére vonatkozóan kell megválaszolni!
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8.
Részletesen a GYERMEK modulról
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GYERMEK modul
▪ A GYERMEK modulba azok a személyek kerülnek, akiknek az egyik vér
szerinti szülője 2001 óta válaszol a kérdőíveinkre, és akik 1985 és 1991
között születtek.
▪ A GYERMEK modulba tartozó személyek nincsenek rajta a kiinduló
címlistán, hiszen csak az ALAP modulra válaszoló szülők válaszai alapján
derül ki, hogy van-e ilyen korú gyermek.
▪ Ha van, akkor az ALAP modul kérdőív végén generálódnak azok az
adatok, amelyek majd beazonosítják a gyermeket.
▪ Szintén az ALAP modulban kell megtudni a gyermekek nevét és
elérhetőségét is.
▪ Ebből következik az is, hogy ha nincs ALAP modul kérdezés, akkor nincs
GYERMEK modul kérdezés sem. Még akkor sem ha esetleg a kérdező
ismeri az ALAP modulba kijelölt szülő gyermekét és le is tudná kérdezni.
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GYERMEK MODUL címkártya GENERÁLÁS

1985-1991 született
biológiai gyermek, aki
háztartásban él
(Háztartási tábla adata)

ALAP kérdőív
(zárókérdések után),
ha van a válaszadónak van
….

Információ a háztartásban élő gyermekről
▪Megadja-e az elérhetőségét?
▪Elérhetőség rögzítése

1985-1991 született
biológiai gyermek nem a
háztartásban él
(608-as kérdés adata )

Információ a gyermekről

▪Hol él?
▪Megadja-e az elérhetőségét?
▪Elérhetőség rögzítése
▪Kérdezői körzetben lakik vagy nem?
▪Miért nem adja meg a szülő az adatokat?
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GYERMEK modul
▪ Az ALAP modul címlistáján jelezzük, hogy hány GYERMEK modul
kérdezésre számíthatsz. Ezt a szülő 2001-ben bemondott válaszai alapján
számítottuk ki. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezek csak tájékoztató
jellegűek. Csak azokat kell kérdezned, akiket a szülő a jelenlegi kérdezés
során vér szerinti gyermekeként megjelöl.
▪ Ha a szülő megadja a gyermek(ek) elérhetőségét és a gyermek(ek) még
a szülőkkel laknak vagy a kérdező számára elérhető közelségbe költözik,
akkor tőle le kell kérdezni a GYERMEK modul kérdőívét.
▪ Ez esetben a BLAISE programon belül, azaz ALAP modul címhez
csatlakozva generálódnak a gyermekhez tartozó címkártya adatok.
Tehát a GYERMEK modulba tartozó személy a LAPTOP címlista
felületen nem lesz látható!
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GYERMEK modul
A GYERMEK modul kérdőívet a következőképpen lehet
elindítani:

▪ Belépés a LAPTOP címlista felületre
▪ Az ALAP modulba tartozó személy sorának kiválasztása

▪ Innen belépve a BLAISE programba „END” gombbal lehet elérni
annak a gyermeknek az adatait, akitől le kell kérdezni a
kérdőívet vagy akit fel kell keresni
▪ Ha több gyermek is van akkor az „END” gomb többszöri
megnyomásával lehet elérni az adott gyermeket
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GYERMEK modul –

A KIJELÖLT SZEMÉLY ELÉRÉSE

▪ A GYERMEK modul esetében a felkeresési eredmény jelölése hasonló az
ALAP modulhoz. Egy fontos eltérés viszont, hogy a GYERMEK modulba
tartozó személyek weben is kitölthetik a kérdőívet.
▪ WEBES kérdezés:
▪ Jelölés a kérdőív címkártya blokkjában – a program automatikusan
feladja a válaszadó belépési kódját és a belépéshez szükséges
jelszót.
▪ Webes kártya átadása :
▪ Ráírni: a válaszadó nevét és a belépéshez szükséges ’belépési
kódot’ és ’jelszót’. (Jól olvasható számok!!!)
▪ Ha a válaszadó mégsem tölti ki weben vagy a kitöltés hiányos
a kérdező ismételten felkeresi a kijelölt személye

▪ A webes kártyára rá kell írni, hogy meddig töltheti ki weben a
válaszadó a kérdőívet. (2 hét) – a kérdezőnek csak a sikeres
webes kitöltésről kap értesítést
▪ Ha nem sikeres a kitöltés
ismételt felkeresés
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GYERMEK modul –

IDEIGLENES LEZÁRÁS

▪ Előfordulhat hogy az ALAP modulhoz több GYERMEK modul is tartozik
▪ Informatikai szempontból a GYERMEK modul nem válik el az ALAP
modultól (a laptop címlistán nem önálló sorban szerepel) egy cím
mindaddig nyitott marad, amíg az ALAP modul és az ahhoz tartozó
összes GYERMEK modul le nem zárul.
▪ Pl. Ha az egyik gyermek költöző, a másikat a kérdező fogja
lekérdezni egy későbbi időpontban, akkor a cím mindaddig nyitott
lenne, míg a kérdezés nem történik meg - így viszont nem tudnánk
elindítani a másik gyermek költöztetését.
▪ Ha cím nyitvatartása meghaladja a 2 napot – ideiglenesen le
kell zárni a címet
▪ Minden GYERMEK modulhoz tartozik egy ideiglenes lezárás
lehetőség.
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GYERMEK modul –

IDEIGLENES LEZÁRÁS

▪ Az IDEIGLENES LEZÁRÁS VISSZANYITÁSA
– A LAKOS üzemeltetők naponta figyelik az ideiglenesen lezárt
címeket, a felküldés utáni következő munkanapon délelőtt 10-ig
visszanyitó csomagot küldenek a laptopodra. Ezután adatcserét kell
végezned, és az ideiglenesen lezárt cím visszanyílik. Itt folytathatod
a kérdezést a rád tartozó esetekben.
– Pénteken és hétvégén nincs visszanyitás, a folyamatban levő
címeket hétfő reggel tudjuk visszanyitni.
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9.
Részletesen a CÍMBEJÁRÁSOS modulról
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CÍMBEJÁRÁSOS modul
▪ 2012-ben kerültek a mintába, lekérdezésük sikertelen volt
▪ néhány információt kell rögzíteni a jelenlegi lakhelyükkel kapcsolatban

▪ az információt nem csak a megjelölt személy hanem más személy is adhatja
▪ megadott címen lakik vagy elköltözött
▪ ha költözött és van bármilyen információ az új címhez rögzíteni kell
▪ új cím kérdezői körzetben van - ismételt megkeresés szükséges
▪ új cím kérdezői körzeten kívül – körzetesítés - felkeresés az új címen
▪ ha nem sikerül információt szerezni, nincs otthon senki, nem jut be a
kérdező az épületbe, nem találkozik senkivel aki információt tudott adni,

akkor további felkeresés szükséges
▪ fontos, hogy a megadott személy jelenlegi lakhelyéről megbízható
információt gyűjtsenek a kérdezők be pl. postás, szomszéd, családtag
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10.
A kérdőívről részletesebben

48

Címkártya
Részlet – címkártya előre betöltött adatai

Kérdőív
Részlet a kérdőívből – bevezető kérdések fontossága és visszautalások
A kérdőív elején szereplő születési évre, családi helyzetre, gyermekek számára vonatkozó kérdések pontos megválaszolása
fontos. A kérdőív későbbi részeiben számos ponton szerepel beépített ellenőrzés, ami ezeken alapul.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - háztartás tábla részletei
Minden háztartástagról meg kell adni néhány adatot, többek között a válaszadóhoz viszonyított rokonsági kódot. Fontos
emellett a tevékenység pontos besorolása is, mivel erre is visszautalunk később.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből – ellentmondások kezelése: „nem elnyomható” hiba
A legfontosabb kérdésekben nem engedünk súlyos hibát. Ilyen például a hivatalos családi állapot és tényleges
párkapcsolati helyzet ellentmondása, vagy a bevezető kérdésekben szereplő gyermekszám és a kérdőívben később
megjelenő gyermekek száma közti ellentmondás.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - ellentmondások kezelése: „elnyomható” hiba
A program figyeli a legtöbb logikai ellentmondást, de sok esetben ezek csak figyelmeztetésként, „elnyomható” hibaként
jelennek meg. Itt is törekedni kell azonban a logikai ellentmondás feloldására, a hiba forrásától függően a korábbi kérdésre
visszalépve, vagy az aktuális kérdés javításával.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - halvány szürke, ne olvasd fel
Több kérdésnél halvány szürke színnel látsz válaszlehetőséget, ezeket nem szabad felolvasni, vagy a válaszadónak
„felkínálni”.
Általában az NT/NV választ jelöltünk így, de vannak olyan kérdések, ahol más válaszlehetőséget is érint a felolvasás tilalma.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - „iskolai osztályzás”
1-5-ig haladó válaszlehetőség, hangsúlyozd, hogy az 1-es jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös pedig, hogy
teljesen egyetért, de a köztes értékekkel árnyalhatja a válaszát.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - skálás válaszlehetőség
Hangsúlyozd a skála 0-tól 10-ig tartó értékét, közbülső értékkel tudja a válaszát árnyalni.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - Egy kérdéshez tartozó eltérő válaszlapok
Néhány kérdés esetében a kérdés ugyanaz, de a válaszadó helyzetének megfelelően eltérő válaszlapot kell használni. A
kérdés szövegének megfelelő válaszlapot kell mindig elővenni.
(Első esetben egyedül él, második esetben a partnerével, ehhez igazodnak a válaszlap lehetőségei.)

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - vélemény kérdés
Több véleménykérdés is van a kérdőívben. Lehet, hogy a válaszadó élethelyzetét nem érintik ezek a kérdések, de a
véleményére vagyunk kíváncsiak, így ezekre a kérdésekre is tud válaszolni.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből – Párkapcsolat történet (230-as kérdés)
A párkapcsolat történeti táblában a kapcsolat fennállására vonatkozó kérdésnél a párkapcsolat típusától függően eltérő
választ lehet adni. Hibaüzenet jön fel, ha házas esetében a „felbomlott, szétköltöztek” választ jelöljük. Házasok esetében
jelöld a „felbomlott, elváltak” kategóriát akkor is, ha a kapcsolat megszűnt, de hivatalosan még nem váltak el. Minket a
kapcsolat végének dátuma érdekel, és nem a hivatalos válás dátuma.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - iskolai tanulmányok
Minden iskolarendszerű oktatás keretében végzett tanulmány számít – az is ahol nem kapott végbizonyítvány
2001 óta résztvevő válaszadóktól (1-es alminta) csak azt kérdezzük, hogy 2012 óta milyen tanulmányokat végeztek
2012 óta résztvevő válaszadóktól (2-es alminta) teljes iskolatörténetet kérdezünk
Hibaüzenetek az oktatási szintek ellentmondására: pl. felsőfokú tanulmányt érettségit adó képzésnek kellett megelőznie

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - munka
Fontos, hogy ha a válaszadó bármilyen munkatevékenységet folytat, akkor a 401-es kérdésre igennel kell válaszolni. A 403as kérdésben további besorolási lehetőség van. Például nyugdíj mellett dolgozó esetében a 401-es kérdésre „igen” a válasz,
majd a 403-ban a jelölt válasz 5-ös.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből – foglalkozásra vonatkozó kérdés
Igyekezz részletesen megtudni a válaszadó foglalkozását. Pl. gépjármű vezető helyett – tehergépkocsi vezető
/ eladó helyett élelmiszer eladó / pedagógus helyett középiskolai tanár vagy óvodapedagógus

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből – tevékenységre vonatkozó kérdés
1-es alminta: 2012 óta milyen tevékenységet végzett
2-es alminta: 16 éve kora óta milyen tevékenységet végzett
16 éves kora előtt dátum beírható, a tényleges kezdés jóval előrébb eshet pl. tanuló tevékenység esetében
Hibaüzenet jön fel, ha az egymást követő tevékenységek megegyeznek ( pl. alkalmazott után ismét alkalmazott jelölés)
Tevékenység végének dátuma + 1hónap a következő tevékenység kezdő dátuma. A program kérdésbe illeszti a kezdés
dátumot ill. a sor kezdő dátumba is behelyezi.
Egymásba csúszó dátumot nem enged a program.
minden időszakot le kell fedni a kérdezés napjáig, ez a tevékenység záró dátuma (bár még ezt végzi, de a kérdést így lehet
lezárni)

CSERE

A kérdezett 1981-ben született

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - önkitöltős kérdőív
Blaise program szűri, kitől kell kérdezni ( 49 és fiatalabb nő, aki nem várandós, 1957 és fiatalabb férfi, akinek van olyan párja, aki 49 éves
vagy fiatalabb és nem várandós, 1957 férfi nincs partnere)

Önkitöltős kérdőívet tölt ki a válaszadó
Pontosan írd be a BLAISE programba a papír kérdőíven található azonosító számot, csak így tudjuk összekapcsolni később a
kérdőívvel a válaszokat.
Kitöltés után tedd borítékba a kérdőívet, zárd le, majd az összeírás végén juttasd el a borítékot a KSH képviseletére!
Bizalmas adat, ne nézd meg a kérdőív kitöltöttségét , nem kell ellenőrizned a válaszokat

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - testvérekre vonatkozó kérdés (915-ös kérdés)
A legidősebb válaszadóktól megkérdezzük, hogy van-e olyan testvére, akivel nem él egy háztartásban. Ebben az esetben a
célunk az idősek kapcsolatainak vizsgálata, így csak az életben lévő testvérekre vonatkozik a kérdés.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - gyermek modul kezdete
Az alap modul kérdőív zárásaként amennyiben van olyan gyermeke, aki 1985 és 1991 között született a program
automatikusan felhozza a gyermek mintának megfelelő gyermekek számát és nevét a korábban bevitt adatok alapján.
Először a háztartásban élő, majd a háztartáson kívül élő gyermekeket vesszük sorra.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - gyermek modul kezdete: szülővel egy háztartásban élő gyermekek
A szülővel élő gyermeknek elkérjük a teljes nevét, majd bármilyen, az elérést segítő információt. Elképzelhető, hogy a
lekérdezésre nem a háztartásban kerül sor (például munkahelyen), így lehetőség van másik cím, egyéb információ
bevitelére.

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - gyermek modul kezdete: szülővel NEM egy háztartásban élő gyermekek
A külön élő gyermekek esetében először megkérdezzük, hogy hol él a gyermek. Intézményi háztartásban és külföldön
élőket nem követünk. A Magyarországon magánháztartásban élők elérhetőségét kell elkérni. Ebben az esetben lehetőség
van arra, hogy a szülő azonnal megadja a gyermek elérhetőségeit, azonban ha előbb például engedélyt kérne a
gyermekétől, bejelölhető, hogy később adja meg a címet és elérhetőséget. (Válaszmegtagadás esetén jelölni kell a
megtagadás okát.)

A KÉRDŐÍV
Részlet a kérdőívből - gyermek modul kezdete: szülővel NEM egy háztartásban élő gyermekek
A külön élő gyermekek esetében – ha a szülő megadja az elérhetőséget -, rögzíteni kell a nevét, címét, esetleg egyéb
információkat, majd a végén el kell döntened, hogy a kapott cím számodra elérhető közelségben van-e.

Gyermek modul - címkártya
Részlet a címkártyából – szülővel egy háztartásban élő gyermek
Megjelennek a betöltött, szülői kérdőív végén bevitt adatok.
Ha várhatóan nem tudod két munkanapon belül lekérdezni a keresett személyt, akkor az ideiglenes zárásra kell menni.
(Ennek célja, hogy felküldhető legyen az alap modul kérdőíve, a költöző gyermekek és a webes lehetőséget választók is. Az
ideiglenesen lezárt kérdőíveket néhány napon belül újranyitják, így újra hozzáférhető lesz minden adat, a gyerekek
kérdezése folytatható.)
Az ideiglenes lezárás gombot kell használni akkor is, ha egy címkártyát kitöltés nélkül szeretnél átugrani. (Például több
gyerek esetén másodikként vagy harmadikként bevitt gyerek címkártyáját nyitnád meg, vagy az alap modul „házikós” lapját
szeretnéd elérni.)

Gyermek modul - címkártya
Részlet a címkártyából – szülővel egy háztartásban élő gyermek azonnali elérése
Az online kérdőív azonosítója és jelszava automatikusan betöltődik minden gyermek modul kérdezéskor.

