MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

ELIT kérdőív 2018
A.1. q01 Az Ön neme
________________________
1 – férfi
2 – nő

A.2. q02szul Melyik évben született Ön?
19……………….. év
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

A.3.

q03 Hol, melyik megyében élt a családja, amikor Ön megszületett? Ha nem a mai

Magyarország területén született, akkor melyik országhoz tartozik most ez a megye?

1.Budapest (ugrás B.1-re)
2-20. Magyarországi megyék ABCben
21. Románia
22. Szlovákia
23. Szerbia
Ukrajna
24. egyéb európai ország
25. egyéb külföld
97 – nem tudja

98 – nem válaszol

A.4. q05 Mekkora volt ez a település, amikor Ön született?
____________________________
01 – 1000 lakos alatti falu
02 – 1.000 -3.000 lakosú falu
03 – 3.000 lakos feletti falu

04 – 10.000 lakos alatti kisváros
05 – város (10.000 – 100.000 lakos)
06 – nagyváros (100.000 lakos feletti), de nem Budapest vagy más főváros
07 – főváros
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

B. A MEGKÉRDEZETT SZÜLEI

B.1. q07 Mi az apja legmagasabb iskolai végzettsége?
_________________________
01 – nincs végzettsége

09 – kereskedelmi, szakiskola

02 – kevesebb, mint négy elemi

10 – szakközépiskola, technikum

03 – 4 elemi

11 – gimnáziumi érettségi

04 – 6 elemi

12 – főiskolai diploma

05 – 4 polgári

13 – egyetemi diploma

06 – 8 általánosnál kevesebb

14 – tudományos fokozat

07 – 8 általános

97 – nem tudja

08 – szakmunkás-, tanoncképző

98 – nem válaszol

B.2. q08 Most az apja (mostohaapja, gondviselője) foglalkozásáról szeretnék
néhány kérdést feltenni.
HA MÁR NEM ÉLT, AKKOR KÉRDEZD AZ UTOLSÓ FOGLALKOZÁSÁT!

a) Mit csinált az apja, amikor Ön 14 éves volt?
01 - dolgozik bármilyen formában (beleértve a pénzkeresés és a naturális javak
előteremtésének összes formáját, mint például utcai árusítás, pénzváltás stb.)
02 - munkanélküli, vagy éppen munkát keres
03 - iskolába jár, tanul
04 - háztartásbeli
05 - anyasági segély, GYES, GYED, vagy más formában
06 - nyugdíjas
07 - nem képes dolgozni
08 - katona

09 - börtönben van
10 - kényszermunkán van
11 - koncentrációs táborban van
12 - nem dolgozik és más tevékenységet sem folytat az előbbiekből
13 - más tevékenységet folytat,mint az előzőek
97 - nem tudja
98 - nem válaszol

b) Milyen munkát végzett? Kérem, mondja meg, hogy mi volt a beosztása és a
munkaköre! q09
c) Az alábbi kategóriák közül melyik írja le legjobban ezt a munkát?
1- Magas szintű vezető, pl. bankár, rektor, nagyvállalat vezetője, minisztériumi
vezető
2- Középszintű vezető, pl. osztályvezető, tanszékvezető, intézetvezető,
áruházvezető,
3- Magas szintű szellemi dolgozó, értelmiségi, pl. orvos, tanár, mérnök, jogász,
művész
4- Középszintű irodai dolgozó, pl. titkárnő, ügyintéző, irodai dolgozó,
adminisztrátor
5- Kereskedelem, közlekedés, vendéglátás, szolgáltatóipar dolgozója, pl. bolti
eladó, pincér, fodrász, biztosítási ügynök, postás, buszsofőr
6- Szakképzett fizikai munkás, pl. kőműves, asztalos, villanyszerelő,
autószerelő, nyomdász, szabó, szerszámkészítő, műszerész, pék, (művezető is),
7- Szakképzetlen fizikai munkás, pl. portás, takarító, utcaseprő, mosogató,
árufeltöltő
8- Mezőgazdasági fizikai munkás (pl. traktorvezető, napszámos)

d) Önálló volt? (egyéni vállalkozó, kisiparos, kiskereskedő, parasztgazda, stb.)
q11

__________________________
1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nincs válasz

e) Volt-e beosztottja? q12
__________________________
0 – nem volt

HA IGEN: Hány beosztottja volt?
q13_1
__________________________
Ha 996-nál több, a kód
996!
997 – nem tudja
998 – nincs válasz

B.3. q14 Mi az édesanyja (vagy mostohaanyja) legmagasabb iskolai végzettsége?
_________________________
01 – nincs végzettsége

09 – kereskedelmi, szakiskola

02 – kevesebb, mint négy elemi

10 – szakközépiskola, technikum

03 – 4 elemi

11 – gimnáziumi érettségi

04 – 6 elemi

12 – főiskolai diploma

05 – 4 polgári

13 – egyetemi diploma

06 – 8 általánosnál kevesebb

14 – tudományos fokozat

07 – 8 általános

97 – nem tudja

08 – szakmunkás-, tanoncképző

98 – nem válaszol

B.7. Volt-e a szüleinek olyan barátja vagy jó ismerőse, aki:
1. q17_1 országosan neves politikus vagy ismert közéleti vezető volt
vagy lett?
2. q17_2 jómódú magánvállalkozó volt vagy lett?
3. q17_3 nagyvállalat, pénzintézet menedzsere volt vagy lett?
4. q17_4 híres sportoló volt vagy lett?
5. q17_5 híres művész, előadóművész vált?
6. q17_6 kiemelkedő tudós vált?
7. q17_7 a sajtónál, a TV-nél vagy a rádiónál dolgozik?
8. q17_8 országos intézmény vezetője volt vagy lett?
________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

C. HÁZTARTÁS ÖSSZETÉTELE
C.1. q19_1 Most azokról tennénk fel néhány kérdést, akikkel együtt, egy
háztartásban él.
Hányan élnek – Önt is beleértve – az Ön háztartásában?
____________________________fő
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

C.2. q20 Vannak-e gyermekei – akár édes, akár fogadott – függetlenül attól, hogy
együtt lakik-e Önnel vagy sem?
____________________________
1 – igen
2 – nincsen
97 – nem tudja



TOVÁBB A D.1.-RE!

98 – nem válaszol

C.3. q21_1 Hány gyermeke van?
…………………………..fő
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

C.4. q21_2 Hány kapcsolatából születtek a gyermekei?
………………………………
C.5. Gyermekei közül azok, akik egyetemet végeztek, vagy oda járnak, melyik
intézménybe jártak vagy járnak?
C.5.1.a) q21_31a
1. gyermek 1. diploma
1. Budapesti Corvinus Egyetem (volt Marx Károly Egyetem, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem)
2. Budapesti Gazdasági Egyetem
3. Budapesti Metropolitan Egyetem
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
5. Debreceni Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debreceni
Orvostudományi Egyetem)
6. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
7. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
9. Károli Gáspár Református Egyetem
10.Képzőművészeti Egyetem
11.Közép Európai Egyetem (CEU)
12.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
13.Magyar Táncművészeti Egyetem
14.Miskolci Egyetem

15.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (volt Iparművészeti Egyetem)
16.Országos Rabbiképző
17.Pázmány Péter Katolikus Egyetem
18.Pécsi Tudományegyetem (volt Janus Pannonius Tudományegyetem, SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE))
19.Semmelweis Egyetem (SOTE)
20.Szegedi Tudományegyetem (volt József Attila Tudományegyetem)
21.Széchenyi Egyetem
22.Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem)
23.Színház- és Filmművészeti Egyetem
24.egyéb hazai egyetem vagy főiskola
25.külföldi egyetem
C.5.1.b) q21_31b
1. gyermek 2. diploma
C.5.2.a) q21_32a
2. gyermek 1. diploma
C. 5.2.b) q21_32b
2. gyermek 2. diploma
C.5.3.a) q21_33a
3. gyermek 1. diploma
C.5.3.b) q21_33b
3. gyermek 2. diploma
C.5.4.a) q21_34a
4. gyermek 1. diploma
C.5.4.b) q21_34b
4. gyermek 2. diploma
stb.
C.6. q21_4 Van-e olyan gyermeke, aki nem él Önnel egy háztartásban?

C6.1. q21_41 Hol él?
1. gyermek
1. Budapesten
2. vidéki, vagy határon túli magyar városban, faluban
3. külföldön, Európában
4. külföldön, más kontinensen
C6.2. q21_42 2. gyermek
C6.3. q21_43 3. gyermek
C6.4 q21_44 4. gyermek stb

D. HÁZASTÁRS
A következőkben házastársáról, illetve partneréről szeretném kérdezni.
()
D.1. q24 Mi az ön jelenlegi családi állapota?
1 – házas, és együtt él házastársával)
2 – élettárssal él
3 – elvált
4 – özvegy
5 – külön él házastársától
6 – egyedül él (nőtlen, hajadon) (ugrás az E blokkra)
D.2. q25 Ez az első házassága/élettársi kapcsolata?
1 – igen
2 - nem

Az a lényeg, hogy kivel él együtt most, arról kell kérdezni. Ha senkivel, de volt már házas, csak
akkor a volt házastársról!

D.3. q26 Mi (volt) az Ön (volt) házastársának/élettársának legmagasabb iskolai
végzettsége?
01 – nincs végzettsége

02 – kevesebb, mint négy elemi

03 – 4 elemi

10 – szakközépiskola, technikum

04 – 6 elemi

11 – gimnáziumi érettségi

05 – 4 polgári

12 – főiskolai diploma

06 – 8 általánosnál kevesebb

13 – egyetemi diploma

07 – 8 általános

14 – tudományos fokozat

08 – szakmunkás-, tanoncképző

97 – nem tudja

09 – kereskedelmi, szakiskola

98 – nem válaszol

D.3.1 q26_1 HA 13, 14, AKKOR melyik egyetemen szerezte (első) diplomáját?

1. Budapesti Corvinus Egyetem (volt Marx Károly Egyetem, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem)
2. Budapesti Gazdasági Egyetem
3. Budapesti Metropolitan Egyetem
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
5. Debreceni Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debreceni
Orvostudományi Egyetem)
6. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
7. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
9. Károli Gáspár Református Egyetem
10.Képzőművészeti Egyetem
11.Közép Európai Egyetem (CEU)
12.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
13.Magyar Táncművészeti Egyetem
14.Miskolci Egyetem
15.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (volt Iparművészeti Egyetem)
16.Országos Rabbiképző
17.Pázmány Péter Katolikus Egyetem
18.Pécsi Tudományegyetem (volt Janus Pannonius Tudományegyetem, SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE))
19.Semmelweis Egyetem (SOTE)

20.Szegedi Tudományegyetem (volt József Attila Tudományegyetem)
21.Széchenyi Egyetem
22.Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem)
23.Színház- és Filmművészeti Egyetem
24.egyéb hazai
25.külföldi
D.3.2. q26_2 Van második diplomája? Ha igen, melyik egyetemen szerezte? Megismételni D3.1.

1. Budapesti Corvinus Egyetem (volt Marx Károly Egyetem, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem)
2. Budapesti Gazdasági Egyetem
3. Budapesti Metropolitan Egyetem
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
5. Debreceni Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debreceni
Orvostudományi Egyetem)
6. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
7. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
9. Károli Gáspár Református Egyetem
10.Képzőművészeti Egyetem
11.Közép Európai Egyetem (CEU)
12.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
13.Magyar Táncművészeti Egyetem
14.Miskolci Egyetem
15.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (volt Iparművészeti Egyetem)
16.Országos Rabbiképző
17.Pázmány Péter Katolikus Egyetem
18.Pécsi Tudományegyetem (volt Janus Pannonius Tudományegyetem, SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE))

19.Semmelweis Egyetem (SOTE)
20.Szegedi Tudományegyetem ( volt József Attila Tudományegyetem)
21.Széchenyi Egyetem
22.Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem)
23.Színház- és Filmművészeti Egyetem
24.egyéb hazai
25.külföldi

D.6. Most a házastársa/élettársa foglalkozásáról szeretnék néhány kérdést feltenni.
A LEGUTOLSÓRÓL KÉRDEZD, AKKOR IS HA KÜLÖN ÉLNEK!
HA ÖZVEGY, AKKOR A HÁZASTÁRSA UTOLSÓ
FOGLALKOZÁSÁT KÉRDEZD!

a) q28 Mit csinál(t) az ön (volt) házastársa/élettársa?
01 - teljes munkaidőben dolgozik
014 - részmunkaidőben dolgozik
015 - alkalmi munkákat, megbízásokat végez (szabadfoglalkozású is)
02 - munkanélküli, vagy éppen munkát keres
03 - iskolába jár, tanul
04 - háztartásbeli
05 - anyasági segély, GYES, GYED, vagy más formában
06 - nyugdíjas
07 - nem képes dolgozni
09 - börtönben van
12 - nem dolgozik és más tevékenységet sem folytat az előbbiekből
13 - más tevékenységet folytat,mint az előzőek
97 - nem tudja
98 - nem válaszol

b) q29_1 Milyen munkát végez? Kérem, mondja meg, hogy mi a beosztása és a
munkaköre!
_________________________

c) Az alábbi kategóriák közül melyik írja le legjobban ezt a munkát?
1- Magas szintű vezető, pl. bankár, rektor, nagyvállalat vezetője, minisztériumi
vezető
2- Középszintű vezető, pl. osztályvezető, tanszékvezető, intézetvezető,
áruházvezető,
3- Magas szintű szellemi dolgozó, értelmiségi, pl. orvos, tanár, mérnök, jogász,
művész
4- Középszintű irodai dolgozó, pl. titkárnő, ügyintéző, irodai dolgozó,
adminisztrátor
5- Kereskedelem, közlekedés, vendéglátás, szolgáltatóipar dolgozója, pl. bolti
eladó, pincér, fodrász, biztosítási ügynök, postás, buszsofőr
6- Szakképzett fizikai munkás, pl. kőműves, asztalos, villanyszerelő,
autószerelő, nyomdász, szabó, szerszámkészítő, műszerész, pék, (művezető is),
7- Szakképzetlen fizikai munkás, pl. portás, takarító, utcaseprő, mosogató,
árufeltöltő
8- Mezőgazdasági fizikai munkás (pl. traktorvezető, napszámos)

d) q31 Önálló? (egyéni vállalkozó, kisiparos, kiskereskedő, parasztgazda, stb.)
__________________________
1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

e) Van-e beosztottja? q32
__________________________
0 – nem volt

Ha 996-nál több, a kód
HA IGEN: q33_1 Hány beosztottja

996!

van?

997 – nem tudja

__________________________

998 – nincs válasz

E. ISKOLAI VÉGZETTSÉG
E.1. Térjünk most át az Ön eddigi életútjára vonatkozó kérdésekre. Először az
iskoláiról kérdezném.
q34 Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
01 – nincs végzettsége

09 – kereskedelmi, szakiskola

02 – kevesebb, mint négy elemi

10 – szakközépiskola, technikum

03 – 4 elemi

11 – gimnáziumi érettségi

04 – 6 elemi

12 – főiskolai diploma

05 – 4 polgári

13 – egyetemi diploma

06 – 8 általánosnál kevesebb

14 – tudományos fokozat

07 – 8 általános

97 – nem tudja

08 – szakmunkás-, tanoncképző

98 – nem válaszol

E.2. Volt-e a középiskolában olyan barátja, ismerőse, akiből:
1. q35_1 országosan neves politikus vagy ismert közéleti
vezető jómódú
lett? magánvállalkozó lett?
2. q35_2
3. q35_3 nagyvállalat, pénzintézet menedzsere lett?
4. q35_4 híres sportoló lett?
5. q35_5 híres művész, előadóművész vált?
6. q35_6 kiemelkedő tudós vált?
1

7. q35_7 a sajtónál, a TV-nél vagy a rádiónál dolgozik?
8. q35_8 országos intézmény vezetője lett?
________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol
CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ!

E.3.1 q36_1 Most felsőfokú tanulmányairól szeretném kérdezni. Első diplomája
főiskolai vagy egyetemi volt?
1. főiskolai
2. egyetemi
E.4. q36_2 Ha főiskolai: milyen területen?
1. művészeti
2. mezőgazdasági
3. műszaki
4. gazdasági
5. tanítóképző
6. tanárképző
7. egyéb
a) q36_2a ha művészeti:
1. zeneművészeti
2. színház-és filmművészeti
3. táncművészeti
4. képzőművészeti
5. iparművészeti
6. egyéb
E.5. q36_3 Ha egyetemi diploma: milyen területen? (dipltip)

1. bölcsészettudomány (teológia is)
2. művészeti
3. jogi
4. közgazdaságtani
5. műszaki
6. természettudományos (orvosi is)
7. egyéb (pl. agrár)
8. társadalomtudományos

E.6.1 q36_3a Melyik intézményben?
1.Budapesti Corvinus Egyetem (volt Marx Károly Egyetem, Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem)
2. Budapesti Gazdasági Egyetem
3. Budapesti Metropolitan Egyetem
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
5. Debreceni Egyetem (volt Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debreceni
Orvostudományi Egyetem)
6. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
7. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem
9. Károli Gáspár Református Egyetem
10.Képzőművészeti Egyetem
11.Közép Európai Egyetem (CEU)
12.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
13.Magyar Táncművészeti Egyetem
14.Miskolci Egyetem
15.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (volt Iparművészeti Egyetem)
16.Országos Rabbiképző
17.Pázmány Péter Katolikus Egyetem
18.Pécsi Tudományegyetem (volt Janus Pannonius Tudományegyetem, Szent-

Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZOTE))
19.Semmelweis Egyetem (SOTE)
20.Szegedi Tudományegyetem (volt József Attila Tudományegyetem)
21.Széchenyi Egyetem
22.Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem)
23.Színház- és Filmművészeti Egyetem
24.egyéb hazai
25.külföldi
Van második diplomája? megismételni E3.1-E6.1 q36_4, q36_4a, q36_5, q36_5a
Van harmadik diplomája? megismételni E3.3-E6.3 q36_6, q36_6a, q36_7, q36_7a

E.7. q36 és milyen szakon szerezte a diplomáját? (Nyitott kérdés)
1. diploma:..........................................................
2. diploma:..........................................................
3. diploma:……………………………………..

E.8. q37 Egyetemi tanulmányai alatt részt vett-e valamilyen speciális képzésben?
(pl. szakkollégium, Eötvös Collegium stb.)
____________________________________

0 – nem

E.9. Egyetemi, főiskolai barátai, ismerősei között volt-e olyan, akiből:
1. q39_1 országosan neves politikus vagy ismert közéleti vezető
lett?
2. q39_2 jómódú magánvállalkozó lett?
3. q39_3 nagyvállalat, pénzintézet menedzsere lett?
4. q39_4 híres sportoló lett?

5. q39_5 híres művész, előadóművész vált?
6. q39_6 kiemelkedő tudós vált?
7. q39_7 a sajtónál, a TV-nél vagy a rádiónál dolgozik?
8. q39_8 országos intézmény vezetője lett?

________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

E.7. Végzett-e tanulmányokat külföldön?
Középiskola alatt? q43szak
Egyetem alatt? q43egyet
Posztgraduálisan? q43poszt
________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

E.8. q40 Van-e valamilyen tudományos, illetve szakmaspecifikus fokozata?
____________________________________

1 – igen
2 – nem
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97 – nem tudja
98 – nem válaszol

E.9. Mi ez a tudományos, illetve szakmaspecifikus fokozat, és ezt melyik évben
nyerte el?
q41phd A tudomány kandidátusa/ PhD/DLA

q4101_c..év

q41doc A tudomány doktora nincs/van

q4101_b év

q41mta Az MTA tagja nincs/van

q4101_a. év

q41szak Mi a (legmagasabb) fokozat szakterülete?
Tudomány
1. agrártudományok
2. állam-és jogtudomány
3. biológiai tudományok
4. filozófia
5. fizikai és csillagászati tudományok
6. földtudományok
7. gazdaságtudomány (közgazdaságtan)
8. gyógyszerészet
9. hadtudomány
10. irodalom- és kultúratudományok
11. kémiai tudományok
12. klasszika-filológia
13. matematikai tudományok
14. műszaki tudományok
15. művészettörténet
16. művészettudomány
17. nemzetközi és fejlődéstudomány
18. neveléstudomány
19. néprajztudomány
20. nyelvtudomány
21. orientalisztika
22. orvostudomány
23. politológia
24. pszichológia
25. regionális tudományok
26. régészet
27. szociológia
28. történettudományok

29. zenetudomány
30. egyéb tudomány
Művészet
31. építészet
32. festőművészet
33. szobrászművészet
34. grafikusművészet
35. intermédia-művészet
36. restaurátorművészet
37. látványtervező-művészet
38. képzőművészet
39. filmművészet
40. színházművészet
41. táncművészet
42. zeneművészet
43. egyéb művészet

E.10. q42 Hol szerezte a tudományos fokozatát?
__________________________
1 – Magyarországon
6 – külföldön
97 – nem tudja
98 – nem válaszol
INNENTŐL MINDENKITŐL, NEM CSAK A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKTŐL.

E.11. Milyen idegen nyelven beszél tárgyalóképes szinten?
a) q44_1 Angol
b) q44_2 Francia
c) q44_3 Német
d) q44_4 Olasz
e) q44_5 Orosz
f) q44_6 Spanyol

g) q44_7 egyéb nyelv, éspedig:
_______________________
1 – igen
2 – nem
98 – nem válaszol

F. TEVÉKENYSÉGTÖRTÉNET
AZ F.1a.-F.1g. KÉRDÉSEK VÁLASZAIT RÖGZÍTSD A TÁBLÁZATBAN!

F.1.1 Most jelenlegi és korábbi munkahelyeiről szeretném kérdezni.
a) q58j01 Mit csinál ön jelenleg?
01 - teljes munkaidőben dolgozik
014 - részmunkaidőben dolgozik
015 - alkalmi munkákat, megbízásokat végez (szabadfoglalkozású is)
02 - munkanélküli, vagy éppen munkát keres
03 - iskolába jár, tanul
04 - háztartásbeli
05 - anyasági segély, GYES, GYED, vagy más formában
06 - nyugdíjas
12 - nem dolgozik és más tevékenységet sem folytat az előbbiekből
13 - más tevékenységet folytat,mint az előzőek
97 - nem tudja
98 - nem válaszol

b)

q58j02_1 Milyen munkát végez? Kérem, mondja meg, hogy mi a beosztása

és a munkaköre!
_________________________

c)q58j02_2 Az alábbi kategóriák közül melyik írja le legjobban ezt a munkát?
1- Magas szintű vezető, pl. bankár, rektor, nagyvállalat vezetője, minisztériumi
vezető
2- Középszintű vezető, pl. osztályvezető, intézetvezető
3- Magas szintű szellemi dolgozó, értelmiségi, pl. orvos, tanár, mérnök, jogász,

művész, tudós
4- Középszintű irodai dolgozó, pl. titkárnő, ügyintéző, irodai dolgozó,
adminisztrátor
5- Kereskedelem, közlekedés, vendéglátás, szolgáltatóipar dolgozója, pl. bolti
eladó, pincér, fodrász, biztosítási ügynök, postás, buszsofőr
6- Szakképzett fizikai munkás, pl. kőműves, asztalos, villanyszerelő,
autószerelő, nyomdász, szabó, szerszámkészítő, műszerész, pék, (művezető is),
7- Szakképzetlen fizikai munkás, pl. portás, takarító, utcaseprő, mosogató,
árufeltöltő
8- Mezőgazdasági fizikai munkás (pl. traktorvezető, napszámos)
9- soha nem dolgozott
d)q58j02 Mikor került ebbe a pozícióba? …………………év
e) q58j03 Milyen típusú cégnél dolgozik? Ezek közül a kategóriák közül
melyikhez áll a legközelebb?
01 - közintézmény
02 - állami vállalat, cég
03 - önkormányzati vállalat
04 - szövetkezet
05 - hazai tulajdonú magánvállalat, cég
11 - külföldi tulajdonban lévő vállalat, cég
12 - más vállalat, cég
97 - nem tudja
98 - nem válaszol

f) q58j04 Önálló? (egyéni vállalkozó, kisiparos, kiskereskedő, parasztgazda,
stb.)
__________________________
1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja

98 – nem válaszol

g) q5805 Van-e beosztottja?
__________________________
0 – nem volt

HA IGEN: q58j06_1 Hány beosztottja
van?
__________________________
Ha 996-nál több, a kód
996!
997 – nem tudja
998 – nincs válasz

F. 1.2 q59 A jelenlegi elsődleges munkahelye mellett dolgozik-e máshol fő vagy
mellékállásban?
1- nem
2- igen, egy mellékállása van
3- igen, több mellékállása van
F.1.2.b-g Ha jelenleg a fenti munkahelye mellett még máshol is dolgozik fő- vagy
mellékállásban, akkor kérem, sorolja fel ezeket is! (a-g-ig megismételve a kérdések)

g)Van-e
b)

beosztottja?

Foglalkozás

f)Önálló

(részletes

Ha igen,

d)Mikor

leírás)

került ebbe a
c)Foglalkozá pozícióba?
s

e)Cég típusa

(év)

(kategóriák)

1 – igen

Beosztottak

2 – nem

száma

7 – nem
tudja

0 – nincs

8 – nincs

997 – nem

válasz

tudja
998 – nincs
válasz

Jelenleg 2:

q590102

q590107

q590101

q590103

q590104

Jelenleg 3:

q590202

q590207

q590201

q590203

q590204

q590105,
q590106
q590205,
q590206

F.2. q58 Ha nem derül ki, kérdezd meg, hogy vezető-e a munkahelyén!
_______________________
1 – igen
2 – nem
98 – nem válaszol

F.3. q59_1 Szeretném megtudni, hogy naponta átlagosan hány órát szokott
dolgozni?
__________________________óra
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

F.4. 2008-ban ugyanez volt-e a foglalkozása, munkahelye, beosztása, ha bármi
változott, mit csinált 2008-ban? q56j01, q56j02_1, q56j02_2, q56j02, q56j03
q56j04, q56j05, q56j06_1
ISMÉTELD MEG AZ F.1a.-F.1g. KÉRDÉSEKET!

F.5. 2001-ben ugyanaz volt-e a foglalkozása, mint 2008-ban? Ha nem, mit csinált
2001-ben? q5601, q5602_1, q5602_2, q5602, q5603 q5604, q5605, q5606_1
ISMÉTELD MEG AZ F.1a.-F.1g. KÉRDÉSEKET!

F.6. 1993-ban ugyanaz volt-e a foglalkozása, mint 2001-ben? Ha nem, mit csinált
1993-ban? q5401, q5402_1, q5402_2, q5402, q5403 q5404, q5405, q5406_1
ISMÉTELD MEG AZ F.1a.-F.1g. KÉRDÉSEKET!

F.7. 1988-ban ugyanaz volt-e a foglalkozása, mint 1993-ban? Ha nem, mit csinált
1988-ben? q5301, q5302_1, q5302_2, q5302, q5303 q5304, q5305, q5306_1
ISMÉTELD MEG AZ F.1a.-F.1g. KÉRDÉSEKET!

F.8. Most arról kérdezem, hogy milyen szakmai szervezetek munkájában vesz részt.
Kérem, mondja meg, hogy az alábbi listán szereplő szervezettípusok közül melyiknek
tagja vagy munkatársa!
1. q60_1 hazai tudományos, ill. művészeti társaság tagja
2. q60_2 nemzetközi tudományos, ill. művészeti társaság tagja
3. q60_3 hazai vagy nemzetközi újságíró-szervezet tagja
4. q60_4 más hazai vagy nemzetközi érdekvédelmi, kamarai szervezet,
köztestület tagja
5. q60_5 hazai vagy nemzetközi önkéntes társadalmi egyesület, baráti kör,

egyházi szervezet, nonprofit kezdeményezés tagja
6. q60_6 szakértői, szaktanácsadói tevékenységet folytató szervezet tagja
vagy külső szakértője
7. q60_7 gazdasági tevékenységet folytató szervezet elnökségének,
igazgatóságának, felügyelő-bizottságának tagja
8. q60_8 magán- vagy köztámogatások odaítéléséről döntő alapítvány/alap
kuratóriumának tagja
Ű
____________________________________________________

1 – nem
2 – igen
98 – nem válaszol

F9. q6101 Alkotómunkája során kapott-e valamilyen díjat, kitűntetést, elismerést?
1. igen
2. nem
F.9. q6101a

Szeretném megtudni, hogy alkotómunkája során kapott díjak,

kitüntetések, elismerések közül melyik a legrangosabb?
1. Kossuth-díj
2. Széchenyi-díj
3. Munkácsy-díj
4. Balázs Béla-díj
5. Ybl-díj
6. Pulitzer emlékdíj
7.Szent-Györgyi Albert-díj
8. József Attila-díj
9. Liszt Ferenc díj
10. Erkel Ferenc-díj
11. Jászai-díj
12. Karinthy gyűrű
13. Prima Primissima (Prima)
14. Bólyai-díj
15. Nemzet sportolója

16. Nemzet színésze
17. Nemzet művésze
18. érdemes művész
19. kiváló művész
20. Magyar Köztársági Érdemrend tiszti kereszt
21. Magyar Köztársági Érdemrend lovagkereszt
22. egyéb, éspedig:

q62_1 Melyik évben kapta?
................................év
____________________________________________________

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

HA AZ EDDIGIEK ALAPJÁN NEM VAGY BIZTOS ABBAN, HOGY AZ INTERJÚALANY
TANÍT EGYETEMEN VAGY FŐISKOLÁN, AKKOR KÉRDEZD MEG AZ F.10-ES KÉRDÉST!
HA BIZTOS VAGY ABBAN, HOGY TANÍT, AKKOR AZ F.10-EST KIHAGYVA EGYBŐL AZ
F.11-EST KÉRDEZD!

F.10. q66 Tanít, vagy tanított-e Ön egyetemen vagy főiskolán?
______________________
1 – nem
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2 – igen, korábban
3 – igen, most is
8 – nem válaszol

F.11. Régi tanítványai között van-e olyan, akiből:

1. q68_1 Országosan neves politikus vagy ismert közéleti vezető
lett?
2. q68_2 Jómódú magánvállalkozó lett?
3. q68_3 nagyvállalat, pénzintézet menedzsere lett?
4. q68_4 híres sportoló lett?
5. q68_5 híres művész, előadóművész vált?
6. q68_6 kiemelkedő tudós vált?
7. q68_7 a sajtónál, a TV-nél vagy a rádiónál dolgozik?
8. q68_8 országos intézmény vezetője lett?

________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem mondja meg

G. ÉLETMÓD, TÁRSASÁGI ÉLET
Most életmódjáról, szabadidős tevékenységeiről szeretném kérdezni.
G.1. Milyen gyakran végzi Ön az alábbi tevékenységeket?
Kérem, jelölje meg, hogy az elmúlt egy év során milyen gyakran vett részt a következő
tevékenységekben.
Tevékenységek
TV nézés q69_15
Újságolvasás q69_16
Könnyűzenei koncert látogatása
q69_17
Opera, balett látogatása q69_18
Étterembe járás q69_19
Múzeum, kiállítás látogatása q69_20
Számítógépes játékok vagy videó
játékok játszása q69_21
Internetezés
(nem
közösségi
oldalakon) q69_22
Komolyzenei koncertek látogatása
q69_23
Sportolás,
fitness
klubba,
konditerembe járás q69_24
Baráti összejövetel lakáson q69_25
Könyvolvasás q69_26
Internetes közösségi oldalak (pl.
facebook, twitter) használata q69_27
Kocsmába,
kávézóba
vagy
szórakozóhelyre járás q69_28
Színházba,
zenés
színházba,
operettbe járás q69_29

Soha

Ritkán

Időnként

Gyakran

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Nem
tudja
9
9
9

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

9
9
9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

G.2.
Az önök háztartásában jellemzően ki végzi az alábbi családdal, háztartással kapcsolatos
feladatokat?
1.Kérdezett 3. A kérdezett 4.Mindketten 5.Egyéb 6.Fizetett NT
házastárs/élettársa egyformán
családtag segítség
Főzés q135_1
Mosogatás
q135_2
Bevásárlás
q135_3
Takarítás
q135_4
Kisebb
javítások a ház
körül q135_5
Kiadások,
bevételek
figyelemmel
kísérése
q135_6
Családtagok
programjainak
figyelemmel
kísérése
q135_7
Közös
programok
szervezése
q135_8
G.3. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 1. egyáltalán nem ért egyet 2. inkább nem ért egyet
3. is-is 4. inkább egyetért 5. teljes mértékben egyetért
A hozzám közel álló emberek azt mondanák, hogy jól össze tudom egyeztetni a munkámat
és a családi életemet.
Családi kötelezettségeim sokszor korlátozzák/ták a szakmai előre jutásomat.
A munka/ karrier nyomása miatt sokszor nagyon kevés minőségi időt tudok/tudtam a
családommal tölteni.
A szakmai sikerhez, karrierhez elengedhetetlen egy stabil, támogató családi háttér.
Nem tesz jót a kapcsolatnak, ha a nő többet keres, mint a férfi.
Három-éves kor előtt a gyermekek megsínylik, ha az anyjuk eljár dolgozni.
A párok közötti kapcsolatnak, a családi harmóniának jót tesz, ha mindkét fél ki tud
teljesedni a munkájában is.
A rövidebb, de intenzív együttlét a gyerekekkel többet számít, mint az állandó anyai
jelenlét.

A rövidebb, de intenzív együttlét a gyerekekkel többet számít, mint az állandó apai jelenlét.
A család és háztartás szervezése, vezetése ugyanannyit ér, mint a fizetett munka.
A férfiak általában jobb vezetők.

G.4. Ön most foglalkozásokat fog látni / hallani!
Kérem, mondja meg mindegyikről, hogy személyesen ismer-e ilyen foglalkozású embereket?
A SZEMÉLYESEN ISMER AZT JELENTI, HOGY KÖSZÖNŐ VISZONYBAN VANNAK,
NÉVRŐL ISMERIK EGYMÁST ÉS SZOKTAK BESZÉLGETNI EGYMÁSSAL
Tehát ismer-e például középiskolai tanárt?
Foglalkozás
Ismer-e ilyen embert?
Igen
Nem
középiskolai tanár q70_01
1
2
sofőr q70_02
1
2
kisvállalkozó q70_03
1
2
mérnök q70_04
1
2
önkormányzati képviselő
1
2
q70_05
szakmunkás q70_06
1
2
ügyvéd q70_07
1
2
belsőépítész q70_08
1
2
pincér q70_09
1
2
igazgató q70_10
1
2
bankár, pénzügyi manager
1
2
q70_11
bolti eladó q70_12
1
2
újságíró q70_13
1
2
színész q70_14
1
2
sebész q70_15
1
2
adminisztrátor q70_16
1
2
asszisztens, kórházi ápoló
1
2
q70_17
tudós q70_18
1
2
segédmunkás q70_19
1
2
politikus q70_20
1
2
parasztgazda q70_21
1
2
vendéglős, butikos q70_22
1
2
őrzővédő őr q70_23
1
2
fodrász q70_24
1
2
postás q70_25
1
2
rendőrtiszt q70_26
1
2

G.5. q73 Szokott-e Ön közéleti lapokban publikálni, nyilatkozni, nem az ön szűk
szakterületét érintő, jelentősebb társadalmi, kulturális vagy gazdasági
kérdésekről (internetes és nyomtatott sajtó egyaránt)?
_______________________________

1 – nem

2 – igen
97 - nem tudja
98 – nem válaszol

G.6. q75 Adott-e interjút az országos sajtóban, szerepelt-e a tévében, rádióban az
elmúlt egy évben?
1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja
98 – nem válaszol

G.7. Részt vett-e Ön az elmúlt egy évben az alábbi események valamelyikén?
1. Operabálban q76
2. Országos jelentőségű értelmiségi találkozón (pl. szárszói találkozó, kötcsei
piknik)? q76_c
3. Olyan fogadáson, ahol megjelent a miniszterelnök q76_b
________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem válaszol
98 – nem mondja meg

G.7. Kérem, mondja meg, hogy jelenleg van-e olyan barátja vagy rokona, aki:
a) q77_1 országosan neves politikus vagy ismert közéleti
vezető?jómódú magánvállalkozó?
b) q77_2
c) q77_3 Nagyvállalat, bank menedzsere?
d) q77_4 híres sportoló?
e) q77_5 híres művész, előadóművész?
f) q77_6 Kiemelkedő tudós?
g) q77_7 a sajtónál, a TV-nél vagy a rádiónál dolgozik?
h) q77_8 Országos intézmény vezetője?
________________________________________________________________

1 – igen
2 – nem
97 – nem tudja

98 – nem mondja meg

I. ELITHEZ VALÓ VISZONY
I.1.

q85kult Ön a magyar kulturális elithez tartozónak tartja magát?
1 – igen
2 – nem

TOVÁBB AZ I.3.-RA!

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

I.2.

q88_1 Mióta tartozik Ön az elithez?
………….. óta (évszám)

I.3.

Most azt szeretném megkérdezni, mennyire érzi magát közel vagy távol az

alábbi csoportoktól! (1-nagyon közel, 7-nagyon távol)
Gazdasági elit q90_1
Kulturális elit q90_2
Politikai elit q90_10

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

I.4.

A társadalmi csoportok tagjai különböznek aszerint, hogy milyen befolyással
bírnak az ország fontos ügyeire. Kérjük, jelölje egy 0 és 100 közötti skálán,
hogy milyen befolyással bírnak az alábbi elitcsoportok fontos országos
ügyekre. 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nincs befolyása, 100 pedig azt, hogy
abszolút nagymértékű befolyása van valakinek.

KÉRDÉS ESETÉN: IGAZÁN FONTOS ORSZÁGOS ÜGYEKRE GONDOLUNK.
KÉRJÜK, A JELENLEGI HELYZETET JELLEMEZZE, NE AZT, HOGY ÖN
SZERINT MI LENNE IDEÁLIS.

Tehát milyen befolyása van …
a.

0-100

q92_1 A politikai elitnek

b.

q92_2 A gazdasági elitnek

c.

q92_3 A kulturális elitnek

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

K. REPUTÁCIÓ
A következő kérdésekkel azt szeretném megtudni Öntől, hogy kiket tart a mai magyar
kulturális, gazdasági illetve politikai élet kiemelkedő alakjainak.
K.1. Az Ön véleménye szerint ki a mai magyar kulturális élet 5 legkiemelkedőbb, élő
alakja?
Név

Ismeri-e személyesen? Igen/nem

1. q103_1
2. q103_2
3. q103_3
4. q103_4
5. q103_5
K.2. Az Ön véleménye szerint ki a mai magyar gazdasági élet 5 legkiemelkedőbb, élő
alakja?
Név

Ismeri-e személyesen? Igen/nem

1. q104_1
2. q104_2
3. q104_3
4. q104_4
5. q104_5
K.3. Az Ön véleménye szerint ki a mai magyar politikai élet 5 legkiemelkedőbb, élő
alakja?
Név

Ismeri-e személyesen? Igen/nem
1. q105_1
2. q105_2
3. q105_3
4. q105_4
5. q105_5

K.4. A következő kérdés azokra az értelmiségiekre, alkotókra vonatkozik, akik Ön
szerint nagy hatással vannak a közvélemény formálására. Megnevezné, hogy
Ön szerint mely értelmiségieknek van ma Magyarországon a legnagyobb
befolyása a közvélemény formálásában? (Nem a hivatásos politikusokra
gondolunk!)
Név

Ismeri-e személyesen? Igen/nem
1. q106_1
2. q106_2
3. q106_3
4. q106_4
5. q106_5

L. POLITIKÁHOZ VALÓ VISZONY
L.1. q108bal Hol helyezné el saját politikai nézeteit egy jobboldaltól baloldalig

terjedő kilencfokú skálán?
jobboldali
1

baloldali
2

3

4

5

6

7

8

9

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

L.2. q108konz Hol helyezné el saját nézeteit egy konzervatívtól liberálisig terjedő
kilencfokú skálán?
konzervatív
1

liberális
2

3

4

5

6

7

8

9

97 – nem tudja
98 – nem válaszol

L.3. q109 Ha jövő vasárnap parlamenti választások lennének, Ön:
1 – biztosan elmenne szavazni
2 – nem biztos, de valószínűleg elmenne szavazni
3 – valószínűleg nem menne el szavazni
4 – biztosan nem menne el szavazni
97 – nem tudja
98 – nem válaszol
KÉRDEZŐ: A VÁLASZTÁSI KÉRDÉSEKNÉL A PÁRTLISTÁRA ADOTT SZAVAZAT AZ
ÉRDEKES, NEM PEDIG AZ EGYÉNI JELÖLTRE ADOTT!

L.4. q110 (Ha mégis elmenne), melyik pártra szavazna?
NYITOTT KÉRDÉS, A PÁRTOKAT NEM SZABAD FELOLVASNI!
LEÍRJUK ÉS UTÁNA KÓDOLJUK! EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!
…………………………………………………………………..
01 – Fidesz-KDNP
02 – Jobbik
03 – Lehet Más a Politika (LMP)

06 – Magyar Szocialista Párt (MSZP)
12 – Párbeszéd
13 – Demokratikus Koalíció (DK)
14– Együtt
15 – Magyar Liberális Párt
16 – Kétfarkú Kutya Párt
09– egyéb párt
10 – semmiképp sem menne el
11 – nem mondja meg, kire szavazna

L.7. q118 Tagja volt-e Ön 1990 előtt az MSZMP-nek?
____________________________________________________

1 – nem –
2 – igen
98 – nem válaszol

TOVÁBB A L.14.-RE!

