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CAA001_ 

Nemrég küldtünk Önnek egy felkérő levelet, amelyben volt egy adatvédelmi nyilatkozat is. 
Megkapta Ön a nyilatkozatot?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAA002_ 

Ebben az esetben, összefoglalom Önnek a nyilatkozat legfontosabb pontjait. Ezenkívül szívesen 
válaszolok bármilyen kérdésére, amely most felmerül Önben az adatainak védelmével 
kapcsolatban.  
 
A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a SHARE-ERIC konzorciummal 
együttműködésben felelős a kutatás végrehajtásáért. Minket, a TÁRKI munkatársait bíztak meg 
az interjúk lebonyolításával.  
 
A vizsgálat célja, hogy a kutatóknak adatokkal szolgáljon az egészségről, társadalmi-gazdasági 
helyzetről, társas és családi kapcsolatokról, hogy megválaszolhassák a társadalom öregedési 
folyamatával kapcsolatos kérdéseiket.  
 
A részvétel az interjúban önkéntes és az információt bizalmasan kezeljük. A beszélgetést nem 
vesszük fel. Az interjú során a válaszait rögzítem a számítógépen. Csak egy kódszámmal tároljuk 
őket, pl. az Ön címét és nevét szigorúan elkülönítve tároljuk az interjú alatt megadott 
információtól. Az Ön elérhetőségét és nevét csak a SHARE kutatás utolsó hullámának végéig 
tároljuk. Az egyéni interjúk elkészítése után az adatokat nevek és címek nélkül összesítve 
elemezzük, csak kutatási célból, anélkül, hogy az egyes kutatók ismernék az Ön személyét. A 
kutatás eredményeit csak anonim formában mutatjuk be.  
 
Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem szeretne válaszolni, csak szóljon és továbblépek a 
következő kérdésre. A részvétel elutasítása semmilyen hátrányt nem jelent Önnek. A 
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beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőben. Ezenkívül, Önnek több más adatvédelmi joga 
is van. A következő lépésben elmondom Önnek, hogy hogyan érhet el több információt a 
jogairól.  
 
Beleegyezik a kutatásban való részvételbe?   
 
KÉRDEZŐ: Válaszolj V összes kérdésére.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen, a válaszadó beleegyezett a részvételbe. 

2. Nem, a válaszadó elutasította a részvételt. Az interjú nem lehetséges.  
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CAA003_ 

Köszönjük. További információért a +36 1 3097676 telefonszámon veheti fel velünk a 
kapcsolatot. Ezenkívül újra el tudjuk küldeni Önnek az adatvédelmi nyilatkozatot. Szeretné, ha 
még egyszer elküldenénk Önnek a nyilatkozatot?  
 
KÉRDEZŐ: Adj elég időt V-nek, hogy feljegyezhesse a telefonszámot.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen, V szeretné, ha úja elküldenénk az adatvédelmi nyilatkozatot 

2. Nem, V-t kielégítette a kapott információ 
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CAA004_ 

Ha kérdései vannak az adatvédelmi nyilakozatról, akkor szívesen válaszolok rájuk. Hadd 
hangsúlyozzam, hogy a részvétel az interjúban önkéntes és az információkat bizalmasan 
kezeljük. A beszélgetést nem vesszük fel. Helyette, az interjú során a válaszait rögzítem a 
számítógépen. A válaszait csak kutatási célokra használjuk fel különböző elemzésekben, anélkül, 
hogy az egyes kutatók ismernék az Ön személyét. Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem 
szeretne válaszolni, csak szóljon és továbblépek a következő kérdésre.  
 
Beleegyezik a kutatásban való részvételbe?   
 
KÉRDEZŐ: Válaszolj V összes kérdésére. 
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Az adatvédelmi nyilatkozatot felolvastad. A válaszadó beleegyezett a részvételbe. 

2. Az adatvédelmi nyilatkozatot felolvastad. A válaszadó nem egyezett bele a részvételbe. Az 
interjú nem lehetséges.  
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CAA005_ 

KÉRDEZŐ: Biztos vagy benne, hogy a válaszadó visszautasította a részvételt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen, V visszautasította. Interjú befejezése. 

2. Nem, V beleegyezett. Interjú folytatása.  
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CADN042_ 

KÉRDEZŐ: Állapítsd meg a válaszadó nemét (kérdezz rá, ha nem vagy biztos benne)  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Férfi 

2. Nő 
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CADN002_ 

Ön melyik hónapban született?   
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

Ön melyik évben született?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Ön a szokásos otthonában van vagy ideiglenesen elköltözött máshová a koronavírus miatt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Szokásos otthon 

2. Most ideiglenesen máshol él 
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CAA010_ 

Most lenne néhány kérdésem arról, hogyan érintette Önt a koronavírus.  
  
Answer type: None 

 
Page 11 

CAPH003_ 

A koronavírus kitörése előtt, az Ön megítélése szerint az Ön egészségi állapota kitűnő, nagyon 
jó, jó, elfogadható vagy gyenge volt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Kitűnő 

2. Nagyon jó 

3. Jó 

4. Elfogadható 

5. Gyenge 
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CAH002_ 

Ha összehasonlítja az egészségét a koronavírus kitörése előttivel, akkor az Ön megítélése szerint 
az Ön egészsége javult, romlott vagy kb. ugyanolyan maradt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Javult 

2. Romlott 

3. Kb. ugyanolyan 
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CAH003_ 

A legutóbbi interjúnk óta, diagnosztizálták Önt komolyabb betegséggel vagy egészségügyi 
problémával?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH004_ 

Szenved-e a most felsorolt betegségek közül valamelyikben? Kérem válaszoljon igennel vagy 
nemmel:  
 
KÉRDEZŐ: Ezt úgy értjük, hogy orvos állapította meg Önnél ezt a betegséget, és Önt jelenleg is 
kezelik ezzel a betegséggel vagy most is problémát okoz Önnek ez a betegség.  
 
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Combnyaktörés? 
CAH004_2 Cukorbetegség vagy magas vércukorszint? 
CAH004_3 Magas vérnyomás vagy hipertenzió? 
CAH004_4 Szívroham, beleértve a miokardiális infarktust, a koszorúér-trombózist, vagy 
bármilyen más szívelégtelenséget, mint például a kongesztív szívelégtelenség? 
CAH004_5 Krónikus tüdőbetegség, mint például a krónikus bronchitis vagy a tüdőtágulat? 
CAH004_6 Rák vagy rosszindulatú daganat, beleértve a leukémiát, a limfómát, de kivéve a 
kisebb bőrrák eseteit? 
CAH004_7 Valamilyen más betegség vagy egészségügyi probléma 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 
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-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAPH089_ 

Az elmúlt legalább hat hónapban, jelentkezett-e Önnél bármelyik az itt felsorolt állapotok, 
tünetek közül? Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel:  
 
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Elesés 
CAPH089_2 Félelem az eleséstől 
CAPH089_3 Szédülés, ájulás vagy rövid eszméletvesztés 
CAPH089_4 Fáradékonyság 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 

 
Page 16 

CAH006_ 

Szed-e Ön rendszeresen receptre felírt gyógyszert?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH007_ 

Szedi Ön az itt felsorolt gyógyszerek bármelyikét? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel: 
gyógyszer...  
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KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 magas vér-koleszterinszint kezelésére? 
CAH007_2 magas vérnyomás kezelésére? 
CAH007_3 szívkoszorúér- és érrendszeri betegségek kezelésére? 
CAH007_4 egyéb szívbetegségek kezelésére? 
CAH007_5 cukorbetegség kezelésére? 
CAH007_6 krónikus bronchitis kezelésére? 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAH010_ 

A koronavírus kitörése óta, elhagyta Ön egyszer is az otthonát?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH011_ 

A koronavírus kitörése óta Ön milyen gyakran végezte a következő tevékenységeket a vírus 
előtti időkhöz képest? Többé nem, ritkábban, kb. ugyanolyan gyakran vagy gyakrabban?   
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes tevékenységet és jelöld a megfelelő választ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Elmenni bevásárolni? 
CAH011_2 Elmenni sétálni? 
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CAH011_3 Találkozni több, mint 5 emberrel, akikkel nem él egy háztartásban? 
CAH011_4 Meglátogatni más rokonokat? 
Categories: 
1.  Többé nem 

2.  Ritkábban 

3.  Kb. ugyananolyan gyakran 

4.  Gyakrabban 

5.  Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAH012_ 

Milyen gyakran viselt Ön maszkot, amikor elhagyta az otthonát és közterületen volt? Mindig, 
gyakran, időnként vagy soha?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mindig 

2. Gyakran 

3. Időnként 

4. Soha 
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CAH013_ 

Milyen gyakran tartott távolságot másoktól, amikor elhagyta az otthonát? Mindig, gyakran, 
időnként vagy soha?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mindig 

2. Gyakran 

3. Időnként 

4. Soha 
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CAH014_ 

Gyakrabban mosott kezet mint általában?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH015_ 

Gyakrabban használt különleges kézfertőtlenítőt vagy fertőtlenítő folyadékokat mint általában?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH016_ 

Figyelt-e különösen arra, hogy eltakarja a száját, amikor köhög és tüsszent?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH017_ 

Szedett bármilyen gyógyszert vagy orvosságot a koronavírus megelőzése érdekében?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH020_ 

Az elmúlt hónapban, érezte magát idegesnek, szorongónak vagy ingerlékenynek?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAH021_ 

Ez jellemzőbb volt, kevésbé vagy kb. ugyanannyira volt jellemző, mint a koronavírus kitörése 
előtt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jellemzőbb volt 

2. Kevésbé volt jellemző 

3. Kb. ugyanannyira jellemző 
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CAMH002_ 

Az elmúlt hónapban volt Ön szomorú vagy lehangolt?  
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó pontosítást kér, hogy mit értünk szomorú vagy lehangolt alatt, akkor 
azt, hogy boldogtalan vagy rossz hangulatú.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAMH802_ 
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Ez jellemzőbb volt, kevésbé vagy kb. ugyanannyira volt jellemző, mint a koronavírus kitörése 
előtt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jellemzőbb volt 

2. Kevésbé volt jellemző 

3. Kb. ugyanannyira jellemző 
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CAMH007_ 

Volt Önnek mostanában problémája az alvással?  
 
KÉRDEZŐ: NE OLVASD FEL  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Alvásprobléma vagy mostanában változás az alvás mintázatában 

2. Nincsen alvásproblémája 
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CAMH807_ 

Ez jellemzőbb volt, kevésbé vagy kb. ugyanannyira volt jellemző, mint a koronavírus kitörése 
előtt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jellemzőbb volt 

2. Kevésbé volt jellemző 

3. Kb. ugyanannyira jellemző 
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CAMH037_ 

Az ideje mekkora részében érzi magát magányosnak? Gyakran, időnként vagy szinte soha vagy 
soha  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Gyakran 

2. Időnként 

3. Szinte soha vagy soha 
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CAMH837_ 

Ez jellemzőbb volt, kevésbé vagy kb. ugyanannyira volt jellemző, mint a koronavírus kitörése 
előtt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Jellemzőbb volt 

2. Kevésbé volt jellemző 

3. Kb. ugyanannyira jellemző 
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CAC001_ 

Most arról fogom kérdezni Önt, hogy Önt vagy valakit a családjában vagy valakit a szomszédai 
és barátai közül érintett-e a koronavírus?  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

A koronavírus kitörése óta, tapasztalt-e Ön vagy valaki Önhöz közelálló személy tüneteket, 
amelyeket a koronavírusnak tulajdonítana, pl. köhögés, láz vagy légzési nehézség?   
 
KÉRDEZŐ: A válaszadó gondolhat olyan emberekre, akik közel élnek hozzá és olyanokra, akik 
érzelmileg közel állnak hozzá, pl. családtagok.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAC003 

Ki volt az? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb 
oldalon.  
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Válaszadó 

2.  Házastárs vagy partner 

3.  Szülő 

4.  Gyermek 

5.  Egyéb háztartástag 

6.  Egyéb rokon a háztartáson kívül 

7.  Szomszéd, barát vagy kolléga 

8.  Gondozó 

97. Egyéb 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 
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CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Tesztelték-e Önt vagy valaki Önhöz közelállót koronavírusra úgy, hogy pozitív lett az eredmény, 
ami azt jelenti, hogy a személy elkapta a koronavírust?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAC005 

Kinek volt pozitív a tesztje? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb 
oldalon.  
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Válaszadó 

2.  Házastárs vagy partner 

3.  Szülő 

4.  Gyermek 

5.  Egyéb háztartástag 

6.  Egyéb rokon a háztartáson kívül 

7.  Szomszéd, barát vagy kolléga 

8.  Gondozó 

97. Egyéb 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 
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CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Tesztelték-e Önt vagy valaki Önhöz közelállót koronavírusra úgy, hogy negatív lett az eredmény, 
ami azt jelenti, hogy a személy nem kapta el a koronavírust vagy felépült belőle?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAC008 

Kinek volt negatív a tesztje? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb 
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oldalon.  
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Válaszadó 

2.  Házastárs vagy partner 

3.  Szülő 

4.  Gyermek 

5.  Egyéb háztartástag 

6.  Egyéb rokon a háztartáson kívül 

7.  Szomszéd, barát vagy kolléga 

8.  Gondozó 

97. Egyéb 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Került-e Ön vagy valaki Önhöz közelálló kórházba koronavírus fertőzés miatt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAC011 

Ki került kórházba? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb 
oldalon.  
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Válaszadó 

2.  Házastárs vagy partner 

3.  Szülő 

4.  Gyermek 

5.  Egyéb háztartástag 

6.  Egyéb rokon a háztartáson kívül 

7.  Szomszéd, barát vagy kolléga 

8.  Gondozó 

97. Egyéb 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 
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Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Elhunyt-e valaki Önhöz közelálló koronavírus fertőzés miatt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAC014 

Nagyon sajnálom. El tudná mondani, hogy ki volt az?   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb 
oldalon.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Házastárs vagy partner 

3.  Szülő 

4.  Gyermek 
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5.  Egyéb háztartástag 

6.  Egyéb rokon a háztartáson kívül 

7.  Szomszéd, barát vagy kolléga 

8.  Gondozó 

97. Egyéb 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Most felteszek néhány kérdést az orvosnál tett látogatásairól és az egészségügyi ellátásokról a 
koronavírus kitörése óta.   
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

A koronavírus kitörése óta, lemondott-e Ön orvosi kezelést azért, mert félt, hogy elkapja a 
koronavírust?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAQ006_ 

Milyen típusú orvosi kezelést mondott le? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel. Lemondott-
e...  
 
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Vizsgálatot a háziorvosnál? 
CAQ006_2 Vizsgálatot szakorvosnál, beleértve a fogorvost? 
CAQ006_3 Egy tervezett orvosi kezelést, beleértve a műtéteket? 
CAQ006_4 Fizioterápiát, pszichoterápiát, rehabilitációt? 
CAQ006_97 Valamilyen más orvosi kezelést?  
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAQ010_ 

Volt-e Önnek olyan előre bejegyzett orvosi időpontja, amelyet az orvos vagy az egészségügyi 
intézmény elhalasztott a koronavírus miatt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 
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5. Nem 
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CAQ011_ 

Milyen típusú orvosi kezelést kellett elhalasztani? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel:  
 
KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Vizsgálat a háziorvosnál? 
CAQ011_2 Vizsgálat szakorvosnál, beleértve a fogorvost? 
CAQ011_3 Egy tervezett orvosi kezelés, beleértve a műtéteket? 
CAQ011_4 Fizioterápia, pszichoterápia, rehabilitáció? 
CAQ011_97 Valamilyen más orvosi kezelést? 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAQ015_ 

Előfordult-e Önnel a koronavírus kitörése óta, hogy kért időpontot orvosi kezelésre de nem 
kapott?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 

 
Page 51 

CAQ016_ 

Milyen típusú orvosi kezelésre nem kapott időpontot? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel. 
Nem kapott időpontot...  
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KÉRDEZŐ: OLVASD FEL  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Vizsgálatra a háziorvosnál? 
CAQ016_2 Vizsgálatra szakorvosnál, beleértve a fogorvost? 
CAQ016_3 Egy tervezett orvosi kezelésre, beleértve a műtéteket? 
CAQ016_4 Fizioterápiára, pszichoterápiára, rehabilitációra? 
CAQ016_97 Valamilyen más orvosi kezelésre? 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAQ025_ 

Kezelték-e Önt kórházban a koronavírus kitörése óta?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 

 
Page 53 

CAQ027_ 

Mennyire volt Ön elégedett azzal, ahogy ellátták? Nagyon elégedett, valamennyire elégedett, 
valamennyire elégedetlen vagy nagyon elégedetlen?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nagyon elégedett 

2. Valamennyire elégedett 

3. Valamennyire elégedetlen 

4. Nagyon elégedetlen 
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CAQ028 

Miért volt Ön elégedetlen?  
 
KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy V megemlítse az összes okot és jelöld az összes vonatkozó választ.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Hosszú várakozási idő 

2.  Túlzsúfoltság 

3.  Az orvosnak és a nővéreknek nem volt rám ideje 

4.  Hiány a felszerelésekből és kellékekből 

5.  Nem megfelelő biztonsági intézkedések a fertőzések ellen 

97. Egyéb 

 
Page 55 

CAQ020_ 

A koronavírus kitörése óta, volt-e Ön orvosi rendelőben vagy egészségügyi intézményben, ami 
nem kórház volt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAQ021_ 

Volt ennek köze a koronavírushoz?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 

 
Page 57 

CAQ022_ 
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Mennyire volt Ön elégedett azzal, ahogy ellátták? Nagyon elégedett, valamennyire elégedett, 
valamennyire elégedetlen vagy nagyon elégedetlen?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nagyon elégedett 

2. Valamennyire elégedett 

3. Valamennyire elégedetlen 

4. Nagyon elégedetlen 
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CAQ023 

Miért volt Ön elégedetlen?  
 
KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy V megemlítse az összes okot és jelöld az összes vonatkozó választ.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Hosszú várakozási idő 

2.  Túlzsúfoltság 

3.  Az orvosnak és a nővéreknek nem volt rám ideje 

4.  Hiány a felszerelésekből és kellékekből 

5.  Nem megfelelő biztonsági intézkedések a fertőzések ellen 

97. Egyéb 
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CAW001_ 

Most áttérek a koronavírus gazdasági következményeire, először az Ön munkaerőpiaci 
helyzetére.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

A koronavírus kitörésekor, Ön alkalmazott vagy (egyéni) vállalkozó volt (beleértve a családi 
vállalkozást is)?   
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAW002_ 

Előfordult-e Önnel, hogy a korona válság miatt munkanélkülivé vált, elbocsátották vagy be 
kellett zárnia a vállalkozását?   
 
KÉRDEZŐ: A vállalkozás bezárása lehet ideiglenes vagy végleges is.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAW003_ 

Mennyi ideig volt Ön munkanélküli, maradt munka nélkül vagy kellett zárva tartania a 
vállalkozását?  
 
KÉRDEZŐ: Hetek száma  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

A koronavírus kitörése óta néhányan otthon dolgoztak, néhányan a szokásos munkahelyükön az 
otthonukon kívül, néhányan mindkét helyen. Ön hogyan jellemezné a saját helyzetét?  
 
KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó munkanélkülivé vált, elbocsátották vagy be kellett zárnia a 
vállalkozását a vírus kitörése óta, akkor V gondoljon arra az időre amíg dolgozott a vírus 
kitörése után. Az "Egyik sem" válasz azt jelenti, hogy egyáltalán nem dolgozott, sem a szokásos 
munkahelyen, sem otthon.  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Csak otthon dolgoztam 

2. A szokásos munkahelyemen dolgoztam 

3. Otthon és a szokásos munkahelyemen dolgoztam 

4. Egyik sem 
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CAW012_ 

Elsajátított-e Ön új számítógépes képességeket?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 

9. Számítógép nélkül dolgozik 
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CAW013_ 

Megfelelő volt az Ön internetkapcsolata? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 

9. Internet nélkül dolgozik 
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CAW016_ 

Kapott-e Ön bármilyen védelmet a munkahelyén, mint például maszkok, kesztyűk, védőfalak, 
fertőtlenítő folyadék?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAW017_ 

Mennyire érezte Ön biztonságosnak a munkahelyét, az Ön egészsége szempontjából? Nagyon 
biztonságos, valamennyire biztonságos, nem biztonságos, nagyon nem biztonságos?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nagyon biztonságos 

2. Valamennyire biztonságos 

3. Nem biztonságos 

4. Nagyon nem biztonságos 
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CAW020_ 

A koronavírus kitörése előtt hány órát dolgozott hetente általában? Kérem számolja bele a túlórát 
is.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Csökkentette-e Ön a munkaidejét a koronavírus kitörése óta?   
 
KÉRDEZŐ: Ha V munkanélkülivé vált, elbocsátották vagy be kellett zárnia a vállalkozását, 
akkor jelöld az "Igen" választ.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAW022_ 

Mennyi volt a legalacsonyabb számú munkaórája egy héten?  
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KÉRDEZŐ: Ha V munkanélkülivé vált, elbocsátották vagy be kellett zárnia a vállalkozását, 
akkor írj 0 órát.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Mikor volt ez?   
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

A hónap hányadik hetében volt ez?   
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Növelte-e Ön a munkaóráit a koronavírus kitörése óta? Kérem számolja bele a túlórát.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAW025_ 

Mennyi volt a legmagasabb számú munkaórája egy héten?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Mikor volt ez?   
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Answer type: Integer 

CAW026_2 

A hónap hányadik hetében volt ez?   
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

KÉRDEZŐ: Az első válaszadót kérdezed a háztartásban?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAE002_ 

Most arra szeretném kérni, hogy hasonlítsa össze a háztartás pénzügyi helyzetét a koronavírus 
kitörése előtt és után.   
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Mennyi volt a teljes háztartás összes jövedelme, adók és járulékok után, egy átlagos hónapban, a 
koronavírus kitörése előtt?  
 
KÉRDEZŐ: Írj egy összeget forintban  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 
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Kapott-e Ön vagy más háztartástag plusz pénzügyi támogatást a munkáltatójától, a kormánytól, 
rokonoktól, barátoktól és/vagy mástól a koronavírus kitörése miatt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAE004 

Kitől kapta a pénzügyi támogatást?   
 
KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ.  
KÉRDEZŐ: Kérdezz rá: bárki más?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Munkáltató 

2.  Kormány 

3.  Rokonok 

4.  Barátok 

97. Mások 
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CAE005_ 

Mennyi volt a teljes háztartás legalacsonyabb összes havi jövedeleme, adók és járulékok 
után, beleértve bármilyen pénzügyi támogatást, amelyet kapott, a koronavírus kitörése óta?  
 
KÉRDEZŐ: Adj meg egy összeget forintban  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Ha a háztartás teljes havi jövedelmére gondol a koronavírus kitörése óta, az Ön megítélése 
szerint az Ön háztartása nagyon nehezen jön ki a pénzből, vannak nehézségek, de kijön a 
pénzből, meglehetősen könnyen kijön a pénzből vagy könnyen kijön a pénzből?  



31 
 

  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nagyon nehezen jön ki a pénzből 

2. Vannak nehézségek, de kijön a pénzből 

3. Meglehetősen könnyen kijön a pénzből 

4. Könnyen kijön a pénzből 
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CAE011_ 

A koronavírus kitörése óta, el kellett halasztania rendszeres befizetéseket, mint például lakbér, 
jelzálog és hiteltörlesztés és/vagy közüzemi számlák?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAE012_ 

A koronavírus kitörése óta hozzá kellett nyúlnia a megtakarításaihoz, hogy fedezze a mindennapi 
költségeit?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS001_ 

Most arról szeretném kérdezni, hogy hogyan és milyen gyakran lép kapcsolatba a háztartásán 
kívül élő családtagokkal és barátokkal.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

A koronavírus kitörése óta milyen gyakran találkozott személyesen, vagyis szemtől szemben a 
következő emberekkel, akik a háztartásán kívül élnek? Naponta, hetente többször, kb. hetente 
egyszer, ritkábban vagy soha?  
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatot és jelöld a vonatkozó választ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Saját gyermekek 
CAS003_2 Saját szülők 
CAS003_3 Más rokonok 
CAS003_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák 
Categories: 
1.  Naponta 

2.  Hetente többször 

3.  Kb. hetente egyszer 

4.  Ritkábban 

5.  Soha 

99. Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAS004_ 

A koronavírus kitörése óta, milyen gyakran lépett kapcsolatba telefonon, email-en vagy 
bármilyen más elektronikai eszközzel azokkal, akik nem a házartásának részei? (Naponta, 
hetente többször, kb. egyszer hetente, ritkábban vagy soha?)   
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld a megfelelő választ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Saját gyermekek 
CAS004_2 Saját szülők 
CAS004_3 Más rokonok 
CAS004_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák 
Categories: 
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1.  Naponta 

2.  Hetente többször 

3.  Kb. hetente egyszer 

4.  Ritkábban 

5.  Soha 

99. Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAS010_ 

A koronavírus kitörése óta segített-e másoknak az otthonán kívül az alapszükségleteket 
beszerezni, pl. étel, gyógyszerek vagy sürgős javítások a háztartásban?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS011_ 

A koronavírus kitörése előtti időszakhoz képest, Ön milyen gyakran segített a következő 
embereknek az otthonán kívül az alapszükségleteket beszerezni: ritkábban, kb. ugyanolyan 
gyakran vagy gyakrabban?  
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld a megfeleő választ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Saját gyermekek 
CAS011_2 Saját szülők 
CAS011_3 Más rokonok 
CAS011_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák 
Categories: 
1.  Ritkábban 

2.  Kb. ugyanolyan gyakran 

3.  Gyakrabban 
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99. Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAS012_ 

A koronavírus kitörése óta, nyújtott-e Ön személyes gondozást másoknak az otthonán kívül?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS013_ 

Milyen gyakran nyújtott Ön személyes gondozást a következő embereknek az otthonán kívül a 
koronavírus kitörése előtti időszakhoz képest: ritkábban, kb. ugyanolyan gyakran vagy 
gyakrabban?  
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld a megfeleő választ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Saját gyermekek 
CAS013_2 Saját szülők 
CAS013_3 Más rokonok 
CAS013_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák 
Categories: 
1.  Ritkábban 

2.  Kb. ugyanolyan gyakran 

3.  Gyakrabban 

99. Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAS015_ 

A koronavírus kitörése óta végzett-e Ön bármilyen más önkéntes tevékenységet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS016_ 

Ez ritkábban, kb. ugyanolyan gyakran vagy gyakrabban fordult elő, mint a koronavírus kitörése 
előtti önkénteskedése?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ritkábban 

2. Kb. ugyanolyan gyakran 

3. Gyakrabban 
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CAS020_ 

A koronavírus kitörése óta, segítettek-e Önnek mások az otthonán kívül az alapszükségletek 
beszerzésében, pl. étel, gyógyszerek vagy sürgős javítások a háztartásban?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS021_ 

Milyen gyakran segítettek mások az otthonán kívül Önnek az alapszükségletek beszerzésében 
a koronavírus kitörése előtti időszakhoz képest: ritkábban, kb. ugyanolyan gyakran vagy 
gyakrabban?  
 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld a megfeleő választ.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Saját gyermekek 
CAS021_2 Saját szülők 
CAS021_3 Más rokonok 
CAS021_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok vagy kollégák 
Categories: 
1.  Ritkábban 

2.  Kb. ugyanolyan gyakran 

3.  Gyakrabban 

99. Nem vonatkozik rá 

-1. Nem tudja 

-2. Nem válaszol 
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CAS025_ 

Részesült-e Ön rendszeresen otthoni gondozásban a koronavírus kitörése előtt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS026_ 

A koronavírus kitörése óta nehezebb volt megkapnia az Ön számára szükséges mennyiségű 
otthoni gondozást?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Igen 

5. Nem 
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CAS027 
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Milyen nehézségekkel szembesült?  
 
KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy V megemlítse az összes nehézségét és jelöld az összes vonatkozó 
választ.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Többet kellett fizetnem, hogy megkapjam a szükséges segítséget 

2. A személyek, akik gondoztak nem tudtak eljönni az otthonomba 

3. Más nehézségek 
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CAS028_ 

Viseltek-e a személyek, akik Önt gondozták védőfelszerelést, mint pl. maszkot vagy kesztyűt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Igen 

5.  Nem 

99. Nem járt nálam gondozó a vírus kitörése óta. 
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CAF001_ 

Elérkeztünk az interjú végéhez. Sok kérdésem volt egy nehéz időszakról. De még a nehéz 
időkben is vannak jó dolgok az életben. Mi volt az Ön legfelemelőbb tapasztalata a koronavírus 
kitörése óta, vagyis mi volt az, ami Önt reménnnyel vagy boldogsággal töltötte el?   
 
KÉRDEZŐ: NE OLVALSD FEL. Hagyd a válaszadót válaszolni és jelöld be a megfelelő 
válaszlehetőséget.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Azonnal említett valamit 

2. Kis idő után említett valamit 

3. Nem említett semmit 
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CAF002_ 
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Végül, mit vár a legjobban, amit a koronavírus lecsendesedése után csinál majd?    
 
KÉRDEZŐ: NE OLVALSD FEL. Hagyd a válaszadót válaszolni és jelöld be a megfelelő 
válaszlehetőséget.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Azonnal említett valamit 

2. Kis idő után említett valamit 

3. Nem említett semmit 
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Köszönöm szépen a szíves együttműködését. Jó egészséget kívánok!  
  
Answer type: None 
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KÉRDEZŐ: Kérlek írj ide bármilyen megjegyzést az interjúról, amit megosztanál velünk.  
  
Answer type: Text 
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KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Csak a válaszadó 

2. Válaszadó és megbízott 

3. Csak megbízott 

 

Variables 

home 
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Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
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   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
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   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
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   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


