
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
A kérdőívet sikeresen letöltötte és elindította. Kérem zárja be az interjút. ; <button>
1. Tovább

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Nemrég küldtünk Önnek egy felkérő levelet, amelyben volt egy adatvédelmi nyilatkozat.
Most átadom Önnek ezt a nyilatkozatot még egyszer és örömmel válaszolok bármilyen felmerülő kérdésére. 
Hadd hangsúlyozzam, hogy a részvétel az interjúban önkéntes és az információkat bizalmasan kezeljük. 
A válaszait csak kutatási célokra használják 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? 
Add át a nyiltakozatot V-nek. Válaszolj V összes kérdésére.
1. Az adatvédelmi nyilatkozatot átadtad. A válaszadó beleegyezett a részvételbe.
2. Az adatvédelmi nyilatkozatot átadtad. A válaszadó nem egyezett bele a részvételbe. Az interjú nem lehetséges. 

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Biztos vagy benne, hogy a válaszadó visszautasította a részvételt? 
1. Igen, V visszautasította. Interjú befejezése.
2. Nem, V beleegyezett. Interjú folytatása. 

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Most pedig néhány, a személyes adataira vonatkozó kérdéssel szeretném kezdeni.
1. Tovább

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
MEGFIGYELÉS
Megfigyelés alapján állapítsd meg a válaszadó nemét (kérdezz rá, ha nem vagy biztos benne)
1. Férfi
2. Nő

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Megengedi, hogy egyeztessük a születési évét és hónapját? Ön ^FLYearFill;. Fill; -ban született?
1. Igen
5. Nem

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
Melyik évben és hónapban született Ön? 
1. Tovább

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
HÓNAP:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ÉV:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Ön Magyarországon született?
1. Igen
5. Nem

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
Melyik országban született Ön? Kérem, nevezze meg azt az országot, amelyhez a szülőhelye tartozott az Ön 
születése idején.
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Ön magyar állampolgár?
1. Igen
5. Nem

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

Melyik országban született az Ön édesanyja?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
Melyik országban született az Ön édesapja?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Kérem, tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége az alábbiak közül?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a megadott kategóriákból a végzettséghez 
legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ (következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Kérem tekintse meg a 2. válaszlapot. Önnek milyen szakmai vagy felsőfokú végzettsége van?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
Ha a válaszadó azt mondja, hogy még tanul/képzésben vesz részt, kérlek kérdezd meg, hogy a válaszlapon felsoroltak 
közül van-e már valamilyen végzettsége.
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

Melyik évben költözött Magyarországra?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Magyar állampolgárnak született?
1. Igen
5. Nem

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
Melyik évben lett magyar állampolgár?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Mi az Ön állampolgársága?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. NYOMJ CTRL-R-et a folytatáshoz.
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet megszerzett?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Hány évet járt Ön összesen nappali tagozaton iskolába?
a nappali tagozatba * beleszámít: magántanulóként való tanulás, költségtérítéses tanulmányok, gyakorlat végzése vagy 
vizsgázás * NEM számít bele: teljes állásban való munka, otthoni oktatás, távoktatás, speciális beoktatás egy állásba, esti 
tagozatos tanulás, részidőben végzett magán szakmai tréning, rugalmas vagy részidőben végzett felsőoktatás, levelező 
tagozaton végzett felsőoktatás, stb.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
A legutóbbi interjúnk óta változott az Ön családi állapota?
1. Igen, változott a családi állapota
5. Nem, nem változott a családi állapota

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Kérem, tekintse meg a 3. válaszlapot. Mi az Ön családi állapota?
Ha V házas, de nem él vele egy háztartásban a házastársa, pl. mert idősek otthonában, börtönben van, stb., akkor jelöld a 
3-ast.
1. Házas és együtt él a házastársával
2. Bejegyzett élettársi kapcsolata van
3. Házas, külön él a házastársától
4. Sosem házasodott meg
5. Elvált
6. Özvegy

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Melyik évben házasodott meg Ön?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [A házasság 
éve legalább 12 évvel a válaszadó születése után kell legyen! Ha az évszám helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
Melyik évben jegyeztette be az élettársi kapcsolatát?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Melyik évben házasodott meg Ön?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
Melyik évben vált el Ön?
HA TÖBB MINT EGYSZER VÁLT EL, A LEGUTÓBBI VÁLÁS DÁTUMÁT ÍRD BE



ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
Melyik évben özvegyült meg Ön?
ÍRD BE A HÁZASTÁRS HALÁLÁNAK ÉVÉT

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
Melyik évben született az Ön [volt/ néhai] [férje/ felesége]?
A LEGUTÓBBI HÁZASTÁRS SZÜLETÉSI ÉVÉT ÍRD BE
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Kérem, tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi (volt) az Ön [volt/ néhai] [férjének/ feleségének] a legmagasabb 
befejezett iskolai végzettsége?
Ha V külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg, hogy próbálja besorolni az kategóriák egyikébe. Ha nem tudja 
besorolni, akkor rögzítsd, hogy Egyéb és fejtsd ki a következő kérdésnél.
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Kérem tekintse meg a 2. válaszlapot. Milyen felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [volt/ néhai]
[férjének/ feleségének]?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

ENDIF

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Mi (volt) az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [volt/ néhai] [férje/ felesége] szerzett?
STRING

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Meilyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [volt/ néhai][férjének/ feleségének]?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Van Önnek olyan partnere, aki nem ebben a háztartásban lakik?
1. Igen
5. Nem



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

A következő kérdések megválaszolására négyszemközt kerüljön sor a válaszadóval. Ha ennél a pontnál bárki más is 
jelen van még a szobában, akkor jelezd neki(k), hogy a kérdőív néhány része személyes és bizalmas és minden 
válaszadónak egyedül kell válaszolnia rá.

Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan 
megválaszolni ezeket a kérdéseket, nyomd meg a CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Nincs szükség magyarázatra, a kérdezés négyszemközt zajlik
2. Elmagyarázta a további személy(ek)nek, hogy bizalmas rész következik, így elhagyták a szobát
3. Elmagyarázta a további személy(ek)nek, hogy bizalmas rész következik, de a szobában maradt(ak)

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Most felteszek Önnek néhány kérdést más emberekkel való kapcsolatairól. A legtöbben szeretik megbeszélni 
másokkal a jó vagy rossz dolgokat, amelyek történnek velük; azokat a problémákat, amelyek éppen 
foglalkoztatják őket, vagy amelyek miatt aggódnak. Ha visszatekint az elmúlt 12 hónapra, kik azok az 
emberek, akikkel a leggyakrabban megbeszélte az Ön számára fontos dolgokat? Közéjük tartozhatnak az Ön 
családtagjai, barátai, szomszédai, vagy bármilyen más ismerőse. Kérem, a keresztnevükön hivatkozzon 
ezekre az emberekre.
1. Tovább

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Vannak még mások is (olyanok, akikkel gyakran beszéli meg az Ön számára 
fontos dolgokat)?
Azonnal kattints az "1. Igen"-re, amint egyértelművé válik, hogy vannak 
mások is.
1. Igen
5. Nem

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Kérem, mondja meg a keresztnevét annak a személynek, akivel 
[LEGGYAKRABBAN/ gyakran] beszéli meg az Ön számára fontos dolgokat.
[ha V nem mond senkit, akkor írj 991-t]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Milyen kapcsolatban áll ^SN002_Roster; Önnel?
Segíts ha szükséges: szóval ez a személy az Ön...
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Van valaki (más is), aki valamilyen más okból nagyon fontos az Ön számára?
1. Igen
5. Nem

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Kérem mondja meg a keresztnevét annak a személynek, aki fontos (még) az Ön számára valami 
miatt.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Vannak még mások is (olyanok, akikkel gyakran beszéli meg az Ön számára 
fontos dolgokat)?
Azonnal kattints az "1. Igen"-re, amint egyértelművé válik, hogy vannak 
mások is.
1. Igen
5. Nem

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Kérem, mondja meg a keresztnevét annak a személynek, akivel 
[LEGGYAKRABBAN/ gyakran] beszéli meg az Ön számára fontos dolgokat.
[ha V nem mond senkit, akkor írj 991-t]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Milyen kapcsolatban áll ^SN002_Roster; Önnel?
Segíts ha szükséges: szóval ez a személy az Ön...
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Most szeretnék feltenni még néhány kérdést azokról az emberekről, akik közel állnak Önhöz.
1. Tovább

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

ELSE

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Említette a gyermekét ^FLRosterName;. Szeretném 
megerősíteni, hogy a gyermeket említette-e a partnere 
vagy Ön egy korábbi interjúban. 
Pipáld ki, ha a gyermek szerepel a listában
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Másik gyermek;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Kódold ^FLRosterName; nemét (kérdezz rá, ha 
nem vagy benne biztos) ^localRelationText;
1. Férfi
2. Nő

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol él 
^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)



ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ELSE

ENDIF

ENDIF

Kódold ^FLRosterName; nemét (kérdezz rá, ha nem 
vagy benne biztos) ^localRelationText;
1. Férfi
2. Nő

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol él 
^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol él ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Kódold ^FLRosterName; nemét (kérdezz rá, ha 
nem vagy benne biztos) ^localRelationText;
1. Férfi
2. Nő

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol él 
^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt Ön 
kapcsolatban ^FLRosterName; -val/vel ^localRelationText;, 
akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Mennyire érzi magához közelállónak ^FLRosterName; -t 
^localRelationText;?
Olvasd fel.;
1. nem nagyon közel
2. valamennyire közel
3. nagyon közel
4. a lehető legközelebb

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Melyik évben született ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ha a válaszadó nem tudja a pontos évet, kérj egy becslést
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Melyik évben született ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ha a válaszadó nem tudja a pontos évet, kérj egy becslést
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
Melyik évben 
született ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ha a válaszadó nem tudja a pontos évet, kérj egy 
becslést
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Azt mondta, hogy nincsen olyan személy, akivel megbeszélné az Ön számára fontos dolgokat 
vagy aki fontos lenne az Ön számára valamilyen más okból. Mennyire elégedett Ön ezzel? 
Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a teljesen elégedetlen, a 
10 a teljesen elégedett.
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Összességében mennyire elégedett [a kapcsolattal, amely ehhez a személyhez fűzi, akiről az 
előbb beszéltünk/ azokkal a kapcsolatokkal, amelyek ezekhez a személyekhez fűzik, akikről az 
előbb beszéltünk] ? Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a 
teljesen elégedetlen, a 10 a teljesen elégedett.
NUMBER [0..10]

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))



ENDIF
ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

ELLENŐRIZD: KI VOLT JELEN A BLOKK KITÖLTÉSE ALATT? 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Csak a válaszadó
2. Partner jelen volt
3. Gyermek(ek) jelen voltak
4. Más(ok)

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [A -csak a válaszadó- 
más kategóriákkal nem választható;]

ENDIF

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Talán emlékszik rá, hogy egy korábbi interjúban is megemlített néhány személyt, akik 
akkor fontosak voltak az Ön számára.][Most szeretnénk összevetni ezeket a személyeket 
azokkal, akiket ma említett, hogy lássuk, hogy Ön kit említett meg ismét és kit nem.]
Egy korábbi interjúban említette ^piName;-t ^piRelation;. Ma is említette őt? 
Ha a válaszadó megerősíti, hogy említette ^piName;-t, nézd át az ELSŐ listát, hogy rajta 
van-e ^piName; és írd be a hozzátartozó számot. 
Ha ^piName;-t nem említette ma, akkor írj 96-ot (Személyt nem említette ez 
alkalommal.)
Személyek, akiket most említett:

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Ezúttal nem említett személy;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Korábban más kapcsolatot említett ^piName; -val/vel (^piRelation;), mint 
amit most mondott (^TempRelationshipString;). Ugyanarról a személyről 
van szó?
Ha a válaszadó azt mondja, hogy ^piName; -t rosszul aonosítottuk be, 
akkor kérlek menj vissza a balra mutató nyílra kattintva és javítsd a 
választ. 
1. Igen, ugyanaz a személy

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Mi a fő oka annak, hogy ^piName;-t (^piRelation;) nem említette ez 
alkalommal?
1. Elfelejtettem, említenem kellett volna ^piName;-t
2. Elköltöztem
3. ^piName; elköltözött
4. ^piName; elhunyt
5. Megbetegedtem vagy egészségügyi problémám volt
6. ^piName; megbetegedett vagy egészségügyi problémája volt
7. Válaszadó nem ismeri fel az említett személyt
8. Nem állunk már közel egymáshoz
9. Hiba, ^piName;-t EMLÍTETTE ez alkalommal
97. Egyéb ok

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Kérlek helyesen kapcsold ezt a személyt_start; ^piName; Kérlek helyesen 
kapcsold ezt a személyt_end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Mi a fő oka annak, hogy ^piName;-t (^piRelation;) nem említette ez alkalommal?
1. Elfelejtettem, említenem kellett volna ^piName;-t
2. Elköltöztem
3. ^piName; elköltözött
4. ^piName; elhunyt
5. Megbetegedtem vagy egészségügyi problémám volt
6. ^piName; megbetegedett vagy egészségügyi problémája volt
7. Válaszadó nem ismeri fel az említett személyt
8. Nem állunk már közel egymáshoz
9. Hiba, ^piName;-t EMLÍTETTE ez alkalommal
97. Egyéb ok



DN888_IntroductionDNTwo
Most pedig feltennék néhány további kérdést a személyes adataira vonatkozóan.
1. Tovább

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Él még az Ön [vér szerinti] [édesanyja/ édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Melyik évben halt meg az Ön [édesanyja/ édesapja]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hány éves volt az Ön [édesanyja/ édesapja] mikor meghalt?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak 
legalább tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor 
kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak legalább 
tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Kérem, tekintse meg a 5 válaszlapot. Általánosságban, melyik írja le a legjobban az Ön ^FL_DN629_1;
[édesanyjának/ édesapjának] a munkaerőpiaci helyzetét, amikor Ön 10 éves körüli volt?
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mi volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a listában 
keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az állását 
vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Kérem tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi az Ön [édesanyjának/ édesapjának] a legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a megadott kategóriákból a 
végzettséghez legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ 
(következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Kérem tekintse meg a 2 válaszlapot. Milyen szakmai vagy felsőfokú végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ 
édesapjának] ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad: ^DN029c_JobOfParent10Code;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 
1. Erősítsd meg és menj tovább

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [édesanyja/ édesapja] szerzett?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol él az Ön [édesanyja/ édesapja]?



ELSE

ENDIF
[2]

ELSE

ENDIF

ENDIF

1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/ 
édesapjával], akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Él még az Ön [vér szerinti] [édesanyja/ édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Melyik évben halt meg az Ön [édesanyja/ édesapja]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hány éves volt az Ön [édesanyja/ édesapja] mikor meghalt?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak 
legalább tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor 
kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak legalább 
tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Kérem, tekintse meg a 5 válaszlapot. Általánosságban, melyik írja le a legjobban az Ön ^FL_DN629_1;
[édesanyjának/ édesapjának] a munkaerőpiaci helyzetét, amikor Ön 10 éves körüli volt?
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Kérem tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi az Ön [édesanyjának/ édesapjának] a legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a megadott kategóriákból a 
végzettséghez legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ 
(következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mi volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a listában 
keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az állását 
vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad: ^DN029c_JobOfParent10Code;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 
1. Erősítsd meg és menj tovább

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [édesanyja/ édesapja] szerzett?
STRING



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2] 

Kérem tekintse meg a 2 válaszlapot. Milyen szakmai vagy felsőfokú végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ 
édesapjának] ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/ 
édesapjával], akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Él még az Ön [vér szerinti] [édesanyja/ édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Melyik évben halt meg az Ön [édesanyja/ édesapja]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hány éves volt az Ön [édesanyja/ édesapja] mikor meghalt?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak 
legalább tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor 
kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak legalább 
tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Kérem, tekintse meg a 5 válaszlapot. Általánosságban, melyik írja le a legjobban az Ön ^FL_DN629_1;
[édesanyjának/ édesapjának] a munkaerőpiaci helyzetét, amikor Ön 10 éves körüli volt?
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mi volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a listában 
keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az állását 
vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Kérem tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi az Ön [édesanyjának/ édesapjának] a legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a megadott kategóriákból a 
végzettséghez legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ 
(következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Kérem tekintse meg a 2 válaszlapot. Milyen szakmai vagy felsőfokú végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ 
édesapjának] ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad: ^DN029c_JobOfParent10Code;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 
1. Erősítsd meg és menj tovább

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [édesanyja/ édesapja] szerzett?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/ 
édesapjával], akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Él még az Ön [vér szerinti] [édesanyja/ édesapja]?
1. Igen
5. Nem

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Melyik évben halt meg az Ön [édesanyja/ édesapja]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hány éves volt az Ön [édesanyja/ édesapja] mikor meghalt?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak 
legalább tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor 
kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hány éves az Ön [édesanyja/ édesapja] most?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [A életkornak legalább 
tíz évvel meg kell haladnia a válaszadó korát. Ha az életkor helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Kérem, tekintse meg a 5 válaszlapot. Általánosságban, melyik írja le a legjobban az Ön ^FL_DN629_1;
[édesanyjának/ édesapjának] a munkaerőpiaci helyzetét, amikor Ön 10 éves körüli volt?
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Kérem tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi az Ön [édesanyjának/ édesapjának] a legmagasabb iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a megadott kategóriákból a 
végzettséghez legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ 
(következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Kérem tekintse meg a 2 válaszlapot. Milyen szakmai vagy felsőfokú végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ 
édesapjának] ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Mi volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának] foglalkozása, amikor Ön tíz éves volt? Kérem, írja le pontosan.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a listában 
keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az állását 
vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad: ^DN029c_JobOfParent10Code;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 
1. Erősítsd meg és menj tovább

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet az Ön [édesanyja/ édesapja] szerzett?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van/volt az Ön [édesanyjának/ édesapjának]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran volt kapcsolatban az Ön [édesanyjával/ 
édesapjával], akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hogyan írná le az Ön [édesanyjának/ édesapjának] az egészségét? Ön szerint
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Volt Önnek valaha testvére?
Beleértve a fél- és mostohatestvéreket is
1. Igen
5. Nem

IF (DN034_AnySiblings = a1)

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Ha már a testvérekről van szó, Ön a legidősebb, a legfiatalabb, vagy a kettő közötti (középső) testvér (volt)?
1. Legidősebb
2. Legfiatalabb
3. Középső



ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Hány fiútestvére él még?
Beleértve a fél- és mostohatestvéreket is
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
És hány lánytestvére él még?
Beleértve a fél- és mostohatestvéreket is
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Most a gyermekeiről szeretném kérdezni. Hány élő gyermeke van Önnek? Kérem, számítsa bele a vér szerinti 
gyermekeket, a nevelt, az örökbe fogadott vagy mostohagyermekeket [és az Ön férje/ és az Ön felesége/ és az Ön 
partnere] [révén a háztartásba került/felnevelt gyermekeket is] .
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Említett gyermekeket a Szociális hálózat szakaszban, kérem javítsa.;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Most a számítógépen egy lista jelenik meg a gyermekekről, akikről [ma/ ma vagy egy korábbi 
alkalommal] beszélgettünk. Lehetséges, hogy ezen a listán kétszer jelenik meg ugyanaz a gyermek, de 
az is lehet, hogy valaki hiányzik róla, vagy valamilyen hibás információt ír a gép. Ezen a listán 
szeretnék végigmenni Önnel, hogy biztosak lehessünk benne, hogy minden információ helyesen van a 
gépben. A még élő gyermekekre vagyunk kíváncsiak.
1. Tovább

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Szeretnénk még kérdezni a [gyermekéről/ gyermekeiről. Kezdjük a legidősebb gyermekkel]. Kérem, 
ismét gondoljon a vér szerinti gyermekekre, a nevelt, az örökbe fogadott vagy mostohagyermekekre is 
[, a férje gyermekeit is beleértve/ , a felesége gyermekeit is beleértve/ , a partnere gyermekeit is 
beleértve].
1. Tovább

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a kategóriával 
"6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, 
[a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként is említette, így lehet, 
hogy egy gyermek kétszer szerepel. Kérlek ellenőrizd és ha egy gyermek kétszer is előfordul, 
akkor jelöld a 6-ost a 97-es helyett.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, 
[a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel egyezik meg ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, 
[a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként is említette, így 
lehet, hogy egy gyermek kétszer szerepel. Kérlek ellenőrizd és ha egy gyermek kétszer is 
előfordul, akkor jelöld a 6-ost a 97-es helyett.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel egyezik meg 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child 
was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat 
ezzel a kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és 
tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child 
was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat 
ezzel a kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként is 
említette, így lehet, hogy egy gyermek kétszer szerepel. Kérlek ellenőrizd és ha egy 
gyermek kétszer is előfordul, akkor jelöld a 6-ost a 97-es helyett.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel egyezik meg 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how the child 
was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit is 
beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a másodikat 
ezzel a kategóriával "6. Igen, de korábban már említette" és 
tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how 
the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe 
fogadott gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere]
[gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a 
másodikat ezzel a kategóriával "6. Igen, de korábban 
már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve 
hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on how 
the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, örökbe 
fogadott gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a partnere]
[gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld a 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként is 
említette, így lehet, hogy egy gyermek kétszer szerepel. Kérlek ellenőrizd és 
ha egy gyermek kétszer is előfordul, akkor jelöld a 6-ost a 97-es helyett.;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

másodikat ezzel a kategóriával "6. Igen, de korábban 
már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési éve 
hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a 
következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a 
következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek a/ a 
következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel egyezik meg 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text based on 
how the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, nevelt, 
örökbe fogadott gyermekeire, [a férje/ a felesége/ 
a partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, töröld 
a másodikat ezzel a kategóriával "6. Igen, de 
korábban már említette" és tartsd meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy születési 
éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text 
based on how the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, 
nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit 
is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, 
töröld a másodikat ezzel a kategóriával "6. 
Igen, de korábban már említette" és tartsd 
meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy 
születési éve hibás]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[A gyermeket a szociális háló részeként is említette, így lehet, 
hogy egy gyermek kétszer szerepel. Kérlek ellenőrizd és ha egy 
gyermek kétszer is előfordul, akkor jelöld a 6-ost a 97-es 
helyett.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a 
gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text 
based on how the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, 
nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit 
is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, 
töröld a másodikat ezzel a kategóriával "6. 
Igen, de korábban már említette" és tartsd 
meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy 
születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a 
gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek 
a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek 
a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési 
évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ENDIF

Írd be / Erősítsd meg a születési 
évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve [ennek 
a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel 
egyezik meg ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed text 
based on how the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér szerinti, 
nevelt, örökbe fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere] [gyermekeit 
is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a listában, 
töröld a másodikat ezzel a kategóriával "6. 
Igen, de korábban már említette" és tartsd 
meg az elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme vagy 
születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié a 
gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. Nem]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként is 
említette, így lehet, hogy egy gyermek kétszer szerepel. 
Kérlek ellenőrizd és ha egy gyermek kétszer is előfordul, 
akkor jelöld a 6-ost a 97-es helyett.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed 
text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér 
szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a 
partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a 
listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban 
már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme 
vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié 
a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. 
Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed 
text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér 
szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a 
partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a 
listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban 
már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme 
vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié 
a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. 
Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve 
[ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve 
[ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi 
vagy nő?



ELSE
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

Csak akkor kérdezz rá, ha nem 
világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi 
vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem 
világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a 
születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a 
születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes] keresztneve 
[ennek a/ a következő] gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési évet
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett gyermekkel 
egyezik meg ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic constructed 
text based on how the child was 
loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér 
szerinti, nevelt, örökbe fogadott 
gyermekeire, [a férje/ a felesége/ a 
partnere] [gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer szerepel a 
listában, töröld a másodikat ezzel a 
kategóriával "6. Igen, de korábban 
már említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, neme 
vagy születési éve hibás]
[3. Nem, V elvált a partnerétől, akié 
a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek ismeretlen/ 5. 
Nem]
[6. Igen, de korábban már említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic 
constructed text based on how 
the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér 
szerinti, nevelt, örökbe 
fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere]
[gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer 
szerepel a listában, töröld a 
másodikat ezzel a kategóriával 
"6. Igen, de korábban már 
említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;
1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, 
neme vagy születési éve 
hibás]
[3. Nem, V elvált a 
partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek 
ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már 
említette]
[97. Nem, egyéb ok]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Van Önnek [{dynamic 
constructed text based on how 
the child was loaded}]?
Kérem megint gondoljon a vér 
szerinti, nevelt, örökbe 
fogadott gyermekeire, [a 
férje/ a felesége/ a partnere]
[gyermekeit is beleértve] .
[Ha a gyermek kétszer 
szerepel a listában, töröld a 
másodikat ezzel a kategóriával 
"6. Igen, de korábban már 
említette" és tartsd meg az 
elsőt]
Gyermekek áttekintése:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [A gyermeket a szociális háló részeként 
is említette, így lehet, hogy egy gyermek kétszer 
szerepel. Kérlek ellenőrizd és ha egy gyermek 
kétszer is előfordul, akkor jelöld a 6-ost a 97-es 
helyett.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

1. Igen
[2. Igen, de a gyermek neve, 
neme vagy születési éve 
hibás]
[3. Nem, V elvált a 
partnerétől, akié a gyermek]
[4. Nem, a gyermek elhunyt]
[5. Nem, a gyermek 
ismeretlen/ 5. Nem]
[6. Igen, de korábban már 
említette]
[97. Nem, egyéb ok]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes]
keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes]
keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha 
nem világos
1. Férfi
2. Nő

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
férfi vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha 
nem világos
1. Férfi
2. Nő

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a 
születési évet
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a 
születési évet
NUMBER [1875..2020]



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Győződj meg róla, hogy a gyermekek listája teljes-e. Ha a lista nem teljes vagy hibás, menj vissza a [Page 
up] gombot használva.
Gyermekek áttekintése:_overview;
1. Tovább

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Mi a [helyes]
keresztneve [ennek a/ a következő]
gyermekének?
Írd be / erősítsd meg a keresztnevet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; férfi 
vagy nő?
Csak akkor kérdezz rá, ha nem 
világos
1. Férfi
2. Nő

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Melyik évben 
született ^CH004_FirstNameOfChild;?
Írd be / Erősítsd meg a születési 
évet
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Melyik korábban említett 
gyermekkel egyezik meg 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[A gyermeke vér szerinti közös gyermeke/ A gyermeke vér szerinti gyermeke/ Az összes gyermeke vér 
szerinti közös gyermeke/ Az összes gyermeke vér szerinti gyermeke] [a jelenlegi férjével/ a jelenlegi 
feleségével/ a jelenlegi partnerével]?
1. Igen
5. Nem

IF (CH302_NatChild = a5)

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Melyik gyermek nem [közös vér szerinti/ vér szerinti] gyermeke [a jelenlegi férjével/ a 
jelenlegi feleségével/ a jelenlegi partnerével]?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
^FLChildname; az Ön vér szerinti gyermeke?
1. Igen
5. Nem

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
^FLChildname; a jelenlegi [férjének/ feleségének/ partnerének] ([{Name of 
partner/spouse}]) vér szerinti gyermeke?
1. Igen
5. Nem

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
^FLChildname; Önnek egy korábbi kapcsolatából származó gyermeke?
1. Igen
5. Nem

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
^FLChildname; a jelenlegi [férjének/ feleségének/ partnerének] korábbi 
kapcsolatából származó gyermeke ^FL_CH105_5;?
1. Igen
5. Nem

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Örökbe fogadta ^FLChildname; -t?
1. Igen
5. Nem

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
A jelenlegi [férje/ felesége/ partnere] örökbe fogadta ^FLChildname; -t?
1. Igen
5. Nem

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
^FLChildname; az Ön fogadott gyermeke?
1. Igen
5. Nem



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[i] 

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Az elmúlt tizenkét hónapban, milyen gyakran állt Ön kapcsolatban 
^CH004_FirstNameOfChild; -val, akár személyesen, akár telefonon vagy levélben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol lakik ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Kérem, tekintse meg a 3. válaszlapot. Mi ^CH004_FirstNameOfChild; családi 
állapota?
1. Házas és együtt él a házastársával
2. Bejegyzett élettársi kapcsolata van
3. Házas, külön él a házastársától
4. Sosem házasodott meg
5. Elvált
6. Özvegy

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Van ^CH004_FirstNameOfChild; -nak olyan partnere, akivel együtt él?
1. Igen
5. Nem

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
Melyik évben költözött el ^CH004_FirstNameOfChild; a szülői háztartásból?
A legutolsó elköltözés számít. Írj "2999"-et, ha a gyermek még otthon van (pl. 
elvált anyával). Írj "9997"-et, ha a gyermek sosem élt a szülői háztartásban.
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Az 
évnek nagyobbnak kell lennie, mint a születési év, vagy ugyanannyinak. Ha az 
évszám helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó 
megjegyzést.;] CHECK: ((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND 
(CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR 



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
ENDIF

(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Az évszám legyen 1900-nál nagyobb és 
2020-nál kisebb vagy egyenlő.;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Kérem, tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol lakik ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Kérem, tekintse meg a 6. válaszlapot. Mi ^CH004_FirstNameOfChild; munkaerőpiaci 
helyzete?
1. teljes állásban dolgozik
2. félállásban dolgozik
3. egyéni vállalkozó vagy a családi vállalkozásban dolgozik
4. munkanélküli
5. szakképzésben/átképzésben vesz részt/még tanul
6. GYES-en,GYED-en van
7. nyugdíjas, korengedményes nyugdíjban van
8. tartósan beteg vagy rokkant
9. háztartásbeli
97. egyéb

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Kérem, tekintse meg a 1. válaszlapot. Mi ^CH004_FirstNameOfChild; legmagasabb 
befejezett iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, hogy válassza ki a 
megadott kategóriákból a végzettséghez legközelebb állót. Ha nem tud választani, 
akkor használd az Egyéb kategóriát és írd le a választ (következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Kérem tekintse meg a 2. válaszlapot. Milyen felsőfokú vagy szakmai végzettsége 
van ^CH004_FirstNameOfChild;-nek?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
Ha a válaszadó azt válaszolja, hogy "még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár", 
akkor kérdezd meg, hogy van-e  már valamilyen más végzettsége a válaszlapról.
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet ^CH004_FirstNameOfChild; 
megszerzett?
STRING



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Hány gyermeke van - ha van -  ^CH004_FirstNameOfChild; -nak/nek?
Kérem, számítsa bele az összes vér szerinti, nevelt, örökbe fogadott és 
mostohagyermeket, beleértve a gyermek házastársának/partnerének a gyermekeit 
is
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van 
^CH004_FirstNameOfChild; -nak/nek?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
Melyik évben született ^CH004_FirstNameOfChild; [legfiatalabb] gyermeke?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Szeretnénk frissíteni [az erről a gyermekről/ az ezekről a gyermekekről] rendelkezésre álló 
információkat.
1. Tovább

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Elköltözött [az Ön gyermeke/ az Ön gyermeke közül bármelyik] a ^FLLastInterviewMonthYear; -
ben készített interjúnk óta?
1. Igen
5. Nem

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Melyikük költözött el?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Kérem tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol lakik ^FL_CH526_1;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Kérem tekintse meg a 4. válaszlapot. Hol lakik ^FL_CH526_1;?
1. ugyanabban a háztartásban
2. ugyanabban az épületben
3. kevesebb, mint 1 km-re
4. 1-5 km távolságra
5. 5-25 km távolságra
6. 25-100 km távolságra
7. 100-500 km távolságra
8. Több mint 500 km-re

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Kérem tekintse meg a 1. válaszlapot. Az előző interjúnk óta, vagyis 
^FLLastInterviewMonthYear; óta, megszerezte-e [az Ön gyermeke/ bármelyik gyermeke]
az itt felsorolt végzettségek valamelyikét?
1. Igen
5. Nem

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Melyik gyermeke?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Mi ^FL_CH510_1; legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, 
hogy válassza ki a megadott kategóriákból a végzettséghez 
legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az 
Egyéb kategóriát és írd le a választ (következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi 
nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet 
^FL_CH510_1; megszerzett?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Mi ^FL_CH510_1; legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Ha a válaszadó külföldi végzettséget említ, akkor kérd meg őt, 
hogy válassza ki a megadott kategóriákból a végzettséghez 
legközelebb állót. Ha nem tud választani, akkor használd az 
Egyéb kategóriát és írd le a választ (következő ablak).
1. Egyáltalán nem járt iskolába
2. Kevesebb mint 4 általános / elemi
3. 4 általános / elemi
4. 5-7 általános vagy polgári iskola 1-3 osztály
5. Befejezett 8 általános vagy polgári iskola 4-6 osztálya
6. Szakmunkásképző, szakképzés vagy szakiskola érettségi 
nélkül
7. Szakközépiskola érettségi nélkül
8. Gimnázium érettségi nélkül
9. Szakközépiskolai érettségi
10. Gimnáziumi érettségi
11. Szakképzést követő érettségi

95. Még nincs végzettsége/iskolába jár
97. Egyéb

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Mi volt az az egyéb iskolai végzettség, amelyet 
^FL_CH510_1; megszerzett?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Kérem tekintse meg a 2 válaszlapot. Az előző interjúnk óta, vagyis 
^FLLastInterviewMonthYear; óta, megszerezte-e [az Ön gyermeke/ az Ön valamelyik 
gyermeke] az itt felsorolt felsőfokú végzettségek valamelyikét?
1. Igen
5. Nem

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Melyik gyermeke?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Milyen felsőfokú vagy szakmai végzettséget szerzett 
^FL_CH513_1; ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.; 
Ha a válaszadó azt mondja, hogy "Még 
főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár", akkor kérdezd meg, 
hogy ezen kívül van-e már más végzettsége a válaszlapról.
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; 
középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / 
MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van 
^FL_CH513_1; -nak/nek?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Milyen felsőfokú vagy szakmai végzettséget szerzett 
^FL_CH513_1; ?
Jelöld az összes vonatkozó választ.; 
Ha a válaszadó azt mondja, hogy "Még 
főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár", akkor kérdezd meg, 
hogy ezen kívül van-e már más végzettsége a válaszlapról.
SET OF 1. Nincsen érettségit követő végzettsége
2. Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; 
középfokú technikum
3. Akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
4. Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak - BA /BSc
5. Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc
6. Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs
7. Egyetemi diploma, vagy egyetemi mesterképzési szak MA / 
MSc
8. Tudományos fokozat (doktori cím, PhD, DLA)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

95. Még főiskolára/egyetemre/szakképzésre jár
97. Egyéb

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Milyen egyéb felsőfokú vagy szakmai végzettsége van 
^FL_CH513_1; -nak/nek?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Változott-e [az Ön gyermeke/ bármelyik gyermeke] családi állapota a 
^FLLastInterviewMonthYear; -ben készített interjúnk óta?
1. Igen
5. Nem

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Melyik gyermek családi állapota változott meg?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Kérem tekintse meg a 3. válaszlapot. Mi [{gyermek neve}]
családi állapota?
1. Házas és együtt él a házastársával
2. Bejegyzett élettársi kapcsolata van
3. Házas, külön él a házastársától
4. Sosem házasodott meg
5. Elvált
6. Özvegy

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Kérem tekintse meg a 3. válaszlapot. Mi [{gyermek neve}]
családi állapota?
1. Házas és együtt él a házastársával
2. Bejegyzett élettársi kapcsolata van
3. Házas, külön él a házastársától
4. Sosem házasodott meg
5. Elvált
6. Özvegy

[i] 



Lett-e [az Ön gyermekének/ az Ön valamelyik gyermekének] újabb gyermeke a 
^FLLastInterviewMonthYear; -ben készített interjúnk óta?
Beleértve a vér szerinti, a nevelt, örökbe fogadott és a mostohagyermekeket is, 
ideszámítva a házastárs vagy partner gyermekeit is.
1. Igen
5. Nem

IF (CH517_BecomeParent = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Melyik gyermekének lett gyermeke?
Több válasz is lehetséges.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hány gyermeke van [{gyermek neve}] -nak összesen?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Mikor született [ez a gyermek/ a legfiatalabb ezek közül 
a gyermekek közül]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Az évszámnak 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori 
interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj 
"elfogad" gombot és adj magyarázatot egy 
megjegyzésben. ;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hány gyermeke van [{gyermek neve}] -nak összesen?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Mikor született [ez a gyermek/ a legfiatalabb ezek közül 
a gyermekek közül]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Az évszámnak 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori 
interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj 
"elfogad" gombot és adj magyarázatot egy 
megjegyzésben. ;]



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Az unokákról beszélve, Önnek [és az Ön] [férjének/ feleségének/ partnerének] összesen hány unokája van?
Számítsa bele a korábbi házasságból/együttélésből származó unokákat is
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Van Önnek [vagy az Ön] [férjének/ feleségének/ partnerének] dédunokája?
1. Igen
5. Nem

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Most az egészségéről fogom kérdezni.
1. Tovább

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Az Ön megítélése szerint az Ön egészségi állapota...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

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

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Az elmúlt legalább hat hónapban, milyen mértékben korlátozta Önt valamilyen egészségi probléma azokban a 
tevékenységekben, melyeket általában végez?
Olvasd fel.;
1. Súlyosan korlátozta
2. Korlátozta, de nem súlyosan
3. Nem korlátozta

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Kérem, tekintse meg a 7. válaszlapot. [Mondta Önnek valaha orvos, hogy Ön szenvedett vagy szenved/ Jelenleg 
szenved-e] az itt felsorolt betegségek közül valamelyikben? [Ezt úgy értem, 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.] Kérem, 
mondja meg, hányas számú betegségben vagy betegségekben szenved.
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Szívroham, beleértve a miokardiális infarktust, a koszorúér-trombózist, vagy bármilyen más szívelégtelenséget, 
mint például a kongesztív szívelégtelenség
2. Magas vérnyomás vagy hipertenzió
3. Magas vér-koleszterinszint
4. Agyvérzés vagy agyérbetegség
5. Cukorbetegség vagy magas vércukorszint
6. Krónikus tüdőbetegség, mint például a krónikus bronchitis vagy a tüdőtágulat
10. Rák vagy rosszindulatú daganat, beleértve a leukémiát, a limfómát, de kivéve a kisebb bőrrák eseteit
11. Gyomor vagy nyombélfekély, peptikus fekélyek
12. Parkinson-kór
13. Hályogok
14. Combnyaktörés
15. Egyéb csonttörések
16. Alzheimer-kór, dementia, organikus agyszindróma, szenilitás vagy egyéb súlyos memóriazavar
18. Érzelmi vagy lelki betegség, beleértve a szorongást, az idegi vagy pszichiátriai problémákat
19. Reumás ízületi gyulladás (reumás arthiritisz)
20. Csontbetegség és ízületi gyulladás (oszteoarthritisz), egyéb reuma
21. Krónikus veseelégtelenség
96. Egyik sem
97. Egyéb betegség, amely nincs felsorolva

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Van-e olyan egészségi problémája vagy mozgás- illetve egyéb korlátozottsága, amely behatárolja, hogy milyen fajta 
és mennyi fizetett munkát képes végezni?
1. Igen
5. Nem



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Milyen egyéb betegsége van/volt?
Kérdezz rá
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

ENDIF

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[cnt] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége
4. A garat egyéb része
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr
21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Körülbelül hány éves korában állapította meg először Önnél orvos, hogy [szívrohama vagy más 
szívproblémája/ magas vérnyomása/ magas vér-koleszterinszintje/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ 
cukorbetegsége vagy magas vércukorszintje/ krónikus tüdőbetegsége/ rákja/ gyomor vagy 
nyombélfekélye/ Parkinson-kórja/ hályogja/ combnyaktörése/ egyéb csonttörése/ Alzheimer-kórja, 
dementiája, egyéb súlyos memóriazavara/ érzelmi vagy lelki betegsége/ reumás ízületi gyulladása/ 
oszteoarthritisze, egyéb reumája/ krónikus veseelégtelensége] volt/van?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Az életkor kisebb vagy egyenlő kell 
legyen, mint a válaszadó kora;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége
4. A garat egyéb része
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr
21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Körülbelül hány éves korában állapította meg először Önnél orvos, hogy [szívrohama vagy más 
szívproblémája/ magas vérnyomása/ magas vér-koleszterinszintje/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ 



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
[22] 

cukorbetegsége vagy magas vércukorszintje/ krónikus tüdőbetegsége/ rákja/ gyomor vagy nyombélfekélye/ 
Parkinson-kórja/ hályogja/ combnyaktörése/ egyéb csonttörése/ Alzheimer-kórja, dementiája, egyéb súlyos 
memóriazavara/ érzelmi vagy lelki betegsége/ reumás ízületi gyulladása/ oszteoarthritisze, egyéb reumája/ 
krónikus veseelégtelensége] volt/van?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Az életkor kisebb vagy egyenlő kell legyen, 
mint a válaszadó kora;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben Önnel.] A legutóbbi interjú 
óta, melyet ^FLLastInterviewMonthYear; -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/ volt Önnek 
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/ állapítottak-e meg Önnél daganatot/ volt Önnek 
combnyaktörése] ?
1. Igen
5. Nem

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ 
combnyaktörése]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hányszor volt Önnek [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ combnyaktörése] azóta, 
amióta interjút készítettünk Önnel ^FLLastInterviewMonthYear; -ban?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége
4. Egyéb garat
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr
21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Az évszámnak nagyobbnak 
vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj "elfogad" 
gombot és adj magyarázatot egy megjegyzésben. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [A hónap számának 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kellene lennie a legutóbbi interjú hónapjával. Ha a hónap helyes, kérlek 
nyomd meg az "elfogad" gombot és írj egy megjegyzést a magyarázattal. ;]



[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben Önnel.] A legutóbbi interjú 
óta, melyet ^FLLastInterviewMonthYear; -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/ volt Önnek 
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/ állapítottak-e meg Önnél daganatot/ volt Önnek 
combnyaktörése] ?
1. Igen
5. Nem

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben Önnel.] A legutóbbi interjú 
óta, melyet ^FLLastInterviewMonthYear; -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/ volt Önnek 
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/ állapítottak-e meg Önnél daganatot/ volt Önnek 
combnyaktörése] ?
1. Igen
5. Nem

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ 
combnyaktörése]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hányszor volt Önnek [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ combnyaktörése] azóta, 
amióta interjút készítettünk Önnel ^FLLastInterviewMonthYear; -ban?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége
4. Egyéb garat
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr
21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Az évszámnak nagyobbnak 
vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj "elfogad" 
gombot és adj magyarázatot egy megjegyzésben. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [A hónap számának 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kellene lennie a legutóbbi interjú hónapjával. Ha a hónap helyes, kérlek 
nyomd meg az "elfogad" gombot és írj egy megjegyzést a magyarázattal. ;]

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége



ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Néhány esetben pontosan szeretnénk tudni, hogy mi történt az elmúlt néhány évben Önnel.] A legutóbbi interjú 
óta, melyet ^FLLastInterviewMonthYear; -ban/ben készítettünk Önnel, [volt Önnek szívrohama/ volt Önnek 
agyvérzése vagy állapítottak-e meg Önnél agyérbetegséget/ állapítottak-e meg Önnél daganatot/ volt Önnek 
combnyaktörése] ?
1. Igen
5. Nem

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ 
combnyaktörése]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hányszor volt Önnek [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ combnyaktörése] azóta, 
amióta interjút készítettünk Önnel ^FLLastInterviewMonthYear; -ban?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több

4. Egyéb garat
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr
21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Az évszámnak nagyobbnak 
vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj "elfogad" 
gombot és adj magyarázatot egy megjegyzésben. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [A hónap számának 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kellene lennie a legutóbbi interjú hónapjával. Ha a hónap helyes, kérlek 
nyomd meg az "elfogad" gombot és írj egy megjegyzést a magyarázattal. ;]

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
Melyik szervében vagy testrészében van vagy volt Önnek rákos daganata?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Agy
2. Szájüreg
3. Gége
4. Egyéb garat
5. Pajzsmirigy
6. Tüdő
7. Emlő
8. Nyelőcső
9. Gyomor
10. Máj
11. Hasnyálmirigy
12. Vese
13. Prosztata
14. Here
15. Petefészek
16. Méhnyak
17. Méhtest
18. Vastagbél vagy végbél
19. Húgyhólyag
20. Bőr



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Kérem tekintse meg a 8. válaszlapot. Az elmúlt legalább hat hónapban, jelentkezett-e Önnél bármelyik az itt felsorolt 
állapotok, tünetek közül? Kérem, mondja meg a tünetek számát.
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Elesés
2. Félelem az eleséstől
3. Szédülés, ájulás vagy rövid eszméletvesztés
4. Fáradékonyság
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Szenved-e Ön valamilyen fájdalomtól?
1. Igen
5. Nem

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

A következő kérdésem az Ön által szedett gyógyszerekre vonatkozik. Kérem, tekintse meg a 10. válaszlapot. Szedi Ön 
jelenleg legalább egy héten egyszer az itt felsorolt gyógyszerek bármelyikét?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Gyógyszer magas vér-koleszterinszint kezelésére
2. Gyógyszer magas vérnyomás kezelésére
3. Gyógyszer szívkoszorúér- és érrendszeri betegségek kezelésére
4. Gyógyszer egyéb szívbetegségek kezelésére
6. Gyógyszer cukorbetegség kezelésére
7. Gyógyszer ízületi fájdalmak, ízületi gyulladások kezelésére
8. Gyógyszer egyéb fájdalmak (pl. fejfájás, hátfájás, stb.) kezelésére
9. Gyógyszer alvászavarok kezelésére

ENDIF
[4] 

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Melyik évben volt az Ön legutóbbi [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ 
combnyaktörése]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

Melyik hónapban történt ez?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hányszor volt Önnek [szívrohama/ agyvérzése vagy agyérbetegsége/ daganata/ combnyaktörése] azóta, 
amióta interjút készítettünk Önnel ^FLLastInterviewMonthYear; -ban?
1. 1
2. 2
3. 3 vagy több

21. Limfóma
22. Leukémia
97. Egyéb szerv

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Az évszámnak nagyobbnak 
vagy egyenlőnek kell lennie a múltkori interjú évével. Ha az évszám helyes, akkor nyomj "elfogad" 
gombot és adj magyarázatot egy megjegyzésben. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [A hónap számának 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kellene lennie a legutóbbi interjú hónapjával. Ha a hónap helyes, kérlek 
nyomd meg az "elfogad" gombot és írj egy megjegyzést a magyarázattal. ;]

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Általában mennyire kellemetlen a fájdalma? A fájdalom...
Olvasd fel.;
1. Enyhe
3. Mérsékelt
5. Súlyos

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Kérem tekintse meg a 9. válaszlapot. Mely testrészében vagy testrészeiben érez fájdalmat?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Hát
2. Csípő
3. Térdek
4. Egyéb ízületek
5. Száj/Fogak
6. Egyéb testrészek, de nem ízületek
7. Mindenhol

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [A 'Mindenhol' nem választható 
más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]



10. Gyógyszer szorongás, depresszió kezelésére
11. Gyógyszer csontritkulás kezelésére
13. Gyógyszer gyomorégés kezelésére
14. Gyógyszer krónikus bronchitis kezelésére
15. Gyulladáscsökkentő gyógyszer (csak ha szteroid)
96. Egyik sem
97. Egyéb a listán nem említett gyógyszer

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Az 'Egyik sem' nem választható 
más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Körülbelül hány kilogramm Ön?
súly kilóban
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Kérem erősítse 
meg:a válaszadó súlya; TOSTRING(PH012_Weight) kg, igaz? Ha nem, menjen vissza az előző kérdéshez és javítsa a választ. 
Ha a válasz helyes, akkor nyomd meg az Elfogad gombot és menj tovább.  ;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Fogyott Ön az elmúlt 12 hónapban?
1. Igen
5. Nem

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Hord Ön rendszeresen szemüveget vagy kontaktlencsét?
minden szemüveg ide tartozik, az olvasáshoz használt szemüveg is
1. Igen
5. Nem

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Általában szed-e Ön legalább öt különböző gyógyszert naponta? Beleértve a doktor által felírt gyógyszereket, a 
recept nélküli gyógyszereket és a táplálékkiegészítőket, mint például vitaminok és ásványi anyagok.
1. Igen
5. Nem

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Hány kilót fogyott?
Csak a fogyott kilók száma, kilogrammban (pl. 1, 2, 3 stb)
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Miért fogyott?
Olvasd fel.;
1. Betegség miatt
2. Speciális diéta miatt
3. Betegség és speciális diéta miatt
97. Egyéb okok a fogyásra

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Körülbelül milyen magas Ön?
magasság centiméterben
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Kérem 
erősítse meg:a válaszadó mérete; TOSTRING(PH013_HowTall) cm, igaz? Ha nem, menj vissza az előző kérdéshez és 
javítsd a választ.Ha a válasz helyes, akkor nyomd meg az Elfogad gombot és menj tovább.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Milyen típusú szemüveget vagy kontaktlencsét hord?
Egy bifokális vagy többfókuszú (progresszív) szemüveg segítségével helyettesíthetünk egy közelre és egy távolra 
használt szemüveget.
SET OF 1. Bifokális vagy progresszív szemüveg vagy kontaklencse
2. Olvasószemüveg vagy kontaklencse (egyfókuszú szemüveg)
3. Távollátó szemüveg vagy kontaklencse (egyfókuszú szemüveg)
4. Egyéb szemüveg vagy kontaklencse

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Mennyire lát Ön jól távolra, például felismer-e egy barátot az utca másik oldalán [ha szokás szerint viseli a 
szemüvegét vagy a kontaktlencsét]? Ön szerint az Ön látása...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Mennyire lát Ön jól távolra, például felismer-e egy barátot az utca másik oldalán [ha szokás szerint viseli a 
szemüvegét vagy a kontaktlencsét]? Ön szerint az Ön látása...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó



ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Van Önnek hallókészüléke?
1. Igen
5. Nem

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Az Ön hallása [ha szokás szerint használja a hallókészülékét]...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Kérem, tekintse meg a 11. válaszlapot. Kérem, mondja meg, nehézséget okoz-e Önnek a válaszlapon felsorolt mindennapi 
tevékenységek közül bármelyiknek is az elvégzése. Azokat ne említse, amelyeknél arra számít, hogy kevesebb, mint 
három hónapon belül elmúlik a nehézség.
Kérdezz rá: Van még egyéb? Több válasz is lehetséges.
SET OF 1. Gyalogolni 100 métert
2. Ülni kb két órán keresztül
3. Felkelni a székből hosszú időn át tartó ülés után
4. Több lépcsősort megmászni pihenő nélkül
5. Egy lépcsősort megmászni pihenő nélkül
6. Lehajolni, térdelni, guggolni
7. A karjait kinyújtani vállmagasságban vagy váll fölé
8. Húzni vagy tolni olyan nagy tárgyakat, mint pl. egy karosszék
9. 5 kilónál nehezebb súlyokat emelni és cipelni, mint pl. egy nehéz bevásárlószatyrot
10. Egy kis pénzérmét felemelni az asztalról
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Kérem, tekintse meg a 12. válaszlapot. Kérem mondja meg, vannak-e nehézségei ezek bármelyikével kapcsolatban, 
valamilyen fizikai, mentális, érzelmi vagy memória probléma miatt. Ezúttal is arra kérem, hogy ne említse azokat, 
amelyeknél arra számít, hogy legkésőbb három hónapon belül megoldódnak a nehézségek.
Kérdezz rá: Van még egyéb? Több válasz is lehetséges.
SET OF 1. Felöltözni, beleértve a cipő és zokni felvételét
2. Keresztülmenni a szobán
3. Fürdeni, zuhanyozni
4. Enni, beleértve az étel felvágását
5. Ágyba be-, vagy ágyból kiszállni
6. A WC-t használni, beleértve a leülést és a felállást
7. Térképet használni ismeretlen helyen való tájékozódáshoz
8. Meleg ételt készíteni
9. Bevásárolni
10. Telefonálni
11. Bevenni a gyógyszereket
12. Házimunkát vagy kerti munkát végezni
13. A pénzt kezelni, mint pl. a csekkeket befizetni, a kiadásokat számontartani
14. Egyedül elhagyni a házat és közlekedni
15. Ruhákat mosni
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa
= DontKnow) OR (PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR 
(PH049_HeADLb = Refusal))))

4. Elfogadható
5. Gyenge

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Mennyire lát Ön jól közelre, mint például újságolvasásnál [ha szokás szerint viseli a szemüvegét vagy a 
kontaktlencsét]? Ön szerint az Ön látása...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Mennyire lát Ön jól közelre, mint például újságolvasásnál [ha szokás szerint viseli a szemüvegét vagy a 
kontaktlencsét]? Ön szerint az Ön látása...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Visel Ön rendszeresen hallókészüléket?
1. Igen
5. Nem

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Kérem, tekintse meg a 13. válaszlapot. Használ-e bármilyen eszközt az itt felsoroltak közül?
A 7. válasz csak azokra a személyi riasztókra vonatkozik, amelyeket segítségkérésre használ pl. elesés esetén, stb.
SET OF 1. Sétabot
2. Járókeret
3. Kézi kerekesszék
4. Elektromos kerekesszék
5. Mozgássérült elektromos kocsi
6. Speciális evőeszközök
7. Személyi riasztó
8. Korlátok, kapaszkodók, karfák (hogy segítsék a mozgást és az egyensúly megtartását)
9. Megemelt WC karfával vagy anélkül
10. Egészségügyi betét
96. Egyik sem
97. Egyéb (nevezze meg)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

A gondot okozó mindennapi tevékenységekre gondolva, van bárki, aki segít Önnek ezeket a tevékenységeket 
elvégezni?
Beleértve a partnerét vagy más háztartástagot
1. Igen
5. Nem

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Mit gondol, elegendő segítséget kap?
Olvasd fel.;
1. Mindig
2. Gyakran
3. Néha
4. Szinte soha

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Milyen egyéb eszközöket használ?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
A következő kérdések a cigarettázásra és az alkoholtartalmú italok fogyasztására vonatkoznak. Szívott-e Ön valaha 
cigarettát, szivart, szivarkát vagy pipát napi rendszerességgel legalább egy teljes éven keresztül?
1. Igen
5. Nem

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Ivott-e Ön legalább egy alkoholos italt az elmúlt 7 nap alatt?
1. Igen
5. Nem

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Dohányzik Ön most?
1. Igen
5. Nem

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Összesen [hány éve dohányzik/ hány évet dohányzott]?
Ne számítsd bele azokat az időszakokat, amikor nem dohányzott. 1-est kódolj ha kevesebb mint egy évig 
dohányzott
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Milyen cigarettát [szív/ szívott mielőtt leszokott]?
Cigarettának számít a saját maga által tekert is. Olvasd fel.; Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Cigaretta
2. Pipa
3. Szivar vagy szivarka
4. Elektromos cigaretta nikotinnal

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Mennyi cigarettát [szív el/ szívott el mielőtt leszokott] átlagosan naponta?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Kérem tekintse meg a 14. válaszlapot, amely alkoholos italok szokványos egységeit mutatja. Az elmúlt 7 nap alatt, 
összesen hány egységnyi alkoholos italt fogyasztott?
Kérlek nyisd ki a füzetet és a válaszadóval együtt számold ki az egy hétre jutó egységek számát. Ha semennyit nem 
fogyaszt, írj '0'-t. Kérlek kerekíts egész számra.



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Kérem tekintse meg a 15. válaszlapot. Az elmúlt három hónap alatt, milyen gyakran fogyasztott Ön egy alkalommal 
összesen hat vagy több egységnyi alkoholos italt?
Az alkoholos italok szabvány egységeit az előző válaszlap mutatja.
1. Naponta vagy szinte naponta
2. Öt vagy hat nap hetente
3. Három vagy négy nap hetente
4. Hetente egyszer vagy kétszer
5. Havonta egyszer vagy kétszer
6. Ritkábban, mint havonta
7. Egyáltalán nem az elmúlt három hónapban

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Szeretnénk megtudni, mennyit mozog Ön a mindennapokban. Milyen gyakorisággal végez erőteljes fizikai 
tevékenységet, úgy mint sportot, nehéz házimunkát, vagy munkakörében fizikai munkát?
Olvasd fel.;
1. Több, mint heti egyszer
2. Hetente egyszer
3. Egy-három alkalommal havonta
4. Szinte soha vagy soha

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Milyen gyakran végez Ön olyan tevékenységet, amelyhez közepes energiakifejtés szükséges, például kertészkedés, 
kocsimosás, séta?
Olvasd fel.;
1. Több, mint heti egyszer
2. Hetente egyszer
3. Egy-három alkalommal havonta
4. Szinte soha vagy soha

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Kérem tekintse meg a 16. válaszlapot. Egy átlagos héten, hányszor fogyaszt tejterméket, például egy pohár tejet, sajtot 
szendvicsben, egy doboz joghurtot vagy egy doboz magas proteintartalmú étkezési kiegészítőt?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Hetente
5. Ritkábban, mint hetente

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Kérem nézze továbbra is a 16. válaszlapot.) Egy átlagos héten Ön hányszor fogyaszt hüvelyeseket, babot vagy tojást?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Hetente
5. Ritkábban, mint hetente

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Kérem nézze továbbra is a 16. válaszlapot.) Egy átlagos héten, Ön hányszor fogyaszt húst, halat vagy csirkét?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Hetente
5. Ritkábban, mint hetente

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Kérem nézze továbbra is a 16. válaszlapot.) Egy átlagos héten, Ön hányszor fogyaszt gyümölcsöt vagy zöldséget?
1. Minden nap
2. Hetente 3-6 alkalommal
3. Hetente kétszer
4. Hetente
5. Ritkábban, mint hetente

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

NUMBER [0..200]

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Ön szerint azért nem fogyaszt gyakrabban húst, halat vagy csirkét, mert
Olvasd fel.;
1. nem engedheti meg magának, hogy gyakrabban egye
2. egyéb okból

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Ez a kognitív teszt szekció: ennek a szekciónak a kitöltésénél ne legyen jelen harmadik személy. Ez egy nem-megbízotti 
szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan megválaszolni ezeket a kérdéseket, 
nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

IF (MN101_Longitudinal = 0)

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Most szeretnék feltenni néhány kérdést az Ön olvasás- és íráskészségével kapcsolatban. Ön hogyan értékelné a 
saját, mindennapokban szükséges olvasáskészségét? Ön szerint az...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó



ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Ennek a kutatásnak egy része az emberek memóriáját vizsgálja, ÉS azt, hogy mennyire tudnak bizonyos dolgokról 
gondolkodni. Először a mai dátumról fogom kérdezni. Hányadika van ma?
Kódold be, hogy helyesen adta-e meg, hogy hányadika van ma (^FLDay;)
1. Helyes dátum
2. Helytelen dátum/nem tudja

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Milyen hónapot írunk?
Kódold be, helyesen mondta-e a hónapot (;)
1. Helyes hónap
2. Helytelen hónap/nem tudja

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Melyik évben járunk?
Kódold be, helyesen mondta-e az évet (^FLYear;)
1. Helyes év
2. Helytelen év/nem tudja

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Meg tudná mondani, a hét melyik napja van ma?
A helyes válasz: ^FLToday;
1. Helyes nap
2. Helytelen nap/nem tudja

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hogyan értékelné Ön a saját jelenlegi memóriáját? Ön szerint az kitűnő, nagyon jó, jó, elfogadható, vagy gyenge?
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

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

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hogyan értékelné a mindennapokban szükséges íráskészségét? Ön szerint az...
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Mint mondana, a múltkori, ^FLLastInterviewMonthYear;-ban/ben készült interjúhoz viszonyítva jobb, ugyanolyan 
vagy rosszabb a memóriája most, mint akkor volt? 
1. Jobb
2. Ugyanolyan
3. Rosszabb

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Készen áll?
Várj, amíg megjelennek a szavak a képernyőn. Jelöld be a szavakat a kérdezőbiztosi jegyzetfüzetben. Adj legfeljebb 
egy percet a válaszadónak a gondolkodásra. Jelöld a helyesen felidézett szavakat.
1. Teszt kezdése

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Tovább

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Most pedig kérem, idézze fel az összes szót, amire emlékszik.
SET OF 1. szálloda
2. folyó
3. fa
4. bőr
5. arany
6. piac
7. papír
8. gyermek
9. király
10. könyv
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

ENDIF

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Most kérem, idézze fel az összes szót amire emlékszik.
SET OF 1. ég
2. óceán
3. zászló
4. dollár
5. feleség
6. gép
7. otthon
8. föld
9. főiskola
10. vaj
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Most kérem, idézze fel az összes szót amire emlékszik.
SET OF 1. nő
2. szikla
3. vér
4. sarok
5. cipő
6. levél
7. lány
8. ház
9. völgy
10. motor
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Most kérem, idézze fel az összes szót amire emlékszik.
SET OF 1. víz
2. templom
3. orvos
4. palota
5. tűz
6. kert
7. tenger
8. falu
9. kisbaba
10. asztal
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Az 'Egyik sem' 
nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

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

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
A pontszám az elfogadható állatok összege. Az állatvilág minden tagja pontot ér, legyen az valódi vagy 
mitikus állat, kivéve az ismétléseket és a tulajdonneveket. A következők mind pontot érnek: a faj neve és a 
kapcsolódó fajták neve a fajon belül; hím, nőstény és kölyök neve. 
1. Tovább

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)

A pontszám az elfogadható állatok összege. Az állatvilág minden tagja pontot ér, legyen az valódi vagy mitikus állat, 
kivéve az ismétléseket és a tulajdonneveket. A következők mind pontot érnek: a faj neve és a kapcsolódó fajták 
neve a fajon belül; hím, nőstény és kölyök neve. Jelöld az állatok számát (0..100).
NUMBER [0..100]



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Most próbáljuk meg a fejben kivonást. Mennyi százból hét?
A válaszadó nem használhat papírt és ceruzát. Ha V hozzáadd hetet, ismételd meg a kérdést
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Most felteszek Önnek néhány kérdést, melyek azt vizsgálják, hogyan használják az emberek a számokat a 
mindennapi életben.
Ha szükséges, biztasd a válaszadót, hogy próbáljon meg minden számolással összefüggő kérdésre válaszolni
1. Tovább

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

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

ENDIF

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
Egy kiárusítás során egy bolt minden áruját féláron adja. A kiárusítás előtt egy fogkrém 300 forintba került. 
Mennyibe fog kerülni a kiárusítás után?
Ne olvasd fel a válaszokat
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Egyéb válasz

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Egy használtcikk kereskedő 6000 forintért árul egy tévét. Ez a kétharmada az eredeti árnak. Mennyibe került 
újonnan?
Ne olvasd fel a válaszokat. A válaszadó ne használjon papírt és ceruzát.
1. 9000 ^FLCurr;
2. 4000 ^FLCurr;
3. 8000 ^FLCurr;
4. 12000 ^FLCurr;
5. 18000 ^FLCurr;
97. Egyéb válasz

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Tegyük fel, hogy Önnek 2000 eurónyi megtakarítása van egy takarékszámlán. A számla tíz százalékot 
kamatozik évente. Két év elteltével hány euró lenne az Ön számláján?
Ne olvasd fel a válaszokat
1. 2420
2. 2020
3. 2040
4. 2100
5. 2200
6. 2400
97. Egyéb válasz

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
És abból hét?
Ez a második kivonás
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
És abból hét?
Ez a harmadik kivonás
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
És abból hét?
Ez a negyedik kivonás
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
És abból hét?
Ez az ötödik kivonás
NUMBER



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

ENDIF

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

ENDIF

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, amelyekre 
emlékezett. Elmondaná nekem azokat a szavakat, amelyekre még mindig emlékszik?
Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat, amelyekre V 
emlékezett.
SET OF 1. szálloda
2. folyó
3. fa
4. bőr
5. arany
6. piac
7. papír
8. gyermek
9. király
10. könyv
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

ENDIF

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, amelyekre 
emlékezett. El tudná mondani most azokat, amelyekre még mindig emlékszik?
Jelöld a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat, 
amelyekre V emlékezett.
SET OF 1. ég
2. óceán
3. zászló
4. dollár
5. feleség
6. gép
7. otthon
8. föld
9. főiskola
10. vaj
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Nem sokkal ezelőtt, felolvastam Önnek egy sor szót és Ön megismételte azokat, 
amelyekre emlékezett. El tudná most mondani azokat, amelyekre még mindig emlékszik?
Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat, 
amelyekre V emlékezett.
SET OF 1. nő
2. szikla
3. vér
4. sarok
5. cipő
6. levél
7. lány
8. ház
9. völgy
10. motor
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Az 'Egyik sem' 
nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Nem sokkal ezelőtt szavakat olvastam fel Önnek és Ön megismételte azokat, amelyekre 
emlékezett. Felidézné azokat a szavakat, amelyekre most emlékszik?
Írd be a szavakat a jegyzetfüzetbe. Adj legfeljebb 1 percet a feladatra. Írd be a szavakat, 
amelyekre V emlékezett.
SET OF 1. víz
2. templom
3. orvos
4. palota
5. tűz
6. kert
7. tenger
8. falu
9. kisbaba
10. asztal
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Az 'Egyik sem' 
nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]



CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
Most arra kérem, hogy számoljon visszafelé amilyen gyorsan csak tud abból a kezdőszámból, amelyet megadok. 
Szólni fogok, hogy mikor hagyja abba. 
A kezdőszám: 20.
Nyomd meg az 1. Tovább gombot, amint felolvastad a számot.
1. Tovább

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Nyomd meg az 1. Tovább gombot, amint a válaszadó visszaszámolt 10 számot, vagy amint megáll, vagy megkéri, 
hogy elölről kezdhesse.
1. Tovább

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Most már abbahagyhatja. Köszönöm. 
Nyomj Helyes választ, ha V visszaszámolt 19-től 10-ig vagy 20-tól 11-ig hiba nélkül. Engedd meg a válaszadónak, 
hogy újrakezdje, ha szeretné.
1. Helyes
5. Helytelen
6. Szeretné újrakezdeni

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Kérem, tekintse meg a 17 válaszlapot. Kérem, másolja le ezt az ábrát. 
Lapozz egy üres oldalra a kérdezőbiztosi jegyzetfüzetben és add oda a válaszadónak. V javíthat rajzolás közben. Ha 
V-nek nem tetszik az első rajza és szeretné megismételni, akkor megengedheted neki, ilyenkor értékeld a második 
ábrát.
Értékelés: A másolat helyes, ha a végtelenjel két fele egy pontban metszi egymást és ha nem kör alakúak. 
1. Helyes másolat ;
5. Helytelen másolat ;
7. Rajzolás nem lehetséges fizikai okokból (pl. remegő kezek, gyenge látás)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Kérem, tekintse meg a  18 válaszlapot. Most kérem, másolja le ezt a rajzot. 
Lapozz egy másik üres oldalra a kérdezőbiztosi jegyzetfüzetben, és add oda a válaszadónak.
1. Teljesen helyes másolat. A kockának 12 éle van, még ha az arányok nem is tökéletesek ;
2. Részben helyes másolat. A kockának kevesebb, mint 12 éle van, de a kocka formája felismerhető ;
5. Helytelen másolat.
7. Rajzolás nem lehetséges fizikai okokból (pl. remegő kezek, gyenge látás)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
És most, kérem rajzoljon egy óralapot számokkal együtt, de most mutatók nélkül.
Lapozz egy másik üres oldalra a kérdezőbiztosi jegyzetfüzetben, és add oda a válaszadónak.
Nyomj '1. Tovább' gombot, ha az óra számlapja elkészült, vagy ha a válaszadó befejezte a rajzot. V javíthat rajzolás 
közben. Ha V-nek nem tetszik az első rajza és szeretné megismételni, akkor megengedheted neki, ilyenkor értékeld 
a második ábrát.
1. Tovább

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

NE OLVASD FEL. Értékelj: nagyjából kör alakú az óra, és jól szerepel rajta a 12 szám? 

Helyes példák: ;
1. Igen
5. Nem
7. Rajzolás nem lehetséges fizikai okokból (pl. remegő kezek, gyenge látás)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Próbáljuk meg újra. 
A kezdőszám, amiből visszafelé kell számolnia: 20.
Nyomd meg az 1. Tovább gombot, amint felolvastad a számot.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Nyomd meg az 1. Tovább gombot, amint a válaszadó visszaszámolt 10 számot, vagy amint megáll.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Most már abbahagyhatja. Köszönöm. 
Nyomj Helyes választ, ha V visszaszámolt 19-től 10-ig vagy 20-tól 11-ig hiba nélkül. 
Helyes
Helytelen

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Most néhány ember és dolog nevére fogok rákérdezni. 
Mit használnak általában az emberek papírvágáshoz?
Fogadd el a helyes válaszokat.
1. Helyes válasz (olló)
5. Helytelen

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Hogyan hívják azt a szúrós növényt, amely a sivatagban nő?
Fogadd el a helyes válaszokat, amelyeket az országban vagy a régióban használnak.
1. Helyes válasz (kaktusz vagy valamilyen kaktuszféle neve)
5. Helytelen

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Hol vásárolnak gyógyszert az emberek általában? 
Fogadd el a helyes válaszokat.
1. Helyes válasz (gyógyszertár, patika, stb.)
5. Helytelen

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Voltak olyan tényezők, amelyek ronthatták a válaszadó teljesítményét a teszt során?
Ha szeretnél megjegyzést tenni, nyomj CTRL+M-et.
1. Igen
5. Nem

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

ELLENŐRIZD: KI VOLT JELEN ENNEK A SZAKASZNAK A KITÖLTÉSEKOR? 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. csak a válaszadó
2. a partnere
3. gyermek(ek)
4. más(ok)

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [A -csak a válaszadó- más kategóriákkal nem 
választható;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [Korábban azt 
válaszolta, hogy nincsen gyermeke;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

ENDIF

NE OLVASD FEL. Értékelj: mind a 12 szám szerepel? Nem probléma, ha nem egyenlően vannak elosztva, 
vagy ha a körön kívül vannak. 

Helyes példák: ;
1. Igen
5. Nem

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

NE OLVASD FEL. Értékelj: nagyjából kör alakú?
1. Igen
5. Nem

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
És most kérem, rajzoljon mutatókat úgy, hogy 5 óra 10 percet mutassanak az órán. 
Nyomd meg az '1. Tovább' gombot, ha a válaszadó megrajzolta a mutatókat, vagy ha befejezte a feladatot. 
1. Tovább

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

NE OLVASD FEL. Értékelj: Mind a két mutatót helyesen rajzolta? Vagyis különböző a hosszuk és a jó 
számokra mutatnak? Rákérdezhetsz, hogy melyik a kis- és a nagymutató. 
Helyes példa : ;
1. Igen
5. Nem

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

NE OLVASD FEL. Értékelj: Mind a két mutató jó számra mutat, de fel van cserélve a kis- és a 
nagymutató?
1. Igen
5. Nem

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

NE OLVASD FEL. Értékelj: Az egyik mutató jó számra mutat, és a hossza is helyes? Nem számít, 
ha a másik mutató hiányzik vagy hibás. 
Helyes példák: ;
1. Igen
5. Nem

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Kérrlek fordulj a válaszadó megbízottjához, és egyenesen őt kérdezd a V kognitív képességeiról.
A következő kérdéseket a megbízott személynek kell negválaszolnia négyszemközt, a V vagy más személy jelenléte 
nélkül.
Kb. két percig fog tartani ez a szakasz. 
1. Tovább

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Most szeretnék feltenni Önnek néhány kérdést (mint a válaszadó megbízottjának). 
A kutatásnak egy része az emberek memóriáját vizsgálja, és azt, hogy mennyire tudnak bizonyos dolgokról 
gondolkodni.
Először is, hogyan értékelné Ön a válaszadó (^FLRespondentName;) jelenlegi memóriáját?
Mit mondana, kitűnő, nagyon jó, jó, elfogadható vagy gyenge? 



1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Mit mondana, két évvel ezelőtthöz képest a válaszadó (^FLRespondentName;) memóriája most jobb, ugyanolyan 
vagy rosszabb most, mint akkor volt? 
1. Jobb
2. Ugyanolyan
3. Rosszabb

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Emlékezni a családdal és barátokkal kapcsolatos dolgokra, például a foglalkozásukra, a születésnapjukra és a 
címükre?  
Javult ez, nem sokat változott vagy romlott?
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Emlékezni a mostanában történt dolgokra?
(Ez javult, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;):
Felidézni pár nappal korábbi beszélgetéseket?
(Ez javult, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Emlékezni rá, hogy milyen napot és hónapot írunk? 
(Ez javult, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Új dolgok tanulása úgy általában?
(Javult ez, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Pénz kezelése a bevásárláskor?
(Ez javult, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Két évvel ezelőtthöz képest, hogyan megy a válaszadónak (^FLRespondentName;): 
Pénzügyek kezelése, azaz a nyugdíj vagy a banki ügyek intézése?
(Ez javult, nem sokat változott vagy romlott?)
1. Javult
2. Nem sokat változott
3. Romlott
4. Nem vonatkozik rá; V nem aktív

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Mostanában (a közelmúltbeli viselkedésére gondolva) előfordul, hogy a válaszadó eltéved egy ismerős környéken?
1. Igen
5. Nem

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Előfordul, hogy a válaszadó bolyong és nem talál magától vissza? 
1. Igen
5. Nem

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Egyedül lehet őt hagyni kb. egy órára? 
1. Igen
5. Nem

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Előfordul, hogy a válaszadó olyan dolgokat lát vagy hall, amelyek valójában nincsenek ott?
1. Igen
5. Nem

CF854_End_proxy (END PROXY)

Ez a vége a kérdéseknek, amelyeket négyszemközt tettünk fel a megbízottnak. 
1. Tovább



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Ellenőrizd, hogy ki volt jelen ebben a szakaszban a megbízotton kívül. 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Válaszadó megbízottja egyedül
2. Válaszadó jelen volt
3. Partner jelen volt
4. Gyermek(ek) jelen volt(ak)
5. Más(ok)

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [A -csak a válaszadó- más 
kategóriákkal nem választhatóProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Korábban az Ön testi egészségéről beszélgettünk. Az egészség egy másik fokmérője az Ön lelki egészsége, illetve jólléte - 
vagyis az, hogy hogyan érez az Ön körül zajló dolgokkal kapcsolatban.
Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan megválaszolni 
ezeket a kérdéseket, nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

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

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Miben reménykedik a jövőre nézve?
Csak azt jegyezd fel, hogy említ-e egyáltalán reményt
1. Említ reményt
2. Nem említ reményt

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Az elmúlt hónapban, érezte-e azt, hogy inkább meghalna?
1. Bármilyen öngyilkos gondolat vagy halálvágy említése
2. Nem érezte

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Szokta-e magát hibáztatni vagy bűnösnek érezni valami miatt?
1. Egyértelműen túlzott bűntudat vagy önvád
2. Nincsenek ilyen érzései
3. Említ bűntudatot vagy lelkifurdalást, de nem világos, hogy ez egyértelműen túlzott bűntudat vagy önvád

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Volt Önnek mostanában problémája az alvással?
1. Volt problémája az alvással vagy alvásritmusa eltért a szokásostól
2. Nem volt alvásproblémája

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Az utóbbi hónapban mennyire érdeklődik dolgok iránt?
1. Kevésbé érdeklődik, mint általában
2. Nem említi, hogy kevésbé érdeklődne
3. Nem egyértelmű vagy nem kódolható válasz

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Ingerlékeny Ön az utóbbi időben?
1. Igen
5. Nem

MH011_Appetite (APPETITE)
Hogyan alakult az Ön étvágya az elmúlt hónapban?
1. Csökkent az étvágya
2. Nem csökkent az étvágya
3. Nem egyértelmű vagy nem kódolható válasz

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

Az elmúlt hónapban előfordult-e hogy túl kevés energiája volt elvégezni azt, amit akart?

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Tehát, mi miatt vádolja magát?
Megjegyzés - Csak a túlzott bűntudatot kódold 1-nek, amikor az a körülményekhez képest nyilvánvalóan aránytalan. 
Ilyenkor az elkövetett hiba kicsiny, ha volt egyáltalán. Az igazolható vagy arányos bűntudatnál kódolj 2-t.
1. A példa(ák) egyértelműen túlzott bűntudatot vagy önvádat mutat(nak)
2. A példa(ák) nem mutat(nak) egyértelműen túlzott bűntudatot vagy önvádat vagy nem világos, hogy túlzott 
bűntudatot mutatnak-e

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Tehát Ön megőrizte az érdeklődését?
1. Igen
5. Nem

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Tehát az utóbbi időben többet vagy kevesebbet eszik a megszokottnál?
1. Kevesebbet
2. Többet
3. Nem többet és nem is kevesebbet



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

1. Igen
5. Nem

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

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Tud koncentrálni az olvasmányaira?
1. Nehezen koncentrál az olvasmányaira
2. Nem említ ilyen nehézséget

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Mi az, amit Ön mostanában élvezettel csinált?
1. Nem tud említeni semmilyen élvezetes tevékenységet
2. Említ BÁRMILYEN élvezetes tevékenységet

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

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Most fel fogok olvasni néhány állítást. Kérem mondja meg minden állítás után, hogy az ideje mekkora részében érez Ön 
így: gyakran, időnként vagy soha.
1. Tovább

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Az ideje mekkora részében érzi, hogy nincsen társasága?
Olvasd fel.;
1. Gyakran
2. Időnként
3. Soha

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Az ideje mekkora részében érzi, hogy mellőzve van?
Ismételd meg ha szükséges
1. Gyakran
2. Időnként
3. Soha

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Az ideje mekkora részében érzi magát elszigetelve másoktól?
Ismételd ha szükséges
1. Gyakran
2. Időnként
3. Soha

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Az ideje mekkora részében érzi magát magányosnak?
Ismételd ha szükséges
1. Gyakran
2. Időnként
3. Soha

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Most felteszek néhány kérdést az orvosnál tett látogatásairól és az egészségbiztosításáról. 
1. Tovább

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Kezdjük az egészségbiztosítással. Összességében mennyire elégedett a társadalombiztosítás által Ön részére nyújtott 
egészségbiztosítással?
Olvasd fel.;
1. nagyon elégedett
2. inkább elégedett
3. inkább elégedetlen
4. nagyon elégedetlen

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Van-e Önnek kiegészítő egészségbiztosítása, amely olyan ellátásokat biztosít az Ön számára, amelyet a 
társadalombiztosítás nem fedez vagy nem fizet érte? Ezek lehetnek betegellátások, vizsgálatok, kórházi vagy fogászati 
ellátások, kezelések fedezése vagy gyógyszereké is.
1. Igen
5. Nem

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Van Önnek az alábbiak közül valamilyen, állami vagy magán ápolásbiztosítása?
JELÖLD A "96. Egyik sem, Magyarországon nem kínálnak ápolásbiztosítást." válaszopciót! A kérdés nem vonatkozik 
Magyarországra.
1. Állami
2. Kötelező magán
3. Önkéntes magán/kiegészítő
96. Egyik sem, Magyarországon nem kínálnak ilyen ápolásbiztosítást.

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Az 'Egyik 
sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Az elmúlt 12 hónapban, vagyis ^FLLastYearMonth; óta, körülbelül hány alkalommal találkozott vagy beszélt orvossal vagy 
szakápolóval az egészségével kapcsolatban? Kérem, a fogorvosi viziteket és a kórházi tartózkodást most ne számítsa ide, 



viszont a sürgősségi ellátásokat és a szakrendelői vizsgálatokat igen.
A telefonos vagy más módon létesített kapcsolatot is számolja bele!
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

Az elmúlt évben, vagyis ^FLLastYearMonth; óta kapott Ön influenza oltást? 
1. Igen
5. Nem

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
Az elmúlt két évben, vagyis  ^FLTwoYearsBackMonth; óta járt Ön szemvizsgálaton szemészeti szakembernél, pl. 
szemésznél vagy optikusnál?
1. Igen
5. Nem

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Egyes egészségügyi szolgáltatók végeznek olyan vizsgálatokat mint például rejtett vér kimutatása a székletben, részleges 
vagy teljes vastagbéltükrözés, hogy kiszűrjék a vastagbélrákot.
Az elmúlt két évben, vagyis ^FLTwoYearsBackMonth; óta, volt Ön ezek közül valamelyik vizsgálaton?
1. Igen
5. Nem

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Az elmúlt 12 hónapban járt Ön fogásznál vagy fogászati asszisztensnél?
Ide számítanak a rutin ellenőrzések, szájsebészeti rendelésen vagy a műfogsorral kapcsolatban tett látogatások
1. Igen
5. Nem

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónapban, töltött-e kórházban éjszakát? Kérem, bármilyen kórházi tartózkodást említsen meg, akár 
belgyógyászati, akár sebészeti, pszichiátriai vagy más osztályon volt.
1. Igen
5. Nem

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Az elmúlt 12 hónap során töltött Ön éjszakát bármilyen egészségügyi intézményben, de nem kórházban, mint például 
rehabilitációs intézet vagy szanatórium? Kérem ide ne számítsa be az idősek otthonában, ápolási otthonban töltött 
éjszakákat.
1. Igen
5. Nem

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Ezen találkozók közül mennyi volt a háziorvossal?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [A szám nem lehet nagyobb az összes látogatásnál.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Ezen találkozók közül mennyi történt szakorvossal, kivéve a fogászokat és sürgősségi ellátásokat? 
Szakorvos például a szemész, nőgyógyász, kardiológus, pszichiáter, reumatológus, ortopéd, fül-orr-gégész, 
gerontológus, neurológus, gasztroenterológus, radiológus...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [A szám nem lehet nagyobb az összes 
látogatásnál.;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
Az elmúlt két évben, vagyis   ^FLTwoYearsBackMonth; óta járt Ön mammográfián (emlő röntgenen)?
1. Igen
5. Nem

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Hány alkalommal maradt kórházban éjszakára az utóbbi tizenkét hónapban?
Csak a különálló alkalmakat számold.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Hány éjszakát töltött összesen kórházban az utóbbi tizenkét hónapban?
NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Ez tervezett kórházi kezelés vagy sürgősségi kórházi kezelés volt?
1. Tervezett kórházi kezelés
2. Sürgősségi kórházi kezelés

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Ezek a kórházi kezelések mind tervezett kezelések voltak vagy mind sürgősségi kezelések voltak vagy 
mind a kettőre volt péda?
1. Tervezett kórházi kezelés
2. Sürgősségi kórházi kezelés
3. Mind a kettő



ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Kérem tekintse meg a  19. válaszlapot. Az elmúlt tizenkét hónapban milyen típusú ellátásokat mulasztott el a költségek 
miatt, amit fizetni kellet volna értük, ha volt ilyen?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Háziorvosi ellátás 
2. Szakorvosi ellátás
3. Gyógyszerek
4. Fogászati kezelés
5. Szemészeti ellátás
6. Otthoni ápolás
7. Fizetett otthoni ápolás
96. Egyik sem
97. Más típusú ellátás, amely nincs felsorolva

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Az 'Egyik sem' nem választható 
más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Kérem tekintse meg a 19. válaszlapot. Az elmúlt tizenkét hónapban milyen típusú ellátásokat mulasztott el azért, mert 
azok nem voltak elérhetőek vagy nem voltak könnyen elérhetőek, ha volt ilyen?
Magyarázd el az 'elérhetőt': elfogadható távolságra otthontól, ésszerű nyitvatartási idő (a válaszadó szemszögéből). 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Háziorvosi ellátás 
2. Szakorvosi ellátás
3. Gyógyszerek
4. Fogászati kezelés
5. Szemészeti ellátás
6. Otthoni ápolás
7. Fizetett otthoni ápolás
96. Egyik sem
97. Más típusú ellátás, amely nincs felsorolva

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Milyen gyakran szorul segítségre, amikor az orvosa vagy gyógyszerésze előírásait, brosúráját vagy más írásos anyagát 
olvassa? 
1. Mindig
2. Gyakran
3. Néha
4. Ritkán
5. Soha

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Összesen hány éjszakát töltött ilyen rehabilitációs intézetben vagy szanatóriumban (amely nem kórház, de nem is 
idősek otthona) az elmúlt 12 hónap során?
NUMBER [1..365]

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Beszéltünk már róla, hogy néhány tevékenység nehézséget okozhat Önnek az egészsége miatt. Kérem tekintse meg 
a 20. válaszlapot. Az elmúlt 12 hónapban, vagyis ^FLLastYearMonth; óta, részesült-e a saját otthonában az alábbi 
hivatásos vagy fizetős szolgáltatások bármelyikében fizikai, mentális, érzelmi vagy memória probléma miatt?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Személyes gondozás, ápolás (pl. ágyból ki- és beszállni, öltözködni, zuhanyozni vagy fürdeni)
2. Segítség otthoni házimunka elvégzésében (pl. takarítani, vaslani, főzni)
3. Házhoz szállított ebéd (vagyis főtt étel rendelése egy ételkihordótól)
4. Segítség más tevékenységek elvégzésében (pl. gyógyszeradagoló feltöltése)
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a1 IN 
(HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Az elmúlt 12 hónap során hány héten kapott hivatásos vagy fizetett segítséget a személyes gondoskodásban 
és ápolásban az otthonában?
MINDEN TELJES HÓNAPRA 4 HETET SZÁMOLJON; A NEM TELJES HETET VEDD EGYNEK
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Átlagosan hetente hány órában kapott hivatásos vagy fizetett segítséget a személyes gondoskodásban és 
ápolásban az otthonában?
KEREKÍTS EGÉSZ ÓRÁKRA
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Az elmúlt 12 hónap során hány héten kapott hivatásos vagy fizetett segítséget az otthoni feladatokban, 
házimunkában az otthonában (mivel az egészsége nem engedte meg, hogy azokat Ön végezze el)?
MINDEN TELJES HÓNAPRA 4 HETET SZÁMOLJON; A NEM TELJES HETET VEDD EGYNEK
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Átlagosan hetente hány órában kapott ilyen hivatásos vagy fizetett segítséget az otthonában?
KEREKÍTS EGÉSZ ÓRÁKRA
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
Az elmúlt 12 hónap során hány héten kapott házhoz szállított ételt, mert az egészsége nem engedte meg, 
hogy azt Ön készítse el?
MINDEN TELJES HÓNAPRA 4 HETET SZÁMOLJON
NUMBER [1..52]



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

Az elmúlt tizenkét hónapban, ^FLLastYearMonth; óta töltött-e Ön éjszakát idősek otthonában, ápolási vagy gondozó 
otthonban?
Ha a válaszadó kevesebb, mint 12 hónappal ezelőtt végleg beköltözött egy idősek otthonába vagy ápolási otthonba, 
válaszd az 1-et (igen, időszakosan)
1. Igen, időszakosan
3. Igen, állandóan
5. Nem

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Az interjú eleljén azt válaszolta, hogy V nem idősek otthonában él. Most azt 
mondta, hogy V idősek otthonában él. Kérem magyarázza meg a választ egy megjegyzésben;] IF 
((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Volt-e legalább egy hivatásos ápoló a személyzet vagy a felügyelők között?
1. Igen
5. Nem

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Az elmúlt tizenkét hónapban, összesen hány hetet töltött Ön otthonban?
Minden teljes hónapra 4 hetet számoljon; a nem teljes hetet vedd egynek
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Fizetett Ön saját zsebből a idősek otthonában, ápolási vagy gondozó otthonban töltött tartózkodásért (az 
elmúlt 12 hónapban)? [Csak, hogy emlékeztessem, a saját zsebből való fizetésen azt értem, amit nem térít 
meg a kiegészítő ápolási biztosítása.]
1. Igen
5. Nem

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Összesen mennyit fizetett az idősek otthonában vagy más bentlakásos intézményben eltöltött 
tartózkodásáért az elmúlt 12 hónapban?
Add meg az összeget forintban.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Most témát váltunk. A felmérést vezető kutatók kíváncsiak az emberek munkáinak, foglalkozásainak 
történetére. Az Magyar Államkincstár adataival együtt fontos kutatási kérdésekre kaphatnánk választ. 
Szeretnénk az interjúban adott válaszait összekötni az Magyar Államkincstár adataival. Az Ön engedélye 
teljesen önkéntes. A beleegyzését szeretném kérni. Kérem szánjon rá néhány percet és olvassa el ezt a 
nyomtatványt.
Vedd elő a két beleegyező nyilatkozatot és az egyiket add oda a válaszadónak. Válaszolj a válaszadó összes 
kérdésére.

Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nincsen jelen vagy nem 
képes önállóan engedélyt adni, nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Átadtad a beleegyező nyilatkozatot

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Vedd elő a másik beleegyező nyilatkozatot és írd át a 6 jegyű azonosítószámot (a nyomtatvány jobb felső 
sarkán) a CAPI-ba.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

Add meg a számot újra.
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Beleegyezik, hogy a válaszait összekössük a Magyar Államkincstár adataival, ahogy azt a nyomtatványban 
írtuk? 

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [Az értékeknek egyenlőnek kell lenniük;]



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

Beleegyezett V az adatkapcsolásba? Segítsd a válaszadót, ha szükséges.
A kitöltött beleegyező nyilatkozatot tedd bele a borítékba és majd add át az instruktorodnak. 
Ha V még bizonytalan, akkor később is kitöltheti a nyomtatványt és visszaküldheti. Ha V elutasítja, akkor 
húzd át a nyomtatványt és így is add át az instruktorodnak.
Az üres  nyomtatvány mindig a válaszadónál marad.
1. Igen. V beleegyezett.
2. V még bizonytalan.
5. Nem, V nem egyezett bele.

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t az interjú folytatásához.
Hand out the linkage related consent information to respondent. Answer all questions of the 
respondent. 
Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give 
consent on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Consent given and consent information left with respondent
5. No consent

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
What is your Social Security Number?
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t az interjú folytatásához.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [TAJ szám hibás, kérem próbálja meg még egyszer;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t az interjú folytatásához.
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M 
for any problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [Az értékeknek egyenlőnek kell lenniük;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Most egy másik témáról fogom Önt kérdezni: a munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban teszek fel majd néhány 
kérdést.
1. Tovább

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Kérem, tekintse meg a 21. válaszlapot. Általában véve, melyik írja le legjobban az Ön jelenlegi munkaerőpiaci 
helyzetét?
Csak egyet kódolj. Csak akkor, ha V nem tud dönteni, mondd el a következőket: 1. Nyugdíjas (saját jogon, 
beleértve a nyugdíj mellett dolgozót, és a korhatár alatti egyéb saját jogú öregségi nyugdíjakat) 2. Alkalmazott vagy 
(egyéni) vállalkozó (fizetett munka, beleértve a családi vállalkozást is, akkor is, ha ezért nem kap fizetést; illetve 
azokat a dolgozókat, akik egy cég alkalmazottai bár jelenleg nem kapnak fizetést) 3. Munkanélküli (leépített vagy 
elbocsátott, beleértve a nemrég óta munkanélkülit is) 4. Tartósan beteg vagy rokkant (beleértve a részlegesen 
mozgáskorlátozottat és a részlegesen rokkantat is) 5. Háztartásbeli (beleértve a háztartást vezetőt és gyermekeket 
nevelőt, unokákat nevelőt) Nyugdíjason kizárólag a saját jogú nyugdíjat kapó értendő. A csak özvegyi nyugdíjban 
részesülőket nem szabad nyugdíjasnak kódolni. Ha nem férnek bele a 2-5 kategóriába, akkor az egyéb kategóriába 
kódold őket.
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
Melyik évben vonult Ön nyugdíjba?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Esetleg arra is emlékszik, hogy ez melyik hónapban volt?
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Kérem tekintse meg a 22. válaszlapot. Ön miért ment nyugdíjba?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Elérte a nyugdíjjogosultságot
2. Jogosult lett magánnyugdíjra
3. Jogosult lett önkéntes nyugdíjpénzári nyugdíjra
4. Korengedményes nyugdíjat ajánlottak föl neki
5. Elbocsátották
6. Egészségi állapota miatt
7. Rokona vagy barátja egészségi állapota miatt
8. Hogy egyszerre mehessen nyugdíjba a házastársával vagy a partnerével
9. Hogy több időt tölthessen a családjával
10. Hogy élvezze az életet

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [A nyugdíjba vonulás éve megelőzi a 16. 
születésnapját. Ha az évszám helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó 
megjegyzést.;]

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Jelenleg keres Ön munkát?
1. Igen
5. Nem

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Elmondaná, hogyan vált munkanélkülivé?
Olvasd fel.;
Az idénymunkát kódold 5-nek.
1. Mert a munkahelye vagy irodája bezárt
2. Mert felmondott
3. Mert elbocsátották
4. Közös megegyezéssel Ön és a munkáltatója között
5. Mert befejeződött egy ideiglenes munka
6. Mert elköltözött egy másik városba
97. Egyéb ok

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Most a legutóbbi interjú óta szerzett munkatapasztalatairól kérdezném.] [A legutóbbi interjú óta/ Az elmúlt 
négy hétben] végzett Ön fizetett munkát, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, akár csak pár órát?
1. Igen
5. Nem

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Végzett Ön valaha fizetett munkát?
1. Igen
5. Nem

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Szeretnék többet megtudni a fizetett munkáról, amelyet ^FLLastInterviewMonthYear; -tól/től máig 
végzett. Ezalatt az idő alatt Ön folyamatosan dolgozott?
KÉRDEZŐ: A szabadságolás nem számít a munka megszakításának.
1. Igen
5. Nem

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Kérem, tekintse meg a 23. válaszlapot. Még ha folyamatosan dolgozik is ^FLLastInterviewMonthYear; 
óta, szembesült-e azóta a válaszlapon felsorolt változások bármelyikével?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Megváltozott a foglalkoztatottság módja (például: alkalmazottból vállalkozó lett)
2. Más lett a munkáltatója
3. Előléptették
4. Helyileg máshol dolgozik



ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

5. Megváltozott a munkaszerződés időtartama (például: határozatlan idejű szerződésből határozott 
idejű lett vagy fordítva)
96. egyik sem

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Az 'Egyik sem' 
nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth; ÉV
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat.
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. mai nap

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Voltak más időszakok is ^FLLastInterviewMonthYear; óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/ 
munkanélküli volt]?
1. Igen
5. Nem

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? Ön? HÓNAP: 
^EP129_PeriodToMonth; ÉV:
Melyik évig
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
1. január
2. február
3. március



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

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

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP 
^EP127_PeriodFromMonth; ÉV
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat.
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. mai nap

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Voltak más időszakok is ^FLLastInterviewMonthYear; óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/ 
munkanélküli volt]?
1. Igen
5. Nem

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? Ön? HÓNAP: 
^EP129_PeriodToMonth; ÉV:
Melyik évig
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Azt mondta, Ön jelenleg háztartásbeli, de korábban volt fizetett munkája. Miért hagyta abba a munkát?
Olvasd fel a válaszokat
1. Egészségügyi problémák miatt
2. Túl fárasztó volt
3. Túl drága volt megfizetni valakit, hogy a háztartást vezesse/gondoskodjon a családról
4. Gyermekekre vagy unokákra akart vigyázni
5. Elbocsátották, vagy megszűnt a munkahelye
6. Elegendő volt a család jövedelme
7. Idős vagy beteg családtagot akart ápolni
97. Egyéb



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Volt-e olyan időszak ^FLLastInterviewMonthYear; óta, amikor munkanélküli volt és munkát keresett?
1. Igen
5. Nem

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Most pedig szeretnék többet megtudni arról az időszakról az utolsó interjúnk óta, amikor Ön 
munkanéküli volt és munkát keresett.
1. Tovább

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Mikor volt Ön álláskereső munkanélküli? Kérem adja meg minden ilyen időszak kezdetét és végét, ha 
több, mint egy alkalommal volt ilyen.
1. Tovább

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP ^EP127_PeriodFromMonth; ÉV
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat.
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. mai nap

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? Ön? HÓNAP: 
^EP129_PeriodToMonth; ÉV:
Melyik évig
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018



ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Voltak más időszakok is ^FLLastInterviewMonthYear; óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/ 
munkanélküli volt]?
1. Igen
5. Nem

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

ENDLOOP

15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Melyik év melyik hónapja óta [dolgozik/ munkanélküli]? HÓNAP 
^EP127_PeriodFromMonth; ÉV
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? HÓNAP: ÉV:
Ha az időszak tovább folytatódik, írj be 13-mat.
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december
13. mai nap

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Voltak más időszakok is ^FLLastInterviewMonthYear; óta amikor Ön [fizetésért dolgozott/ 
munkanélküli volt]?
1. Igen
5. Nem

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Melyik év melyik hónapjáig [dolgozott/ volt munkanélküli]? Ön? HÓNAP: 
^EP129_PeriodToMonth; ÉV:
Melyik évig
1. 2005 vagy korábban
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
A következő kérdések az Ön jelenlegi főállására vonatkoznak.
A szezonális munkát is beleértve. A főállás az, amelyikben a válaszadó a legtöbb órát dolgozza. Ha 
ugyanannyit dolgozik több állásban, akkor azt válaszd, ahol a legtöbb pénzt kapja a válaszadó.
1. Tovább

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Ebben az állásban Ön alkalmazott, közalkalmazott/köztisztviselő, vagy vállalkozó?
1. Alkalmazott a magánszektorban
2. Közalkalmazott
3. Egyéni vállalkozó

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
Melyik évben kezdett el dolgozni ebben az állásban?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Mi az állás, munka neve? Kérem a pozíció pontos nevét adja meg.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Kérem, tekintse meg a 24. válaszlapot. Milyen ágazatban dolgozik Ön?
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
2. Bányászat
3. Feldolgozóipar
4. Villamosenergia, gáz- gőz-, vízellátás
5. Építőipar
6. Kereskedelem, javítás (gépjárművek, háztartási és elektronikai szerkezetek)
7. Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátóipar
8. Szállítás, raktározás, távközlés
9. Pénzügyi közvetítés
10. Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
11. Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
12. Oktatás
13. Egészségügyi, szociális ellátás
14. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Az évnek 
legalább 10 évvel a születés után kell lennie. Ha az évszám helyes, akkor kattints az ""elfogad"" 
gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a 
listában keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az 
állását vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad:  ^EP616c_NTofJobCode;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 
1. Erősítsd meg és menj tovább

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hány alkalmazottja/beosztottja van Önnek, ha van olyan?
A válaszadó nem számít; csak azokat számold, akik a válaszadónak vagy a válaszadó 
felügyelete alatt dolgoznak.
0. Nincsen
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 vagy több

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Ebben az állásban Önnek határozott vagy határozatlan idejű szerződése van?
Ha V kérdezi, akkor magyarázd el, hogy a határozott idejű szerződésnek előre meghatározott 
végdátuma van. 



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Ön általában hány órát dolgozik egy héten ebben a munkában, leszámítva az ebédszünetet, de beleszámítva 
a fizetett vagy fizetetlen túlórát?
A kérdés egy szokásos munkahétre vonatkozik. Az idénymunkás, aki heti 40 órában dolgozik az év három 
hónapjában, válaszoljon 40 órát.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

ENDIF

1. Határozott idejű
2. Határozatlan
3. Nincs szerződés (csak spontán)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Ellenőrizd, túl magasnak tűnik az óraszám;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Kérem, tekintse meg a 25. válaszlapot. Most felolvasok néhány állítást. Azt szeretném tudni, érez-e Ön 
hasonlóképpen a mostani munkájával kapcsolatban. Kérem, mondja meg, hogy teljesen egyetért, 
egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet az egyes állításokkal.
Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes 
önállóan megválaszolni ezeket a kérdéseket, nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Összességében véve elégedett vagyok a munkámmal. Ön ezzel teljesen egyetért, egyetért, nem ért 
egyet vagy egyáltalán nem ért egyet?
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
A munkám erőteljes fizikai igénybevétellel jár. Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy 
egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?
Mutasd a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Állandóan időszűkében vagyok, olyan sok a munkám. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet 
vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Nincs sok beleszólásom annak eldöntésébe, hogy hogyan végezzem a munkámat. (Ön teljesen 
egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Van rá lehetőségem, hogy új készségeket fejlesszek ki a munkám során. (Ön ezzel teljesen egyetért, 
egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Megfelelő segítséget kapok nehéz helyzetekben. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy 
egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Megkapom a kellő elismerést a munkámért. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy 
egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
A munkámba fektetett energiát és a teljesítményemet számbavéve, a [fizetésem/ keresetem]
megfelelő. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az 
állítással?)
Mutasd meg a 25. válaszlapot. Ha kétségek merülnek fel, magyarázd el, úgy értjük, megfelelő az 
elvégzett munkához képest.



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
[Az előléptetési/ A munkában való előrelépési] kilátásaim rosszak. (Ön teljesen egyetért, egyetért, 
nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással?)
Mutasd a 25. válaszlapot
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Az állásom nem biztos. (Ön teljesen egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet 
ezzel az állítással?)
Mutasd meg a 25. kártyát
1. Teljesen egyetért
2. Egyetért
3. Nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Ami a jelenlegi munkáját illeti, szeretne-e a lehető leghamarabb nyugdíjba vonulni?
1. Igen
5. Nem

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Tart-e Ön attól, hogy az egészségi állapota korlátozni fogja a munkaképességét ebben az állásban a 
nyugdíjkorhatár elérése előtt?
1. Igen
5. Nem

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Eddig az Ön főállásáról beszélgettünk. Jelenleg van Önnek másodállása is a főállása mellett?
Csak a fizetett munka számít.
1. Igen
5. Nem

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Most az utolsó állásáról fogom kérdezni, amelyet azelőtt töltött be, hogy [nyugdíjba ment/ munkanélküli lett].
1. Tovább

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
Melyik évben lett vége az utolsó állásának?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Hány évig dolgozott Ön az utolsó állásában?
Ha a válaszadónak több állása is volt, a kérdés arra vonatkozik, amelyet a válaszadó a fő állásának tartott. A 
fizetés nélküli szabadságot is számold bele. A 6 vagy több hónapot 1 évnek, a 6-nál kevesebb hónapot 0-nak 
kódold.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Ebben az állásban Ön alkalmazott, köztisztviselő/közalkalmazott, vagy vállalkozó volt?
1. Alkalmazott a magánszektorban
2. Köztisztviselő/közalkalmazott,
3. Vállalkozó

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Mi volt az állás neve? Kérem a pozíció pontos nevét adja meg.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Az évnek legalább 10 
évvel a születés után kell lennie. Ha az évszám helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél 
egy magyarázó megjegyzést.;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [A számnak kisebbnek kell lennie a válaszadó 
koránál vagy egyeznie kell azzal. Ha a kor helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy 
magyarázó megjegyzést.;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. Ha a listában 
keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp az állását 
vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Most pedig szeretnék többet megtudni az elmúlt évben, azaz ^FLLastYear; -ben megszerzett keresetéről, illetve 
jövedelmeiről.
1. Tovább

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Kapott-e Ön bért, fizetést vagy más jövedelmet alkalmazottként ^FLLastYear; -ben?
1. Igen
5. Nem

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Volt Önnek saját vállalkozásból vagy családi vállalkozásból származó jövedelme ^FLLastYear; -ben?
1. Igen
5. Nem

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Most egy sor kérdést fogok feltenni Önnek, amely a különböző állami nyugdíjakból illetve ellátásokból származó 
jövedelmére vonatkoznak. Először a kapott összegekről, azután a nyugdíjfizetés időpontjáról fogom kérdezni, végül pedig 
arról, mióta kapja illetve mennyi ideig kapta ezeket az összegeket.

ENDIF

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Kérem, tekintse meg a 24. válaszlapot. Milyen ágazatban dolgozott Ön?
1-től 14-ig kódold a válaszokat
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
2. Bányászat
3. Feldolgozóipar
4. Villamosenergia, gáz- gőz-, vízellátás
5. Építőipar
6. Kereskedelem, javítás (gépjárművek, háztartási és elektronikai szerkezetek)
7. Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátóipar
8. Szállítás, raktározás, távközlés
9. Pénzügyi közvetítés
10. Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
11. Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
12. Oktatás
13. Egészségügyi, szociális ellátás
14. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást választottad:^EP152c_NTofJobCode;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló pozíciót a 
legördülő listából. 

1. Erősítsd meg és menj tovább

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hány alkalmazottja/beosztottja volt Önnek, ha volt egyáltalán?
Olvasd fel a válaszokat
0. Nem volt
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 vagy több

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Az adók és járulékok levonása után, mennyi volt hozzávetőlegesen az Ön éves bérjövedelme ^FLLastYear; -ben? 
Kérem, hogy minden egyszeri kifizetést is számoljon ide, mint pl. a prémium, 13. havi fizetés, karácsonyi vagy nyári 
bónuszok.
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Az adók és járulékok befizetése után, és az anyag-, eszköz- és beszerzési költség levonása után mennyi volt 
hozzávetőlegesen az Ön vállalkozásból származó éves jövedelme ^FLLastYear; -ben?
Összeg forintban
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



1. Tovább

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Kérem tekintse meg a 26 válaszlapot. Kapott-e jövedelemet a felsorolt források valamelyikétől az elmúlt évben, 
^FLLastYear; -ban/ben?
Táppénz: annak a biztosítottnak jár, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, valamint 
keresőképtelenné válik, és ezt igazolja az orvos. A táppénz az ideiglenesen beteg vagy beteg gyermekét ápoló 
munkavállaló kiesett jövedelmét pótolja részben. Rokkantsági nyugdíj: ha a betegség hosszan tart és nem valószínű a 
munkába való visszatérés, akkor a beteg általában rokkantsági nyugdíjat kap. A "nyugdíj" kifejezés ebben az esetben a 
kifizetés rendszerességére és nem az idős korra utal. Álláskeresési járadék (munkanélküli segély): munkanélkülivé vált 
munkavállalók kapják egy meghatározott ideig. A jogosultság alapja a jogosultsági idő (a munkavállaló az igénylést 
megelőző három évben minimum 360 napot dolgozott). Szociális segély: pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátások, 
amelyek célja egy általános "biztonsági háló" nyújtása a rászorulóknak.
SET OF 1. Öregségi nyugdíj
2. Kiegészítő öregségi vagy második nyugdíj
3. Korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj
4. Táppénz
5. Rokkantsági nyugdíj vagy baleseti járadék
6. Kiegészítő rokkantsági nyugdíj vagy egyéb kiegészítő baleseti járadék
7. Kiegészítő táppénz, segély
8. Álláskeresési járadék (munkanélküli segély)
9. Özvegyi nyugdíj
10. Kiegészítő özvegyi nyugdíj
11. Hadigondozotti ellátás
12.
13. Szociális segély
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Az 'Egyik sem' nem választható 
más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] LOOP cnt := 1 TO 13

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Az adózás utáni összeget tekintve, Ön körülbelül mennyi [öregségi nyugdíjat/ kiegészítő öregségi vagy 
második nyugdíjat/ korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/ táppénzt/ rokkantsági 
nyugdíjat vagy baleseti járadékot/ kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/ 
kiegészítő táppénzt, segélyt/ álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt)/ özvegyi nyugdíjat/ kiegészítő 
özvegyi nyugdíjat/ hadigondozotti ellátást/ állami ápolási biztosítási járadékot/ szociális segélyt] kapott egy 
átlagos kifizetés alkalmával ^FLLastYear; -ban/ben?
Összeg ^FLCurr; -ban.
Átlagos, rendszeres kifizetésre vonatkozik, kiegészítéseket/prémiumokat, 13. havi ellátást stb. nem számítva. 
Azt, hogy a kifezetés mekkora időszakra vonatkozik a következő kérdésben kérdezzük: lehet heti, havi vagy 
éves is a kifizetés. V-nek azt az átlagos összeget kell mondania, amelynek időszakát a következő kérdésben 
jelölöd.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Mennyi időre kapta a kifizetést?
Az egyösszegű kifizetések nem számítanak. Azokra későbbi kérdés vonatkozik.
1. Egy hét
2. Két hét
3. Naptári hónap/4 hét
4. Három hónap/13 hét
5. Hat hónap/26 hét
6. Egy év/12 hónap/52 hét
97. Egyéb (fejtse ki)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Összesen hány hónapon át kapott Ön [öregségi nyugdíjat/ kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjat/ 
korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/ táppénzt/ rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti 
járadékot/ kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/ kiegészítő táppénzt, 
segélyt/ álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt)/ özvegyi nyugdíjat/ kiegészítő özvegyi nyugdíjat/ 
hadigondozotti ellátást/ állami ápolási biztosítási járadékot/ szociális segélyt] ^FLLastYear; -ban/ben?
Nem az a kérdés, hány ilyen kifizetés volt, hanem mennyi ideig érkezett. pl.: a nyugdíjat egész évben kapta, 
a válasz 12 hónap. Ha novemberben kapta először, a válasz 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Jegyezd le az egyéb időszakot
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Ön a(z) [öregségi nyugdíjat/ kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjat/ korengedményes, 
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/ táppénzt/ rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti járadékot/ 
kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot / kiegészítő táppénzt, 
segélyt/ álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt)/ özvegyi nyugdíjat/ kiegészítő özvegyi 
nyugdíjat/ hadigondozotti ellátást/ állami ápolási biztosítási járadékot/ szociális segélyt] az előző 
interjúnk (^FLLastInterviewMonthYear;) előtt kapta meg először?
1. Igen, az előző interjú előtt
5. Nem, az előző interjú után

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Melyik évben kapott először [öregségi nyugdíjat/ kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjat/ 
korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjat/ táppénzt/ rokkantsági nyugdíjat vagy 



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Az állami öregségi nyugdíj mellett érkezhet nyugdíj a munkáltatótól is. Kapott-e Ön bármennyi foglalkoztatói nyugdíjat az 
elmúlt évben?
Foglalkoztatói nyugdíj az utolsó vagy előző munkahelyeitől, korengedményes nyugdíjból, rokkantsági nyugdíjból vagy 
özvegyi nyugdíj a férje/felesége vagy partnere munkáltatójától.
1. Igen
5. Nem

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Kapott-e Ön [az öregségi nyugdíjából/ a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/ a korengedményes, 
korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/ a táppénzből/ a rokkantsági nyugdíjából vagy baleseti 
járadékából/ a kiegészítő rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékából/ a kiegészítő 
táppénzből, segélyből/ az álláskeresési járadékából (a munkanélküli segélyéből)/ az özvegyi nyugdíjából/ a 
kiegészítő özvegyi nyugdíjából/ a hadigondozotti ellátásából/ állami ápolási biztosítási járadékból/ a szociális 
segélyéből] egyszeri, egyösszegű kifizetést ^FLLastYear; folyamán?
Győződj meg róla, hogy V minden kiegészítő/extra/egyösszegű kifizetést figyelembe vesz amikor válaszol! 
Ilyen egyösszegű kifizetés lehet pl. bónusz, 13. havi nyugdíj, esetleges karácsonyi és nyári kifizetés, stb.
1. Igen
5. Nem

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

baleseti járadékot/ kiegészítő rokkantsági nyugdíjat vagy egyéb kiegészítő baleseti járadékot/ 
kiegészítő táppénzt, segélyt/ álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt)/ özvegyi nyugdíjat/ 
kiegészítő özvegyi nyugdíjat/ hadigondozotti ellátást/ állami ápolási biztosítási járadékot/ szociális 
segélyt]?
Ha valamilyen járadékot a válaszadó nem folyamatosan kap élete során (pl. többször vált 
munkanélkülivé, így többször kapott munkanélküli segélyt), akkor a most aktuális folyosítás első 
kifzitesének évét adja meg, ne az életében történt első kifizetés évét.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Az 
évnek nagyobbnak kell lennie, mint a születési év, vagy ugyanannyinak. Ha az évszám helyes, 
akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Adózás után, [az öregségi nyugdíjából/ a kiegészítő öregségi vagy második nyugdíjából/ a 
korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjából/ a táppénzből/ a rokkantsági 
nyugdíjából vagy baleseti járadékából/ a kiegészítő rokkantsági nyugdíjából vagy egyéb kiegészítő 
baleseti járadékából/ a kiegészítő táppénzből, segélyből/ az álláskeresési járadékából (a munkanélküli 
segélyéből)/ az özvegyi nyugdíjából/ a kiegészítő özvegyi nyugdíjából/ a hadigondozotti ellátásából/ 
állami ápolási biztosítási járadékból/ a szociális segélyéből] összesen körülbelül mekkora összeget 
kapott Ön az elmúlt évben egyszeri kifizetésként?
Összeg ^FLCurr; -ban Számolja bele az összes kiegészítő vagy plusz kifizetést
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Az adók levonása után, mennyi volt hozzávetőlegesen az Ön éves összes foglalkoztatói nyugdíja ^FLLastYear; -ban?
Összeg forintban. Kérem, hogy ne számolja ide az egyszeri kifizetéseket, mint pl. a prémiumot, 13. havi fizetést, 
karácsonyi vagy nyári bónuszokat.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Kapott-e Ön további, extra vagy egyösszegű (egyszeri) foglalkoztatói nyugdíjat az elmúlt évben?
Kérlek győződj meg róla, hogy V beleszámítja az extra vagy egyösszegű (egyszeri) össezegeket, 
kiegészítéseket/prémiumokat, 13. havi ellátást, karácsonyi és nyári bónuszokat, stb.

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Ön az első foglalkoztatói nyugdíját a legutóbbi interjúnk (^FLLastInterviewMonthYear;) előtt kapta meg ?
Az első foglalkoztatói nyugdíj az első foglalkoztatói nyugdíjra vonatkozik, amelyet V megkapott.
1. Igen, az előző interjú előtt
5. Nem, az előző interjú után

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Ön melyik évben kapta meg az első foglalkoztatói nyugdíját?
Az első foglalkoztatói nyugdíj az első foglalkoztatói nyugdíjra vonatkozik, amelyet V megkapott.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Az évnek 
nagyobbnak kell lennie, mint a születési év, vagy ugyanannyinak. Ha az évszám helyes, akkor kattints az 
""elfogad"" gombra és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Kérem, tekintse meg a 27. válaszlapot. Kapta-e Ön rendszeresen a listán szereplő kifizetések vagy ellátások bármelyikét 
^FLLastYear; -ben?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Rendszeres életbiztosítási járadék egy magánbiztosítótól
2. Rendszeres önkéntespénztári nyugdíj vagy életjáradék
3. Tartásdíj, eltartási vagy örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres juttatás
4. Rendszeres összegek jótékonysági szervezetektől
5. Magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosítás
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

1. Igen
5. Nem

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Az adózás utáni összeget tekintve, Ön körülbelül mennyi kiegészítő vagy egyszeri, egyösszegű kifizetést 
kapott ^FLLastYear; -ban az Ön foglalkoztatói nyugdíjaiból?
Összeg forintban. Számolja bele az összes kiegészítő vagy egyszeri, egyösszegű kifizetést.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Adózás után, körülbelül mekkora volt az az átlagos összeg, amely az Ön [rendszeres magánbiztosító által 
fizetett életbiztosítási járadékából/ rendszeres önkéntespénztári nyugdíjából vagy életjáradékából/ 
tartásdíjából vagy az eltartási vagy örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres juttatásából/ 
jótékonysági szervezetektől kapott rendszeres összegeiből/ magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosításából]
származott ^FLLastYear; -ben?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Mennyi időre kapta a kifizetést?
1. Egy hét
2. Két hét
3. Naptári hónap/4 hét
4. Három hónap/13 hét
5. Hat hónap/26 hét
6. Egész év/12 hónap/52 hét
97. Egyéb (fejtse ki)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Összesen hány hónapon keresztül kapott Ön [rendszeres magánbiztosító által fizetett életbiztosítási 
járadékot/ rendszeres önkéntespénztári nyugdíjat vagy életjáradékot/ tartásdíjat, eltartási vagy örökösödési 
szerződés alapján fizetett rendszeres juttatást/ rendszeres összegeket jótékonysági szervezetektől/ 
magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosítást] ^FLLastYear; -ben?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Kapott-e bármilyen kiegészítő vagy egyszeri kifizetést [magánbiztosító által fizetett életbiztosítási 
járadékként/ rendszeres önkéntespénztári nyugdíjként vagy életjáradékként/ tartásdíjként, eltartási vagy 
örökösödési szerződés alapján fizetett rendszeres juttatásként/ összegekként jótékonysági szervezetektől/ 
magánbiztosító által fizetett ápolásbiztosításként] ^FLLastYear; -ben?
1. Igen
5. Nem

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Fejtse ki az 'egyéb' kategóriát
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Adózás után, körülbelül mekkora összeg volt ez a kiegészítő kifizetés?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Ki válaszolt a szekció kérdéseire?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

Most beszéljünk a jövőbeni nyugdíjjogosultságairól. Kérem, tekintse meg a 28. válaszlapot. Jogosult lesz-e Ön az 
itt felsorolt nyugdíjak vagy nyugdíjszerű ellátások közül bármelyikre, amelyet most nem kap?
1. Igen
5. Nem

IF (EP097_PensClaim = a1)

ENDIF

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
A felsoroltak közül melyik nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra lesz Ön jogosult?
Jelöld az összes vonatkozó választ.; A válaszadó most nem kaphatja ezeket a nyugellátásokat.
SET OF 1. Öregségi nyugdíj
2. Korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj
3. Állami rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék
4. Nyugdíj kötelező magánnyugdíjból
5. Nyugdíj önkéntes nyugdíjpénztárból

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
A belépés [az öregségi nyugdíj/ a korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíj/ az 
állami rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék/ a magán (foglalkoztatói) nyugdíj/ a magán 
(foglalkoztatói) korengedményes nyugdíj] ellátórendszerébe kötelező vagy önkéntes?
1. Kötelező
2. Önkéntes

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Hány éve fizet Ön járulékot [az öregségi nyugdíj/ a korengedményes, korkedvezményes vagy 
bányásznyugdíj/ az állami rokkantnyugdíj vagy baleseti járadék/ a magán (foglalkoztatói) 
nyugdíj/ a magán (foglalkoztatói) korengedményes nyugdíj] ellátórendszerébe?
A munkáltató által fizetett járulékot is számítsa bele.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [A számnak kisebbnek kell lennie a 
válaszadó koránál vagy egyeznie kell azzal. Ha a kor helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra 
és tegyél egy magyarázó megjegyzést.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

Az Ön számítása szerint hány éves korában kezd majd nyugellátást kapni ebből a forrásból?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [A várható életkornak magasabbnak kell lennie a jelenlegi kornál vagy azzal 
megegyezőnek. Ha az életkor helyes, akkor kattints az ""elfogad"" gombra és tegyél egy 
magyarázó megjegyzést.;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Gondoljon arra az időre, amikor elkezdi felvenni ezt a nyugdíjat. Mennyi lesz [az öregségi 
nyugdíjának/ a korengedményes, korkedvezményes vagy bányásznyugdíjának/ az állami 
rokkantnyugdíjának vagy baleseti járadékának/ a magán (foglalkoztatói) nyugdíjának/ a 
magán (foglalkoztatói) korengedményes nyugdíjának] az első havi, adózás utáni összege?
Összeg forintban.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Most a számítógépekről fogunk beszélni.
1. Tovább

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Szükséges-e az Ön munkájához a számítógép használata?
A számítógép lehet személyi számítógép, laptop vagy tablet (I-Pad vagy hasonló), vagy okostelefon (internet 
hozzáféréssel).
1. Igen
5. Nem

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Szüksége volt-e a számítógép használatára az Ön nyugdíjbavonulás előtti utolsó munkájához?
A számítógép lehet személyi számítógép, laptop vagy tablet (I-Pad vagy hasonló), vagy okostelefon 
(internet hozzáféréssel).
1. Igen
5. Nem



ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Az elmúlt 7 napban használta-e Ön legalább egyszer is az internetet, pl. levelezésre, információ keresésére, vásárlásra 
vagy bármilyen más célból?
Más cél lehet a csetelés, közösségi háló, skype stb. 
1. Igen
5. Nem

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Hogyan értékelné jártasságát a számítógépek kezelésben?
Olvasd fel.;
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Kielégítő
5. Gyenge
6. Sosem használtam számítógépet (CSAK SPONTÁN)

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Most szeretném megmérni a marokerejét egy szorító gyakorlattal. Arra fogom kérni, hogy szorítsa meg ezt az eszközt 
teljes erejéből, csak néhány másodpercig, és aztán engedje el. Bemutatom a gyakorlatot.
Mutasd be a marokerő gyakorlatot. Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó 
nem végzi el a gyakorlatot, nyomd meg a CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Kétszer, felváltva fogom megmérni a jobb és a bal kezének a marokerejét. Beleegyezik a mérésbe?
1. V beleegyezik a mérésbe
2. V visszautasítja a mérést
3. V nem képes a feladatra

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Miért nem csinálta meg V a marokerő tesztet?
1. V úgy érezte, veszélyes lenne
2. Kérdező úgy ítélte meg, veszélyes lenne
3. V elutasította, indok nélkül
4. V megpróbálta, de nem tudta végrehajtani a tesztet
5. V nem értette meg az utasítást
6. Az előző 6 hónap során V műtéten esett át, megsérült a keze, fel volt dagadva stb.
97. Egyéb (fejtsd ki)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Írd le az egyéb okot.
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Jegyezd le a válaszadó állapotát.
1. A válaszadó mindkét kezét tudja használni
2. A válaszadó a jobb kezét nem tudja használni
3. A válaszadó a bal kezét nem tudja használni

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
A KÉRDEZŐ LEÁLLÍTJA A TESZTET.
Ne történjen marokerő mérés.
1. Tovább

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Vedd elő a kérdezőbiztosi jegyzetfüzetet és kövesd a szorítóerő mérésének utasításait. A mérés után nyomd meg az 
'1. Tovább' gombot.
1. Tovább

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Melyik az erősebb, ügyesebb keze, vagyis milyen kezes Ön?
Természetes kétkezességről beszélünk, ha valaki úgy született, hogy hasonlóan ügyes a bal és a jobb keze, 
átnevelés nélkül.
1. Jobbkezes
2. Balkezes
3. Kétkezes

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Mennyi erőből végezte V a feladatot?
1. Teljes erőből
2. V nem tudta teljes erőből végezni a feladatot betegség, fájdalom vagy más tünet, kényelmetlenség miatt
3. Úgy tűnt, hogy V nem teljes erőből végzi a feladatot, de ennek nincs egyértelmű oka

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Milyen testhelyzetben végezte el V a feladatot?
1. Álló
2. Ülő
3. Fekvő

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Karfán tartotta-e V a karját a feladat elvégzése közben?
1. Igen
5. Nem

BAL KÉZ, ELSŐ MÉRÉS.
A legközelebb eső egész számot írd le eredményként.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
JOBB KÉZ, ELSŐ MÉRÉS.
A legközelebb eső egész számot írd le eredményként.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
BAL KÉZ, MÁSODIK MÉRÉS.
A legközelebb eső egész számot írd le eredményként.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [A bal kézzel végzett első és második mérés között nagyon nagy a különbség: 
biztosan a megfelelő számokat írtad be?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
JOBB KÉZ, MÁSODIK MÉRÉS.
A legközelebb eső egész számot írd le eredményként.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [A bal kézzel végzett első és második mérés között nagyon nagy a különbség: 
biztosan a megfelelő számokat írtad be?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
Show instruction booklet with pictures and explain. 

Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give consent to 
participation on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Tovább

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
There are no exclusion criteria for the participation in this study. We are also interested in people who move very 
little or state to not move at all.
1. Igen
5. Nem

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. R believes he/she is not active enough
2. R considers him/herself too old
3. R cannot participate because of work or hobby
4. R will be absent for a longer time
5. R considers it too complicated or too burdensome
6. R considers it as a violation of privacy
7. R prefers not to participate because of allergy/sensitive skin
97. Other (Specify)

IF (AX003_Reasons = a1)



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
You indicated that you will be absent for a longer time. You only have to wear the accelerometer for 8 
consecutive days. Only if you will be absent all the time until June 2020 you cannot participate. If you 
will be absent for a few weeks, for example for holidays or work, we can take that into account and 
send you the accelerometer in another week. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Yes
5. No

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Tovább

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+K-t a folytatáshoz.
1. Tovább

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Az is érdekel bennünket, milyen módon támogatják egymást az emberek. A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy 
segített-e Ön ismerőseinek, illetve ismerősei segítettek-e Önnek.
1. Tovább

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Az elmúlt tizenkét hónapban, kapott-e Ön személyes gondozást vagy segítséget a 
praktikus háztartási teendők elvégzésében valamilyen, nem a háztartásban lakó családtagtól, baráttól vagy szomszédtól?
1. Igen
5. Nem



IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
[Melyik/ Még melyik] nem a háztartásban élő rokon, barát vagy szomszéd segített Önnek az elmúlt tizenkét 
hónapban?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Milyen típusú segítséget nyújtott Önnek ez a személy az elmúlt tizenkét 
hónapban?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Személyes gondozás, ápolás pl. öltözködés vagy zuhanyozás, ágyból felkelni vagy ágyba feküdni, WC 
használat
2. Háztartás körüli munkák, pl. otthoni szerelés, javítás, kertészkedés, közlekedés, vásárlás, házimunka
3. Papírmunka, pl. űrlapok kitöltése, pénzügyi vagy jogi ügyek intézése

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran kapott Ön segítséget ettől a személytől?
Olvasd fel.;

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő az a ^FL_SP028_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;



1. Naponta
2. Hetente
3. Havonta
4. Ritkábban

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Van-e még más, nem a háztartásban elő családtag, barát vagy 
szomszéd, akitől kapott személyes gondozást, ápolást vagy segítséget a praktikus háztartási teendők 
elvégzésében?
1. Igen
5. Nem

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
[Melyik/ Még melyik] nem a háztartásban élő rokon, barát vagy szomszéd segített Önnek az elmúlt 
tizenkét hónapban?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő az a ^FL_SP028_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

(Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot.) Most az Ön által másoknak nyújtott segítségről szeretném kérdezni. Az elmúlt 
tizenkét hónapban, nyújtott-e Ön személyesen háztartásán kívül élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak 
személyes gondozást vagy segítséget a gyakorlati háztartási teendők ellátásában?
KÉRDEZŐ: Az unokákra való vigyázást vagy a gondozásukat ne szamítsd ide. Ha szükséges mondd meg V-nek, hogy erről 
később kérdezed.
1. Igen
5. Nem

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Milyen típusú segítséget nyújtott Önnek ez a személy az elmúlt 
tizenkét hónapban?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Személyes gondozás, ápolás pl. öltözködés vagy zuhanyozás, ágyból felkelni vagy ágyba 
feküdni, WC használat
2. Háztartás körüli munkák, pl. otthoni szerelés, javítás, kertészkedés, közlekedés, vásárlás, 
házimunka
3. Papírmunka, pl. űrlapok kitöltése, pénzügyi vagy jogi ügyek intézése

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran kapott Ön segítséget ettől a személytől?
Olvasd fel.;
1. Naponta
2. Hetente
3. Havonta
4. Ritkábban

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

ENDIF

^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Van-e még más, nem a háztartásban elő családtag, 
barát vagy szomszéd, akitől kapott személyes gondozást, ápolást vagy segítséget a praktikus 
háztartási teendők elvégzésében?
1. Igen
5. Nem

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
[Melyik/ Még melyik] nem a háztartásban élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak nyújtott személyes 
gondozást vagy segítséget a praktikus háztartási teendők elvégzésében [a leggyakrabban] az elmúlt tizenkét 
hónapban?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Milyen típusú segítséget nyújtott Ön ennek a személynek az elmúlt tizenkét 
hónapban?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Személyes gondozás, ápolás pl. öltözködés vagy zuhanyozás, ágyból felkelni vagy ágyba feküdni, WC 
használat
2. Háztartás körüli munkák, pl. otthoni szerelés, javítás, kertészkedés, közlekedés, vásárlás, házimunka
3. Papírmunka, pl. űrlapok kitöltése, pénzügyi vagy jogi ügyek intézése

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran nyújtott Ön segítséget ennek a személynek?
Olvasd fel.;
1. Naponta
2. Hetente
3. Havonta
4. Ritkábban

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő az a ^FL_SP030_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Kérem tekintse meg a  29. válaszlapot.) Van-e még más, nem a háztartásban elő családtag, barát vagy 
szomszéd, akinek Ön nyújtott személyes gondozást, ápolást vagy segítséget a praktikus háztartási teendők 
elvégzésében?
1. Igen
5. Nem

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
[Melyik/ Még melyik] nem a háztartásban élő családtagnak, barátnak vagy szomszédnak nyújtott 
személyes gondozást vagy segítséget a praktikus háztartási teendők elvégzésében [a leggyakrabban]
az elmúlt tizenkét hónapban?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Kérem tekintse meg az 29. válaszlapot. Milyen típusú segítséget nyújtott Ön ennek a személynek az 
elmúlt tizenkét hónapban?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Személyes gondozás, ápolás pl. öltözködés vagy zuhanyozás, ágyból felkelni vagy ágyba 
feküdni, WC használat
2. Háztartás körüli munkák, pl. otthoni szerelés, javítás, kertészkedés, közlekedés, vásárlás, 
házimunka
3. Papírmunka, pl. űrlapok kitöltése, pénzügyi vagy jogi ügyek intézése

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Az elmúlt tizenkét hónap során milyen gyakran nyújtott Ön segítséget ennek a személynek?
Olvasd fel.;
1. Naponta
2. Hetente
3. Havonta
4. Ritkábban

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő az a ^FL_SP030_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Kérem tekintse meg a  29. válaszlapot.) Van-e még más, nem a háztartásban elő családtag, 
barát vagy szomszéd, akinek Ön nyújtott személyes gondozást, ápolást vagy segítséget a 
praktikus háztartási teendők elvégzésében?
1. Igen
5. Nem

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Az elmúlt tizenkét hónapban, vigyázott-e Ön rendszeresen vagy alkalmanként az [unokájára/ unokáira] a szülők 
távollétében?
1. Igen
5. Nem

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
A gyermekei közül ki(k)  [a szülője az unokájának/ a szülei az unokáinak] , aki(k)re Ön vigyázott? 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. elhunyt gyermek(ek);

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Átlagosan, milyen gyakran vigyázott Ön ^FLChildName; gyermekére/eire az elmúlt tizenkét 
hónapban?
Olvasd fel.;
1. Naponta
2. Hetente
3. Havonta
4. Ritkábban

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Most beszéljünk az Ön saját háztartásáról. Van olyan ebben a háztartásban, akinek rendszeresen segített az elmúlt 
tizenkét hónapban személyes gondozással olyan teendőkben, mint pl. mosakodás, ágyból felkelés vagy öltözés stb.?
A rendszeresen azt értjük, hogy naponta vagy szinte naponta, legalább három hónapon át. A rövid ideig tartó 
betegségek idején nyújtott segítséget nem számítjuk ide.
1. Igen
5. Nem

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Kinek segített?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Az 
'Egyik sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (((a10 
IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?/Mely gyermekei?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő(k) olyan személy(ek), aki(ke)t korábban említett?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
És van olyan személy ebben a háztartásban, aki Önnek segített rendszeresen személyes gondozással, mint pl. 
mosakodás, ágyból felkelés vagy öltözködés stb., az elmúlt tizenkét hónapban?
A rendszeresen azt értjük, hogy naponta vagy szinte naponta, legalább három hónapon át. A rövid ideig tartó 
betegségek idején nyújtott segítséget nem számítjuk ide.
1. Igen
5. Nem

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Ki ez a személy?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Az 'Egyik sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]

IF (((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?/Mely gyermekei?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt ebben a szekcióban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő(k) olyan személy(ek), aki(ke)t korábban említett?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Az interjú következő részében a háztartás és a család költségvetésével kapcsolatos kérdéseket teszünk majd 
fel, például az időskorukra félretett megtakarításaikról illetve a gyermekeiknek és egyéb rokonoknak nyújtott 
anyagi támogatásról. Ezeket a kérdéseket csak egyiküknek kell feltennünk. Önök közül ki tudna a legjobban 
válaszolni az anyagiakról feltett kérdéseinkre?
Csak a pénzügyi válaszadót kódold
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Vannak, akik pénzbeli vagy tárgyi segítséget adnak másoknak; pl. szülőknek, gyermekeknek, unokáknak, egyéb 
rokonoknak, vagy barátoknak, szomszédoknak; mások pedig nem adnak ilyen segítséget.
1. Tovább

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Most kérem, gondoljon vissza az elmúlt tizenkét hónapra. Ha a közösen elfogyasztott étkezéseket illetve közös 
háztartási kiadásokat nem számítja, nyújtott-e Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere]
bármilyen pénzbeli vagy tárgyi segítséget bárkinek a háztartáson belül vagy kívül, legalább 40 ezer forint vagy 
ennél nagyobb értékben?
Pénzbeli támogatáson pénz adását értjük, vagy olyan kiadások fedezését, mint pl. orvosi ellátás, biztosítás, 
iskoláztatás kifizetése, lakástörlesztés átvállalása. Ne számítsa ide a közös háztartási kiadásokat, a kölcsönadott 
pénzt illetve a jótékonysági szervezeteknek adott pénzt.
1. Igen
5. Nem

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
[Kinek/ Még kinek] nyújtott Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere/ vagy az Ön 
patnere] ilyen pénzügyi segítséget [az elmúlt tizenkét hónapban]? [Kérem azt nevezze meg, akinek a 
legtöbbet adta vagy akinek a legtöbbet segített.]
A program három különböző személynek nyújtott támogatás beírására ad lehetőséget.
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa



4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT033_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra gondolva: van-e még más a háztartáson belül vagy kívül, 
akinek Ön [vagy][az Ön férje/ az Ön felesége/ az Ön partnere] nyújtott bármilyen pénzbeli vagy 
tárgyi segítséget, legalább ^FL250; ^FLCurr; vagy ennél nagyobb értékben?
1. Igen
5. Nem

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
[Kinek/ Még kinek] nyújtott Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere/ 
vagy az Ön patnere] ilyen pénzügyi segítséget [az elmúlt tizenkét hónapban]? [Kérem azt 
nevezze meg, akinek a legtöbbet adta vagy akinek a legtöbbet segített.]
A program három különböző személynek nyújtott támogatás beírására ad lehetőséget.



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Eddig arról kérdeztük Önt, adott-e esetleg valakinek pénzbeli vagy tárgyi támogatást mostanában. Most szeretnénk 
megtudni, hogy Ön kapott-e pénzbeli vagy tárgyi támogatást bárkitől.

ENDLOOP
ENDIF

1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT033_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra gondolva: van-e még más a háztartáson belül 
vagy kívül, akinek Ön [vagy][az Ön férje/ az Ön felesége/ az Ön partnere] nyújtott
bármilyen pénzbeli vagy tárgyi segítséget, legalább ^FL250; ^FLCurr; vagy ennél 
nagyobb értékben?
1. Igen
5. Nem



1. Tovább

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Kérem, gondoljon vissza az elmúlt tizenkét hónapra. Nem számítva a közösen elfogyasztott étkezéseket illetve a 
közös házartási kiadásokat, kapott Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere] bármilyen 
pénzbeli vagy tárgyi támogatást bárkitől, aki ebben a háztartásban vagy azon kívül lakik, és amelynek értéke elérte 
vagy meghaladta a 40 ezer forintot?
Pénzbeli támogatáson pénz adását értjük, vagy olyan kiadások fedezését, mint pl. orvosi ellátás, biztosítás, 
iskoláztatás kifizetése, lakástörlesztés átvállalása. Ne számítsa ide a kölcsönadott pénzt illetve az örökséget.
1. Igen
5. Nem

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Ki nyújtott[még] Önnek [vagy az Ön férjének/ vagy az Ön feleségének/ vagy az Ön partnerének] pénzbeli 
vagy tárgyi támogatást [az elmúlt tizenkét hónapban]? [Kérem, nevezze meg azt a személyt, aki a legtöbb 
támogatást nyújtotta Önnek.]
A program három különböző személytől kapott támogatás beírására ad lehetőséget. 
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT035_2; , akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra gondolva): van-e még más a háztartáson belül vagy kívül, aki 
nyújtott Önnek [vagy][az Ön][férjének/ feleségének/ partnerének] bármilyen pénzbeli vagy tárgyi 
segítséget, legalább ^FL250; ^FLCurr; vagy ennél nagyobb értékben?
1. Igen
5. Nem

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Ki nyújtott[még] Önnek [vagy az Ön férjének/ vagy az Ön feleségének/ vagy az Ön 
partnerének] pénzbeli vagy tárgyi támogatást [az elmúlt tizenkét hónapban]? [Kérem, nevezze 
meg azt a személyt, aki a legtöbb támogatást nyújtotta Önnek.]
A program három különböző személytől kapott támogatás beírására ad lehetőséget. 
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT035_2; , akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Nem számítva azokat a nagyobb értékű ajándékokat, amelyekről már beszéltünk,/ Az utolsó interjú óta]
kapott-e Ön[vagy][az Ön][férje/ felesége/ partnere] [valaha/ {Preloaded month and year}] olyan ajándékot, vagy 
örökölt-e pénzt, bármilyen ingóságot vagy ingatlant amelynek értéke meghaladta a  ^FL5000; ^FLCurr;-ot?
Nem számítva a már említett ajándékokat
1. Igen
5. Nem

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

ENDIF

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Még mindig az elmúlt tizenkét hónapra gondolva): van-e még más a háztartáson belül 
vagy kívül, aki nyújtott Önnek [vagy][az Ön][férjének/ feleségének/ partnerének]
bármilyen pénzbeli vagy tárgyi segítséget, legalább ^FL250; ^FLCurr; vagy ennél 
nagyobb értékben?
1. Igen
5. Nem

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Ezt kitől kapta (örökölte) Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere]?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Gondoljon a legnagyobb ajándékra vagy örökségre, amelyet valaha kapott.] Ezt melyik évben kapta 
Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere]?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT036_WhatChild = a96)

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

ENDIF

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT037_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Kapott Ön [vagy a férje/ vagy a felesége/ vagy a partnere] bármilyen további ajándékot vagy 
örökséget, amelynek az értéke meghaladta a ^FL5000; ^FLCurr; -ot ^FL_FT020_5;?
1. Igen
5. Nem

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Ezt kitől kapta (örökölte) Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere]?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Gondoljon a legnagyobb ajándékra vagy örökségre, amelyet valaha kapott.] Ezt melyik 
évben kapta Ön [vagy az Ön férje/ vagy az Ön felesége/ vagy az Ön partnere]?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT036_WhatChild = a96)



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

Adott-e Ön [vagy a] [férje/ felesége/ partnere] bárkinek ajándékba olyan vagyontárgyakat vagy tulajdont 
(ingatlant), amelynek értéke meghaladta a ^FL5000; ^FLCurr; -ot?
KÉRDEZŐ: Kivéve a már említett ajándékokat
1. Igen
5. Nem

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy ^FL_FT037_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Kapott Ön [vagy a férje/ vagy a felesége/ vagy a partnere] bármilyen további ajándékot 
vagy örökséget, amelynek az értéke meghaladta a ^FL5000; ^FLCurr; -ot 
^FL_FT020_5;?
1. Igen
5. Nem

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Kinek adta Ön vagy a [férje/ felesége/ partnere] ezt az ajándékot?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Kérem gondoljon a legnagyobb ajándékra, amit adott.] Ezt melyik évben adta Ön vagy a [férje/ 
felesége/ partnere]?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy  ^FL_FT039_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Adott-e Ön [vagy a][az Ön][férje/ felesége/ partnere] még más ajándékot valakinek, amely többet ért, 
mint ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Igen
5. Nem

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Kinek adta Ön vagy a [férje/ felesége/ partnere] ezt az ajándékot?
1. Házastárs/Partner
2. Anya
3. Apa
4. Anyós
5. Após
6. Mostoha anya
7. Mostoha apa
8. Fiútestvér
9. Lányterstvér
10. Gyermek
11. Mostoha gyerek/aktuális partner gyermeke
12. Vej
13. Meny
14. Unoka
15. Nagyszülő
16. Nagynéni
17. Nagybácsi
18. Unokahúg
19. Unokaöcs
20. Egyéb rokon
21. Barát
22. (Volt) kolléga/munkatárs
23. Szomszéd
24. Volt házastárs/partner
25. Pap, lelkész vagy egyéb egyházi szermély
26. Terapeuta vagy más hivatásos segítő személy
27. Házvezető/Otthoni ápoló
96. Egyik sem

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Kérem gondoljon a legnagyobb ajándékra, amit adott.] Ezt melyik évben adta Ön vagy a 
[férje/ felesége/ partnere]?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Melyik gyermeke?



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt ebben a szekcióban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Másik gyermek;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Jegyezd fel a gyermek nevét.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ő egy  ^FL_FT039_2;, akit korábban említett?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Másik személy;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Adott-e Ön [vagy a][az Ön][férje/ felesége/ partnere] még más ajándékot valakinek, 
amely többet ért, mint ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Igen
5. Nem

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Az interjú a válaszadó lakásában vagy házában történik?
1. Igen
5. Nem

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Most az otthonáról fogom kérdezni. Hány éve él Ön a jelenlegi otthonában?
Kerekítsd egész évre
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Kell Önnek saját zsebéből fizetnie az idősek otthonában vagy az ápolási otthonban lakhatásért? Saját zsebből 
való kifizetésen azt értem, amit Ön közvetlenül fizet, tehát állami vagy magán biztosító vagy egyéb 
támogatás nem téríti meg ezeket a költségeket. Költséget jelenthet a szoba, az étkezések, a gondozás, a 
mosás vagy egyéb szolgáltatások, mint például a víz, az elektromosság, a gáz vagy a fűtés, stb.
1. Igen
5. Nem



ELSE

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Van Önnek második otthona, nyaralója, egyéb ingatlana, földje vagy erdeje, beleértve azt a lakóhelyet is, 
amelyben lakott mielőtt az idősek otthonába költözött volna?
Ne számítsd ide a különböző üdülési jogokat, saját céget
1. Igen
5. Nem

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Meg tudja becsülni, hogy mekkora összeget fizet ki saját zsebből egy átlagos hónapban?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Kérem tekintse meg a 30. válaszlapot. Mit fedezett ez az összeg?
Jelöld be mindegyiket, amelyik a válaszadóra igaz. Több válasz is lehetséges. Olvasd fel, ha szükséges.
SET OF 1. Szállás (szoba)
2. Étkezések
3. Ápolás és gondozás
4. Rehabilitáció és egyéb egészségügyi szolgáltatások
5. Mosás
6. Díjak és szolgáltatások, mint pl. víz, elektromosáram, gáz vagy fűtés
7. Egyéb kiadások
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [Az 
'Egyik sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Fontos megértenünk, hogy az emberek hogyan tudják fizetni az idősek otthona vagy az ápolási otthon 
költségeit. Van még egy kérdésünk arról, hogy Ön miből fizeti ezeket a költségeket. Kérem tekintse 
meg az 31. válaszlapot. A felsoroltak közül Ön melyik jöveledelemforrását használja fel a költségek 
fedezésére?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Nyugdíjak (Öné vagy házastársé)
2. Egyéb jövedelemforrások, pl. ingatlan bérleti díja, járadékok, stb.
3. Vagyon vagy megtakarítások (Öné vagy házastársé), beleértve az életbiztosításokat is
4. Támogatás gyermekeitől vagy unokáitól
5. Lakhatási támogatás vagy egyéb állami juttatások
6. Állami egészségbiztosítási járadék
7. Magán egészségbiztosítási járadék
97. Egyéb jövedelemforrások (nevezze meg)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Milyen egyéb jövedelemforrásokat használ fel?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Az Ön véleménye szerint, mennyit érne most ez a tulajdon / mennyit érnének ezek a tulajdonok, ha 
eladná?
Ha V-nek külföldi ingatlana van, akkor is forintban kell az értéke
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Az értéknek 0-nál 
nagyobbnak kell lennie;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Származott önnek bevétele ezekből a tulajdonokból vagy a bérbeadásukból ^FLLastYear;-ben?
1. Igen
5. Nem

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Adózás utána mekkora bevétele származott ezekből az ingatlanokból ^FLLastYear; -ben?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Kérem, tekintse meg az 32. válaszlapot. Az Ön háztartása ezen a lakóhelyen
Olvasd fel.;
1. tulajdonos
2. szövetkezeti tulajdonos
3. bérlő



4. albérlő
5. nem fizet bérleti díjat, de nem is tulajdonos

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Ön szerint mennyit kellene fizetnie havonta egy hasonló ingatlanért ha azt a szabad piaci áron 
bérelné, bútorozatlanul?
Ne számítsa bele az olyan költségeket mint pl. a fűtés és a villany. Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Az 
értéknek 0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Visszatérve a mostani lakbérre és az utolsó kifizetésre gondolva/ Visszagondolva az utolsó 
lakbér kifizetésre], milyen időszakot fedett ez le?
Olvasd fel.;
1. egy hét
2. egy hónap
3. három hónap
4. hat hónap
5. egy év
97. bármely más időszak

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Mennyi volt ez a legutóbbi kifizetés (lakástámogatás nélkül)?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Az értéknek 
0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Az utolsó lakbér magában foglalta a közüzemi díjakat és egyéb költségeket, mint például a 
vízdíj, a szemétdíj, a közös költség, a villany, a gáz és a fűtés?
1. Igen
5. Nem

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Mit ért más időszak alatt?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Szociális vagy önkormányzati az a lakás, amelyben Ön most lakik?

KÉRDEZŐ: Minden ide tartozik, amit nem piaci keretek között bérel.
1. Igen
5. Nem

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Körülbelül mennyit fizetett a lakbérben nem benne foglalt közüzemi díjakért és egyéb 
költségekért az utolsó [héten/ hónapban/ három hónapban/ hat hónapban/ évben]?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Az 
értéknek 0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Az elmúlt tizenkét hónapban előfordult-e, hogy több mint két havi lakbérrel volt 
elmaradva?
1. Igen
5. Nem

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Ennek az ingatlannak mekkora hányada áll az Ön [vagy a] [férje/ felesége/ partnere]
tulajdonában?
Írd be a százalékot.

Ha van partner: a két fél tulajdoni hányadának az összegét írd be.

0 megengedett, hogyha nem áll egyáltalán egyik partner tulajdonában sem.



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

ENDIF

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Van ezen a házon jelzálogkölcsön vagy egyéb hitel?
1. Igen
5. Nem

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Kérem tekintse meg a 33. válaszlapot. Hogyan jutott hozzá ehhez az ingatlanhoz?
Jelöld az összes vonatkozó választ.; Ha V az ingatlant az államtól kapta és nem 
fizetett érte, kódolj 6-ost.
SET OF 1. Saját forrásból vette vagy építtette
2. Hitelből vagy jelzáloghitelből vette vagy építtette
3. Családi támogatással vette vagy építtette
4. Örökölte
5. Ajándékba kapta
6. Másképp jutott hozzá

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
Ez melyik évben történt?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Még hány évig kell fizetnie a házon lévő jelzálogot vagy hitelt?
KÉRDEZŐ: Ha kevesebb mint egy év, kódolj 1-t ha több mint 50 vagy nincs határa, 
akkor kódolj 51-t
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Még mennyit kell Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] kifizetnie a 
jelzálog- vagy egyéb hitelből, a kamatokat nem számítva?
Teljes összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Az értéknek 0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Rendszeresen fizeti Ön a jelzáloghitelek és egyéb kölcsönök törlesztőrészleteit?
1. Igen
5. Nem

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Az elmúlt tizenkét hónapban körülbelül mekkora összeget fizetett ki 
összesen az ezen az ingatlanon lévő jelzálog- és egyéb hitelekre?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Az értéknek 0-nál nagyobbnak 
kell lennie;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

Az elmúlt tizenkét hónapban előfordult-e, hogy több mint két havi 
törlesztéssel volt elmaradva?
1. Igen
5. Nem

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Kiadja-e Ön [bérbe/ albérletbe] ennek a lakásnak/háznak egy részét?
1. Igen
5. Nem

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
^FLLastYear; -ben mennyi jövedelme származott Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ 
partnerének] a bérleti díjból, adózás után?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Kérem tekintse meg a 34. válaszlapot. Milyen berendezések vannak az otthonában, amelyek segítik a 
mozgásban korlátozott vagy egészségügyi problémákkal rendelkező embereket?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Kiszélesített ajtók vagy folyosók
2. Rámpák vagy akadálymentes bejáratok
3. Korlátok
4. Automatikus vagy könnyen nyíló ajtók
5. Átalakított fürdőszoba vagy WC
6. Átalakított konyha
7. Lift vagy csúszásgátlók a lépcsőn
8. Riasztó készülékek (riasztó gombok, érzékelők)
96. Egyik sem
97. Egyéb (nevezze meg)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN 
(HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Ön szerint körülbelül mekkora összeget kapna érte, ha most eladná ezt az ingatlant?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Az értéknek 0-nál 
nagyobbnak kell lennie;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Hány szoba van ebben a lakásban a háztartás tagjainak személyes használatában, beleértve a 
hálószobákat, de leszámítva a konyhát, a fürdőszobákat és az előtereket/folyosókat [illetve 
azokat a szobákat, amelyeket esetleg kiad]?
Ne számítsa bele a tárolóhelyiséget, a pincét,a padlást stb.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Mit ért egyéb berendezés alatt?
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Hány éve lakik a jelenlegi otthonában?
Kerekítsd egész évre
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Hány éve lakik itt [az Ön] [férje/ felesége/ partnere]?
Kerekítsd egész évre
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Kérem tekintse meg a 35. válaszalpot. Milyen típusú épületben található az Ön otthona?
Olvasd fel.;/ A speciális idősotthon (24 órás ellátással) a következő szolgáltatásokat 
nyújtja a lakóinak: gyógyszerek adagolása, 24 órás személyes felügyelet és 
segítségnyújtás (nem feltétlenül nővér), szoba és étkezések.
1. Tanyasi ház
2. Külön álló egy vagy két családi ház
3. Sor- vagy ikerház
4. 3-8 lakásos ház
5. 9 vagy több lakásos ház, de legfeljebb 8 emeletes
6. 9 vagy több emeletes toronyház
7. egy időseknek különleges szolgáltatásokat nyújtó lakópark, ház, stb.
8. speciális idősotthon (24 órás ellátás)

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hány lépcsőn kell fel- vagy lemenni ahhoz, hogy az Ön lakásának bejárati ajtajához 
érjünk?
Ne számítsa bele azokat a lépcsőket, amelyeket ki lehet kerülni, mert van lift
1. 5 vagy kevesebb
2. 6-15
3. 16-25
4. Több, mint 25

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Van legalább egy (hivatásos) ápoló a segítő vagy felügyelő személyzetben?
1. Igen
5. Nem



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Van Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] második otthona, nyaralója, egyéb 
ingatlana, földje vagy erdeje?
Ne számítsa ide a különböző üdülési jogokat, saját céget
1. Igen
5. Nem

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Van az Ön lakóházában lift?
1. Igen
5. Nem

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Kérem tekintse meg az 36. válaszlapot. Hogyan írná le a környéket, ahol él?
Olvasd fel.;
1. Főváros
2. Főváros körüli település
3. Nagy város
4. Kis város
5. Falu vagy egyéb vidéki terület

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Az Ön véleménye szerint, mennyit érne most ez a tulajdon / mennyit érnének ezek a tulajdonok, 
ha eladná?
Ha külföldön van az ingatlan, akkor is Ft-ban adja meg
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Az értéknek 0-nál 
nagyobbnak kell lennie;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Származott-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] jövedelme ezekből az 
ingatlanokból ^FLLastYear; -ben?
1. Igen
5. Nem

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Mennyi jövedelme származott Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének]
ezekből az ingatlanokból ^FLLastYear; folyamán, adózás után?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Az értéknek 
0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Lehet, hogy már kérdeztük Önt [vagy a háztartásának más tagját] erről korábban, fontos, hogy megértsük, 
milyen az Ön háztartásának a pontos helyzete. A tavalyi évben, vagyis ^FLLastYear; -ben volt olyan tagja a 
háztartásnak, aki hozzájárult a háztartás bevételeihez és aki nem vesz részt ezen az interjún?
Ha szükséges, olvasd fel a számításba jövők listáját: ezen az interjún a következő személyek vesznek részt: 
^MN015_Eligibles;
1. Igen
5. Nem

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Egyes háztartásoknak egyéb jövedelmük is van, pl. lakhatási támogatás, gyermekek után járó pótlékok, 
szociális segély stb. Kapott az Ön háztartása vagy bárki ebben a háztartásban ilyen juttatásokat ^FLLastYear; 
-ben?
1. Igen
5. Nem

IF (HH010_OtherIncome = a1)

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Kérem, adja meg hozzávetőlegesen, mekkora jövedelme volt a háztartásnak az említett juttatásokból 
^FLLastYear; -ben, adózás után.
Összeg forintban
NUMBER



ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Az értéknek 
0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Most feltennék néhány kérdést az Ön háztartásának átlagos kiadásairól, és arról, hogyan jönnek ki a pénzből 
az Önök háztartásában.
1. Tovább

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Az elmúlt 12 hónapot tekintve: körülbelül mennyit költött az Ön háztartása egy átlagos hónapban az otthon 
elfogyasztott élelmiszerekre?
Összeg forintban
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Az értéknek 
0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Még mindig az elmúlt 12 hónapot tekintve: körülbelül mennyit költött az Ön háztartása egy átlagos hónapban 
az otthonon kívül elfogyasztott élelmiszerekre/ételekre?
Összeg forintban
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Fogyaszt Ön [és a háztartás többi tagja] olyan zöldséget, gyümölcsöt vagy húst amelyet maga/maguk 
termelt/ek állított/ak elő, vagy gyűjtött/ek össze?
1. Igen
5. Nem

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Mennyi volt a háztartás összes jövedelme, adók és járulékok után, egy átlagos hónapban, ^FLLastYear; -ban?
Összeg forintban
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Az értéknek 
0-nál nagyobbnak kell lennie;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Ha a háztartás teljes havi jövedelmére gondol, az Ön megítélése szerint az Ön háztartása..
Olvasd fel.;
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

IF (MN032_socex = 1)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Az elmúlt tizenkét hónapra visszagondolva, mekkora az értéke az otthon előállított 
élelmiszernek/ételnek, amelyet egy átlagos hónapban fogyasztottak? Más szóval, mennyit kellett volna 
fizetniük ezekért, ha meg kellett volna venni?
Összeg forintban
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Az Ön háztartásának módjában lenne kifizetnie egy 74300; ^FLCurr; összegű nem várt kiadást úgy, 
hogy nem kérne kölcsön érte pénzt?
1. Igen
5. Nem

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Az elmúlt 12 hónap során eltűrte Ön a hideget azért, hogy megtakaríthasson a fűtés számlán?



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

1. Igen
5. Nem

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Most szeretnék feltenni néhány kérdést a megtakarításairól, amelyeket esetleg fiatalabb korában tett félre. 
Ez egy nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes önállóan 
megválaszolni ezeket a kérdéseket, nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Kérem tekintse meg a 37. válaszlapot. Előfordul, hogy valakivel olyan nem várt jó dolog történt korábban az 
életében, amely a vártnál jobb pénzügyi helyzetbe hozza. 
Megtörtént-e Önnel a következők közül bármelyik? 
A "házastárs" kategóriába a nem házastárs partner is beletartozik. 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. A vártnál magasabb volt a fizetésem vagy keresetem
2. A házastársam fizetése vagy keresete magasabb volt a vártnál
3. A vártnál később mentem nyugdíjba
4. A házastársam a vártnál később ment nyugdíjba
5. A háztartás kiadásai alacsonyabbak voltak a vártnál
6. A saját/közös befektetések vagy üzlet jobban teljesített a vártnál
7. Pénzügyi támogatást kapott a családtól (sajátjától vagy házastársáétól)
8. Örökölt (saját maga vagy a házastársa)
9. A nyugdíj magasabb volt a vártnál (saját vagy házastársé)
97. Egyéb (fejtse ki) VAGY
96. Nem, ezek közül egyik sem nem történt meg

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN 
(SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Kérem tekintse meg a 38. válaszlapot. Előfordul, hogy valakivel olyan nem várt rossz dolog történt korábban az 
életében, amely a vártnál rosszabb pénzügyi helyzetbe hozza. 

Megtörtént-e Önnel korábban a következők közül bármelyik?
A házastárs kategóriába a nem házas párok is beletartoznak. 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Rossz egészség, ami befolyásolta a munkaképességet (saját vagy házastársé)
2. Nagy, váratlan egészségügyi kiadás (saját vagy házastársé)
3. Munkanélküliség (Ön vagy házastárs) 
4. A vártnál korábban ment nyugdíjba (Ön vagy a házastársa)
5. A vártnál alacsonyabb fizetés vagy kereset (saját vagy házastársé)
6. A saját/közös befektetések vagy üzlet rosszabbul teljesített a vártnál
7. Pénzügyi támogatást kellett nyújtani a családnak (saját vagy házastársé)
8. Válás vagy szakítás
9. Haláleset a családban
10. Más nagy, nem egészségügyi kiadás (saját vagy házastársé)
 11. A nyugdíj alacsonyabb volt a vártnál (saját vagy házastársé)
97. Egyéb (fejtse ki) VAGY
96. Nem, ezek közül egyik sem nem történt meg

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN 
(SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Kérem fejtse ki az egyéb jó dolgot. 
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Kérem fejtse ki az egyéb rossz dolgot. 
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Kérem gondoljon vissza arra az időre, amikor Ön 45 év körüli volt. Tegyük fel, hogy változtathatna a 
kiadásain és megtakarításain az akkortól mostanáig eltelt évek során. Ön...
Olvasd fel.;
1. többet takarítana meg az évek során?
2. kb. ugyanannyit takarítana meg az évek során?
3. kevesebbet takarítana meg az évek során?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)



ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

ELSE

ENDIF

Kérem gondoljon vissza arra az időre, amikor Ön 45 év körüli volt. Tegyük fel, hogy változtathatna a 
kiadásain és megtakarításain az akkortól mostanáig eltelt évek során. Ön...
Olvasd fel.;
1. kevesebbet költene és többet takarítana meg az évek során?
2. kb. ugyanannyit költene és takarítana meg az évek során?
3. többet költene és kevesebbet takarítana meg az évek során?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Mennyire vágyik Ön arra, hogy bárcsak újrakezdhetné, és változtathatna a kiadásain és megtakarításain? 
Olvasd fel.;
1. Nagyon erősen
2. Erősen
3. Valamennyire
4. Egyáltalán nem erősen

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Kérem tekintse meg a 39. válaszlapot. Ahhoz, hogy többet takaríthasson meg, kevesebbet kell költenie. 
A következők közül Ön vagy Önök mire költhettek volna kevesebbet?

Ha V és házastársa véleménye különböző, akkor V a saját véleményére hivatkozzon. 
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Lakás, lakhatás
2. Étel
3. Ruházkodás
4. Készülékek és lakberendezés
5. Autó
6. Nyaralás
7. Szabadidő (szórakozás, étterem, hobbik stb.)
8. Gyerekek taníttatása vagy más gyerekre fordított kiadás
9. Pénzügyi segítségnyújtás
97. Egyéb (fejtse ki) VAGY
96. Semmiképp nem tudtam/tudtunk volna kevesebbet költeni. Én/mi nem tudtunk volna többet 
megtakarítani. VAGY/EZEN KÍVÜL
10. Tovább dolgoztam vagy dolgoztunk volna.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Az 'Egyik sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF 
((a97 IN (SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Kérem fejtse ki az egyéb kiadás kategóriát. 
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Kérem tekintse meg a 40. válaszlapot. Kevesebb megtakarításhoz Ön költhetett volna többet.  
A következők közül Ön vagy Önök mire költhettek volna többet?
Ha V és házastársa véleménye különböző, akkor V a saját véleményére hivatkozzon.
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Lakás, lakhatás
2. Étel
3. Ruházkodás
4. Készülékek és lakberendezés
5. Autó
6. Nyaralás
7. Szabadidő (szórakozás, étterem, hobbik stb.)
8. Gyerekek taníttatása vagy más gyerekre fordított kiadás
9. Pénzügyi segítségnyújtás
97. Egyéb (fejtse ki) VAGY
96. Én/mi nem igazán akartam/akartunk volna többet költeni. VAGY/EZEN KÍVÜL
10. Kevesebbet dolgoztam vagy dolgoztunk volna, vagy korábban nyugdíjba mentem vagy mentünk 
volna.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Az 'Egyik sem' nem választható 
más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((a97 IN 
(SR011_WhereSpendMore))

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

ENDIF
ENDIF

Kérem fejtse ki az egyéb kiadás kategóriát. 
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
A következő kérdések azokra a megtakarításokra vagy befektetésekre vonatkoznak, amelyekkel Ön [vagy a] [férje/ 
felesége/ partnere] esetleg rendelkezik.
1. Tovább

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] jelenleg pénze egyéni nyugdíjszámlákon 
(magánnyugdíjpénztárban és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárban)?
Egy egyéni nyugdíjszámla egy olyan nyugdíjmegtakarítás fajta, amely lehetővé teszi egy adott személynek, hogy 
évente egy meghatározott összeget félretegyen, majd (részben) kivegye a számláról a nyugdíjbavonuláskor.
1. Igen
5. Nem

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] pénze lakás-előtakarékossági számlán?
Lakás-előtakarékossági számla: olyan, pénzintézetnél vezetett számla, amelyen a felhalmozódó készpénzt ház/lakás 
vásárlására lehet fordítani, pl. lakáskassza
1. Igen
5. Nem

IF (AS066_HasContSav = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kinek van ilyen egyéni nyugdíjszámlája? Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] [vagy 
mindkettőjüknek]?
1. Csak a válaszadónak
2. Csak a [férjének/ feleségének/ partnerének]
3. Mindkettőjüknek

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Mekkora összeg felett rendelkezik Ön jelenleg egyéni nyugdíjszámlákon (magánnyugdíjpénztárban 
és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárban)?
Összeg forintban; csak a válaszadóra kódold az összeget
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Az ezeken az egyéni nyugdíjszámlákon lévő megtakarítások főként részvényekben vagy főként 
kötvényekben vannak?
1. Főként részvények
2. Fele részvény, fele kötvény
3. Főként kötvények

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Mekkora összeg felett rendelkezik az Ön [férje/ felesége/ partnere] jelenleg egyéni nyugdíjszámlákon 
(magánnyugdíjpénztárban és/vagy önkéntes nyugdíjpénztárban)?
Összeg forintban Csak a partnerre kódold az összeget
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Az ezeken az egyéni nyugdíjszámlákon lévő befektetések főként részvényekben vagy inkább 
kötvényekben vannak?
1. Főként részvények
2. Fele részvény, fele kötvény
3. Főként kötvények

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)



ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Van Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] bármilyen életbiztosítása?
1. Igen
5. Nem

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] jelenleg befektetése valamilyen befektetési alapban?
A befektetési alap egy olyan befektetési forma, amelyet egy pénzügyi intézet szervez. Az intézet pénzt gyűjt be 
számos befektetőtől és a kezelője részvényekbe, kötvényekbe vagy más pénzügyi konstrukciókba fekteti a pénzt.
1. Igen
5. Nem

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] jelenleg pénze részvényekben (tőzsdén jegyzett vagy 
nem jegyzett részvényekben)?
A részvény olyan befektetési forma, amely alapján egy adott személynek résztulajdona van egy adott vállalatban és 
abból osztalékra jogosult.
1. Igen
5. Nem

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] valamilyen állampapírja (kincstárjegye, kincstári 
takarékjegye) vagy vállalati kötvénye?
A kötvény olyan értékpapír, amelyet az állam vagy egy cég bocsát ki, hogy tőkére tegyen szert kölcsönből.
1. Igen
5. Nem

Körülbelül mekkora összege van jelenleg Önnek [és a][férjének/ feleségének/ partnerének] lakás-
előtakarékossági számlán?
Összeg forintban; a teljes összeget kódold mindkét partnerre
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Ezek az életbiztosítások kockázati vagy elérési életbiztosítások esetleg mindkettő?
A kockázati életbiztosításnál a biztosítás egy adott periódusra szól, és egy előre meghatározott összeget fizet 
ki a kedvezményezettnek, ha a biztosított ezen időszakon belül elhalálozik. Az elérési életbiztosításnak ezzel 
szemben van egy megtakarítás eleme, amely értékben növekszik az idő előrehaladtával, és részletekben vagy 
egy összegben fizeti ki a biztosító.
1. Kockázati életbiztosítások
2. Elérési életbiztosítások
3. Mindkettő
97. Egyéb

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Mi a szerződés szerinti értéke az Ön [és a] [férje/ felesége/ partnere] elérési életbiztosításának?
Összeg forintban; a teljes összeget kódold mindkét partnerre
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Jelenleg körülbelül mekkora összege van Önnek [és a] [férjének/ feleségének/ partnerének] befektetési 
alapban?
Összeg forintban; kódold be a teljes összeget mindkét partnerre
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

A befektetési alapokban lévő értékpapírok főként részvények vagy inkább kötvények?
1. Főként részvények
2. Fele részvény, fele kötvény
3. Főként kötvények

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Jelenleg körülbelül mennyi pénze van Önnek [és a] [férjének/ feleségének/ partnerének] részvényekbe 
fektetve (legyen az tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett részvény)?
Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét személyre
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

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

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Van Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] jelenleg cége vagy egyéb vállalkozása (teljes vagy 
résztulajdonban)?
1. Igen
5. Nem

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Hány autó van az Ön [vagy a] [férje/ felesége/ partnere] tulajdonában? Kérem, a céges autót ne számítsa ide.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Jelenleg körülbelül mennyi pénze van Önnek [és a] [férjének/ feleségének/ partnerének] állampapírba vagy 
vállalati kötvénybe fektetve?
Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Kérem írjon be 
egy értéket;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Körülbelül mennyi pénz van összesen az Ön [és az Ön] [férjének/ feleségének/ partnerének] bankszámláján, 
folyószámláján, takarékbetétjében vagy egyéb postai betétjében?
Összeg forintban; kódold be a teljes összeget mindkét partnerre vonatkozóan
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
^FLLastYear; -ben összesen mennyi kamat- vagy osztalékjövedelme volt Önnek [és az Ön férjének/ és az Ön 
feleségének/ és az Ön partnerének] a bankbetétei, illetve a részvényekbe, kötvényekbe vagy befektetési 
alapba fektetett megtakarításai után? Kérem, az adózás utáni összeget adja meg.
Add  meg az összeget forintban.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Ennek a cégnek/vállalkozásnak mekkora hányada áll az Ön [vagy a] [férje/ felesége/ partnere] tulajdonában?
Írd be a százalékot. Ha kevesebb, mint 1 százalék, írj 1-t.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Ha eladná ezt a céget vagy vállalkozást, és kifizetné az azt terhelő adósságokat, körülbelül mennyi pénze 
maradna belőle Önnek [vagy] [a férjének/ a feleségének/ a partnerének]?
Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre.
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Az érték 0-nál nagyobb vagy 
kisebb kell hogy legyen;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [A százalék 100-nál kisebb vagy egyenlő;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Ha eladná [ezt/ ezeket] [az autót/ az autókat], körülbelül mennyi pénzt kapna?
Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

A következő kérdés az esetleges tartozásairól szól, kivéve a jelzálog fedezetű kölcsönöket. A 41. válaszlapon 
szereplő tartozások közül, van-e Önnek [vagy a] [férjének/ feleségének/ partnerének] valamelyik?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. autón vagy egyéb járművön (furgon/motorkerékpár/hajó stb.) lévő hitel
2. hitelkártya/bevásárló kártya adósság
3. hitelek (banktól, lakáskasszától vagy egyéb pénzintézettől)
4. tartozás rokonnak vagy barátnak
5. diákhitel
6. kifizetetlen számlák (telefon, villany, fűtés, lakbér)
96. egyik sem
97. egyéb

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Az 'Egyik sem' nem 
választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (NOT(((96 IN 
(AS054_OweMonAny) AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Kérem írjon be egy értéket;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Nem számítva a jelzálogokat, összesen mekkora összeggel tartozik Ön [és a] [férje/ felesége/ partnere]?
Összeg forintban; kódold a teljes összeget mindkét partnerre
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Az is érdekel bennünket, hogyan gondolkodnak az emberek az életükről általában.
Nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nem képes megválaszolni egyik kérdést 
sem önállóan, akkor nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél. 
1. Tovább

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, teljesen elégedetlen, a 10 pedig azt, teljesen elégedett, mennyire 
elégedett Ön az életével?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Kérem, tekintse meg a 42. válaszlapot. Most felolvasok egy sor állítást, amelyekkel az emberek jellemezni szokták az 
életüket vagy azt, ahogyan érzik magukat. Szeretném megtudni, hogy milyen gyakran - ha egyáltalán - jellemezték Önt a 
következő érzések és gondolatok: gyakran, néha, ritkán vagy soha.
1. Tovább

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Milyen gyakran gondolja úgy, hogy az életkora megakadályozza olyan dolgok végzésében, amelyeket szívesen csinálna? 
Gyakran, néha, ritkán, vagy soha?
Válaszlap 42. Olvasd fel.;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy nem tudja ellenőrzése alatt tartani az Önnel történő dolgokat? (Gyakran, néha, ritkán vagy 
soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy kihagyják dolgokból? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Milyen gyakran gondolja úgy, hogy meg tudja tenni azt, amit szeretne? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a családi kötelezettségei megakadályozzák abban, hogy azt tegye, amit szeretne? (Gyakran, 
néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;



1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a pénz hiánya megakadályozza Önt abban, hogy azt tegye amit szeretne? (Gyakran, néha, 
ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Milyen gyakran tekint várakozással a következő nap elé? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy van értelme az életének? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Átlagosan, milyen gyakran tekint vissza örömmel az életére? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Milyen gyakran érzi úgy mostanában, hogy tele van energiával? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy az élet tele van lehetőségekkel? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Milyen gyakran érzi úgy, hogy a jövője biztató? (Gyakran, néha, ritkán vagy soha?)
Válaszlap 42. Olvasd fel.Need;
1. gyakran
2. néha
3. ritkán
4. soha

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Most a mindennapi tevékenységeiről kérdezném.
1. Tovább

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Kérem tekintse meg a 43. válaszlapot. Az itt felsorolt tevékenységek közül melyeket végezte Ön az elmúlt tizenkét 
hónapban?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
SET OF 1. Önkéntes vagy jótékonysági munka
4. Részvétel tanfolyamon, továbbképzésen
5. Sport, társasági vagy egyéb klub felkeresése
7. Részvétel politikai vagy közösségi szervezetben
8. Könyvek, havilapok vagy napilapok olvasása
9. Betű- vagy számjáték, pl. keresztrejtvény vagy sudoku
10. Kártyázás vagy más játék mint pl. sakkozás
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Az 'Egyik 
sem' nem választható más válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Ön azt mondta, hogy a 43.válaszlapon fölsorolt tevékenységek közül egyiket sem végzi. Mennyire elégedett 
Ön ezzel? Kérem, válaszoljon egy 0-tól 10-ig terjedő skála segítségével, ahol a 0 a teljesen elégedetlen, a 10 
a teljesen elégedett.
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

LOOP cnt1 := 1 TO 10



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

Egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 azt jelenti, teljesen elégedetlen, a 10 pedig azt, teljesen 
elégedett, Ön mennyire elégedett az említett tevékenységekkel?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Az elmúlt tizenkét hónap során Ön milyen gyakran [végzett önkéntes vagy jószolgálati 
munkát/ vett részt tanfolyamon, továbbképzésen/ látogatott sport-, társasági vagy egyéb 
klubot/ vett részt politikai vagy közösségi szervezet tevékenységeiben/ olvasott könyvet, 
havilapot vagy napliapot/ játszott betű- vagy számjátékot, mint pl. keresztrejtvény, 
sudoku/ játszott kártyajátékot vagy egyéb játékot, mint pl. sakk]?
Olvasd fel
1. Szinte naponta
2. Szinte hetente
3. Szinte havonta
4. Ritkábban

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Kérem tekintse meg az 44. válaszlapot. Fel fogok olvasni néhány állítást olyan személyiségjegyekről, amelyek akár 
jellemezhetik Önt. Arra kérem, hogy minden egyes kérdés után mondja meg, hogy mennyire ért egyet az állítással: 
egyáltalán nem ért egyet, nem ért egyet, egyet is ért, meg nem is, inkább egyetért vagy teljesen egyetért.
1. Tovább

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Úgy gondolom, hogy visszafogott, óvatos vagyok. Ön ezzel...
Olvasd fel.;
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Úgy gondolom, hogy általában bizakodó vagyok. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Úgy gondolom, hajlamos vagyok a lustaságra. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Úgy gondolom, hogy nyugodt vagyok, jól kezelem a feszültséget. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Úgy gondolom, hogy kevéssé érdekelnek a művészetek. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Úgy gondolom, hogy társaságkedvelő, barátságos vagyok. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Úgy gondolom, hogy hajlamos vagyok meglátni másokban a hibát.
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

Úgy gondolom, hogy alapos munkát végzek. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Úgy gondolom, hogy gyakran idegeskedem. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Úgy gondolom, hogy erős a fantáziám. Ön ezzel...
Olvasd fel, ha szükséges.
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Úgy gondolom, hogy tapintatos és kedves vagyok szinte mindenkivel. Ön ezzel...
Olvasd fel.Need;
1. Egyáltalán nem ért egyet
2. Nem ért egyet
3. Egyet is ért, meg nem is
4. Inkább egyetért
5. Teljesen egyetért

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
A következő kérdések arról szólnak, hogy Ön mivel töltötte az idjét tegnap. 
1. Tovább

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Ne olvasd fel. 
Kérlek jelöld, hogy milyen nap volt TEGNAP.
1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat
7. Vasárnap

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Kérem gondoljon a TEGNAPI NAPRA, ami [hétfő/ kedd/ szerda/ csütörtök/ péntek/ szombat/ vasárnap] volt, 
reggeltől egészen a nap végéig. 
Idézze fel, hogy merre volt, mit csinált, kivel volt, és hogyan érezte magát. Átlagos volt a tegnapi napja, vagy 
történt valami szokatlan rossz vagy jó dolog? 
Olvasd fel.;
1. Igen – átlagos nap volt
2. Nem – szokatlan rossz vagy stresszes dolgok történtek
3. Nem – szokatlan jó dolgok történtek

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Továbbra is gondoljon a tegnapi napra, reggeltől egészen a nap végéig, és idézze fel, hogy milyen 
tevékenységgel mennyi időt töltött a tegnapi nap folyamán. 
Mennyi időt töltött Ön tegnap házimunkával, mint pl. takarítással, mosással, bevásárlással, főzéssel, 
kertészkedéssel stb.? Kérem NE számolja bele önmaga ápolását vagy gyermekek, szülők vagy más 
családtagok gondozását. 
Ha a válaszadó bizonytalan, akkor kérd meg, hogy becsülje meg az időt legjobb tudása szerint. 
Ha a válaszadó semennyi időt nem töltött egy bizonyos tevékenységgel, akkor írj 0-át mindkét mezőbe. 
Ha a válaszadó pl. másfél órát töltött egy bizonyos tevékenységgel, akkor írj 1 óra 30 percet. 
Ha a válaszadó 40 percet töltött egy bizonyos tevékenységgel, akkor írj 0 óra 40 percet. 

1. Tovább

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Mennyi időt töltött Ön tegnap saját maga ápolásával, például mosdással, öltözködéssel, fodrász vagy orvos 
felkeresésével stb.?
1. Tovább



TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Mennyi időt töltött Ön tegnap a gyermekeivel, unokáival, bébiszitterként gyermekekkel vagy más 
gyermekekkel akikre vigyáz? Ide tartozhat a fürdetés, öltöztetés, játék, iskolába vitel/más tevékenységek, 
segítség a házi feladatban stb.
Kérjük ne számítsa bele a felnőtt gyermekeket.
1. Tovább

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Óra: 
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Mennyi időt töltött Ön tegnap szülei, anyósa vagy apósa segítésével?
Például segíteni az adminisztratív ügyek intézésében, segíteni fürdeni, öltözni, elvinni az orvoshoz, stb.
Kérjük  számítsa bele a mostoha szülőkkel és nevelőszülőkkel töltött időt is. 
1. Tovább

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Perc:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Mennyi időt töltött Ön tegnap más családtag vagy más ismerős segítésével?
NE számítsa bele [ a férje vagy/ a felesége vagy/ a partnere vagy] a szülők, gyermekek segítését, amit 
már említett itt. 
Ha szükséges, ismételd meg: pl.segíteni az adminisztratív ügyek intézésében, segíteni fürdeni, öltözni, elvinni 
az orvoshoz stb.
1. Tovább

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Mennyi időt töltött Ön tegnap szabadidős tevékenységekkel? 
Ide tartozhat a TV nézés, közösségi média, sportok, hobbik, beszélgetés barátokkal vagy családdal, eljárni 
szórakozni stb.
1. Tovább

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Óra: 
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Mennyi időt töltött Ön tegnap adminisztratív ügyek és a család pénzügyeinek intézésével?
(Ne számítsa ide azokat az adminisztratív ügyeket, amelyeket a foglalkozása részeként kellett végeznie.)
1. Tovább

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Mennyi időt töltött Ön tegnap fizetett munkával? Alkalmazottként vagy egyéni vállalkozóként végzett 
munka is számít. 
Kérem, NE számítsa bele az utazási időt a munkahelyre és vissza, de számítsa bele a túlórákat. 
1. Tovább

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Mennyi időt töltött Ön tegnap a [férje/ felesége/ partnere] segítésével?
Például segíteni az adminisztratív ügyek intézésében, segíteni fürdeni, öltözni, elvinni őt az orvoshoz, 
stb.
1. Tovább

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Perc:
NUMBER [0..59]



TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Mennyi időt töltött Ön tegnap önkéntes munkával?
Kérem, NE számítsa bele a házimunkát, családtagok segítését, gyerekre vigyázást, és más tevékenységeket, 
amelyeket már említett.

Önkéntes munkára példa a vallási, oktatási, politikai, egészségügyi vagy egyéb jótékonysági szervezetnél 
végzett munka
1. Tovább

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Perc:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Mennyi időt töltött Ön tegnap alvással és pihenéssel nap közben? Ne számítsa bele az éjszakai alvást. 
1. Tovább

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Mennyi időt töltött Ön tegnap alvással éjszaka? 
1. Tovább

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Töltött Ön tegnap időt más tevékenységekkel, amelyekre eddig nem kérdeztünk rá? 
1. Igen
5. Nem

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Továbbra is gondoljon a tegnapi napra, reggeltől egészen a nap végéig. 
Mennyi időt töltött Ön tegnap utazással munkába vagy önkétes munkába menet és jövet?
Írj nullát, ha a válaszadó nem dolgozott az előző napon. 
1. Tovább

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Milyen tevékenységek voltak ezek? 
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Mennyi időt töltött Ön tegnap ezzel vagy ezekkel a tevékenységekkel?
Ha több tevékenységet is említ a válaszadó, akkor add össze az összes egyéb tevékenységre fordított 
időt.
1. Tovább

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Perc:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Azt mondta, hogy ^FL_TE057_3; órát és ^FL_TE057_4; percet töltött szabadidős tevékenységekkel 
tegnap. 
Ebből az időből mennyit töltöttek közösen a [férje/ felesége/ partnere] -vel együtt? 



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. Csak a válaszadó
2. A válaszadó és megbízottja
3. Csak a megbízott

Ha a válaszadó ebből az időből nem töltött semennyit közösen a [férjé/ feleségé/ partneré] -vel, akkor 
írj 0-át.
1. Tovább

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Óra:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Perc:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Nem lehetséges, hogy több időt töltött szabadidős tevékenységekkel a partnerével, 
mint amennyi időt Ön összesen szabadidős tevékenységekkel töltött. ;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Nem-megbízotti szekció kezdete. Megbízott nem válaszolhat. Ha a válaszadó nincsen jelen vagy nem képes önállóan 
beleegyezni a részvételbe, nyomj CTRL-K-t minden egyes kérdésnél.
1. Tovább

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Most arról szeretném kérdezni Önt, mennyire tartja valószínűnek egyes események bekövetkeztét. Amikor egy kérdést 
felteszek, azt szeretném, ha egy 0 és 100 közötti számmal válaszolna. Próbáljunk ki együtt egy példát, és kezdjük az 
időjárással. Ha rátekint az 45. válaszlapra, Ön szerint mekkora annak az esélye, hogy holnap napos idő lesz? A '90' például 
azt jelentené, hogy Ön szerint 90%, hogy napos idő lesz. Bármilyen számot mondhat, 0 és 100 között.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Most az imádkozási szokásairól tennék föl Önnek egy kérdést. Ha a jelenre gondol, milyen gyakran imádkozik?
Olvasd fel.;
1. Naponta többször
2. Naponta egyszer
3. Hetente párszor
4. Hetente egyszer
5. Ritkábban, mint hetente egyszer
6. Sosem

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Kérem tekintse meg az 45. válaszlapot.) Mekkora az esélye annak, hogy az Ön nyugdíjbavonulása előtt a 
kormányzat csökkenti annak a nyugdíjnak az összegét, amelyre Ön jogosult?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Kérem tekintse meg az 45. válaszlapot.) Mekkora az esélye annak, hogy mielőtt nyugdíjba vonulna, a 
kormány felemeli a nyugdíjkorhatárt?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Kérem tekintse meg az 45. válaszlapot.) A munkájára gondolva úgy általában, és nem csak a jelenlegi 
állására, mekkora az esélye annak, hogy 63 éves kora után is teljes állásban dolgozik majd?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Kérem tekintse meg az 45. válaszlapot.) Mekkora az esélye annak, hogy Ön megéli a ^FLAgeTen; évet?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Mit gondol, mekkora esélye van annak, hogy Ön valamikor a jövőben kifogy a pénzéből? 
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Mit gondol, milyen az Ön mostani pénzügyi helyzete a fiatalabbkori várakozásaihoz képest, mondjuk ahhoz képest, 
amit kb. 45 éves korában várt? 
Az Ön mai pénzügyi helyzete... 
Olvasd fel.;



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

1. jobb, mint várta?
2. kb. olyan, mint várta?
3. rosszabb, mint várta?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Most arról szeretnék feltenni egy kérdést, hogyan látja Ön a többi embert. Általánosságban véve, Ön szerint a 
legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy az ember nem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban? Most kérem már 
ne nézze az 45. válaszlapot, hanem egy 0-tól 10-ig tejedő skála segítségével válaszoljon, ahol a 0 azt jelenti, az 
ember nem lehet elég óvatos, a 10 pedig azt, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Kérem, tekintse meg a 46. válaszlapot. Amikor az emberek befektetik a megtakarításaikat, választhatnak a biztos, 
de alacsony hozamú befektetések, mint pl. a banki betétek, biztonságos kötvények, illetve a nagyobb kockázatú, de 
magasabb hozamú befektetések, mint pl. a részvények között. A válaszlapon látható állítások közül melyik áll 
legközelebb ahhoz a mértékű kockázathoz, amelyet Ön hajlandó vállalni, amikor megtakarít vagy befektet?
Csak akkor olvasd fel a válaszokat, ha szükséges. Ha több mint egy választ ad, az első érvényes kategóriát 
használd.
1. Igen nagy pénzügyi kockázatot vállalok nagy nyereség reményében.
2. Az átlagosnál nagyobb pénzügyi kockázatot vállalok az átlagosnál nagyobb nyereség reményében.
3. Átlagos pénzügyi kockázatot vállalok az átlagos nyereség reményében.
4. Nem vagyok hajlandó pénzügyi kockázatot vállalni.

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
Az alábbiak közül mely időszak a legfontosabb az Ön számára akkor, amikor a megtakarításait és költségeit tervezi?
Olvasd fel.;
A válaszkategóriák között a következő néhány hónap kifejezés utal a következő napokra és hetekre is.
1. A következő néhány hónap
2. A követkzeő év
3. A következő néhány év
4. A következő 5-10 év
5. Távolabb, mint 10 év

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

A partnerrel rögtön utána készül interjú vagy készül róla megbízotti interjú?
Kérlek figyelj rá: Megbízotti interjú csak halláskárosodás, beszéd problémák vagy koncentrációs nehézségek 
esetén megengedett.
1. Igen
5. Nem

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Mielőtt befejezzük, szeretném megkérni arra, hogy nyújtson bizonyos információkat az Ön [férjéről/ 
feleségéről/ partneréről], aki ma nem vesz részt interjún.
1. Tovább

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Hány évet töltött az Ön ^FL_EX602_1;[férje/ felesége/ partnere] nappali tagozatos oktatásban?
a nappali tagozatba * beleszámít: költségtérítéses tanulmányok, gyakorlat végzése vagy 
magántanulóként való tanulás vagy vizsgázás * NEM számít bele: teljes állásban való munka, otthoni 
oktatás, távoktatás, speciális beoktatás egy állásba, esti tagozatos tanulás, részidőben végzett magán 
szakmai tréning, rugalmas vagy részidőben végzett felsőoktatás, levelező tagozaton végzett 
felsőoktatás, stb.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Kérem tekintse meg a 47. válaszlapot. Általánosságban véve, hogyan írná le az Ön [férjének/ 
feleségének/ partnerének] a jelenlegi munkaerőpiaci státuszát?
Olvasd fel.;
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó (beleértve a családi vállalkozásban végzett munkát)
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

IF (EX603_PartJobSit = a2)

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Mi volt a legutóbbi állása az Ön [férjének/ feleségének/ partnerének]?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Most megkeresem az állását a foglalkozások hivatalos listájában.
Gépeld be újra az állást és válaszd ki a legközelebb álló foglalkozást a legördülő listából. 
Ha a listában keresel vagy lejjebb görgetsz, akkor több foglalkozást is találsz. 

Ha nem találod a foglalkozást, akkor kérd meg a válaszadót, hogy nevezze meg másképp 
az állását vagy mondjon egy általánosabb vagy pontosabb leírást. 

Ha semmilyen passzoló állást nem találsz, írj 991-et. 

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Nagyon köszönöm. Ez volt az utolsó kérdés. Még egyszer szeretném megköszönni a részvételét. Tudom, a kérdőív hosszú 
és összetett volt, de az Ön segítsége rendkívül fontos volt. Részvételével Ön segítette a kutatókat annak jobb 
megértésében, hogyan befolyásolja mindannyiunk jövőjét a népesség idősödése Európában.
1. Tovább

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre ebben a szakaszban?
1. A válaszadó
2. Nincsenek válaszok (megbízotti interjú)

ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Kérlek ellenőrizd, hogy a helyes állást 
választottad:  ^EX613c_LastJobPartnerCode;

Ha ez nem a helyes állás, akkor menj vissza és válaszd ki a legjobban passzoló 
pozíciót a legördülő listából.
1. Erősítsd meg és menj tovább

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Végzett-e az Ön [férje/ felesége/ partnere] valaha fizetett munkát?
1. Igen
5. Nem

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
A [legutóbbi/ jelenlegi] állását tekintve, [az Ön][férje/ felesége/ partnere] alkalmazott [volt] a 
magánszektorban, alkalmazott [volt] a közszférában, vagy vállalkozó [volt]?
1. Alkalmazott a magánszektorban
2. Alkalmazott a közszférában
3. Vállalkozó

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Nyomj CTRL-R-et a folytatáshoz/ Ahhoz, hogy vizsgáljuk, hogyan változik az emberek élete, ahogyan idősödnek, 
fontos, hogy ugyanazokat az embereket kérdezzük kb. két évente. Ezért azt reméljük, hogy beleegyezik, hogy 
megtartsuk a nevét és címét, hogy fel tudjuk venni Önnek a kapcsolatot.
Hagyd a válaszadót aláírni a beleegyező nyilatkozatot, ha szükséges. Ha a válaszadó kérdez vagy hezitál, mondd, 
hogy később, a megkereséskor is mondhat nemet.
1. Beleegyezik, hogy újra felkeressék
5. Nem egyezik bele, hogy újra felkeressék

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Ez a kérdés nem vonatkozik Magyarországra. Nyomj CTRL+R -t a folytatáshoz.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

EZ A SZEKCIÓ AZ INTERJÚ SORÁN TETT MEGFIGYELÉSEIDRŐL SZÓL ÉS MINDEN EGYES EGYÉNI INTERJÚ BEFEJEZÉSE 
UTÁN KI KELL TÖLTENED.
1. Tovább

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
^FLRespondentName; helyett a kérdések egy részét vagy az összes kérdést egy megbízott válaszadó válaszolta 
meg. Mi a megbízott válaszadó viszonya ^FLRespondentName;-hoz/hez?
1. Házastárs/Partner
2. Gyermeke/veje/menye
3. Szülő/após/anyós
4. Testvér
5. Unoka
6. Egyéb rokon
7. Idősek otthona / ápolási otthon munkatársa
8. Otthoni segítő
9. Barát/ismerős
10. Egyéb



ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Volt-e jelen harmadik személy, a válaszadó megbízottján kívül, a ^FLRespondentName; -val készített interjú egésze vagy 
bármely része alatt?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. senki
2. házastárs vagy partner
3. szülő vagy szülők
4. gyermek vagy gyermekek
5. egyéb rokonok
6. más személyek

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [A 'Senki' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count
(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Megítélésed szerint, mennyire készségesen válaszolt ^FLRespondentName; a kérdésekre?
1. Nagyon
2. Eléggé
3. Többé-kevésbé
4. Kevéssé
5. Az elején készséges, aztán romlott az interjú közben
6. Az elején kevéssé készséges, aztán javult az inetrjú közben

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Kérte ^FLRespondentName; bármelyik kérdésnél, hogy magyarázd el jobban?
1. Sosem
2. Szinte sosem
3. Időnként
4. Gyakran
5. Nagyon gyakran
6. Mindig

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Összességében, megítélésed szerint ^FLRespondentName; megértette a kérdéseket?
1. Sosem
2. Szinte sosem
3. Időnként
4. Gyakran
5. Nagyon gyakran
6. Mindig

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Kellett-e segíteni a válaszadónak a válaszlapok elolvasásánál az interjú során bármikor?
1. Igen, látási problémák miatt
2. Igen, olvasási problémák miatt
3. Nem

IF (MN008_NumHHR = 1)

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Beleavatkoztak ezen személyek az interjúba?
1. Igen, gyakran
2. Igen, időnként
3. Nem

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Miért lett kevésbé készséges a válaszadó az interjú során?
Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Kezdte elveszíteni az érdeklődését
2. Kezdett dekoncentrált lenni, elfáradt
3. Egyéb, fejtsd ki

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Milyen egyéb ok játszott szerepet?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
Milyen környéken van az épület?
1. Főváros
2. Főváros körüli település
3. Nagy város
4. Kis város
5. Falu vagy egyéb vidéki terület

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
Milyen fajta épületben van a háztartás?
A speciális idősotthon (24 órás ellátással) a következő szolgáltatásokat nyújtja a lakóinak: gyógyszerek 
adagolása, 24 órás személyes felügyelet és segítségnyújtás (nem feltétlenül nővér), szoba és étkezések.
1. Tanyasi ház
2. Külön álló egy vagy két családi ház
3. Sor- vagy ikerház
4. 3-8 lakásos ház
5. 9 vagy több lakásos ház, de legfeljebb 8 emeletes
6. 9 vagy több emeletes toronyház
7. egy időseknek különleges szolgáltatásokat nyújtó lakópark, ház, stb.
8. speciális idősotthon (24 órás ellátás)

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Kérdezői azonosítószámod:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Kérem írjon be egy értéket;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

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

ENDIF

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hány lépcsőn kell fel- vagy lemenni ahhoz, hogy a válaszadó bejárati ajtajához érjünk?
Ne számítsd bele azokat a lépcsőket, amelyeket ki lehet kerülni, mert van lift a házban
1. legfeljebb 5
2. 6-15
3. 16-25
4. több, mint 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Van legalább egy (hivatásos) nővér a segítő vagy felügyelő személyzetben?
1. Igen
5. Nem

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Jegyezd fel az elhunyt nemét (kérdezz rá, ha nem vagy benne biztos)
1. Férfi
2. Nő

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
^FL_XT001_1; részt vett a SHARE vizsgálatban a halála előtt. A hozzájárulása a kutatáshoz rendkívül értékes volt. Nagyon 
hasznos lenne számunkra, ha kaphatnánk némi információt ^FL_XT001_1; életének utolsó évéről. Minden információt, amelyet 
kapunk, szigorúan bizalmasan kezelünk, és névtelenül tartunk majd nyilván.
1. Tovább

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Kódold be a megbízott válaszadó nemét.
1. Férfi
2. Nő

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Mielőtt elkezdeném feltenni a kérdéseket [elhunyt neve] életének utolsó évéről, megmondaná kérem, milyen rokoni kapcsolatban 
van Ön az elhunyttal? Ön a ...
Ha nem világos, fejtse ki: "Szóval Ön a ..."
1. Férj vagy feleség vagy partner
2. Fia vagy lánya
3. Unokaöccs vagy unokahúg
4. A férj, feleség vagy partner fia vagy lánya
5. Unoka
6. Testvér
7. Egyéb rokon (fejtse ki)
8. Egyéb nem rokon (fejtse ki)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Életének az utolsó egy évében, milyen gyakran érintkezett Ön ^FL_XT005_2; -val, akár személyesen, telefonon, levélben vagy 
e-mailben?
1. naponta
2. hetente többször
3. kb egyszer egy héten
4. kb kéthetente
5. kb havonta
6. kevesebb mint havonta egyszer
7. soha

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Fejtse ki az egyéb rokont
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Fejtse ki az egyéb nem rokont
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Megmondaná nekem, hogy melyik évben született?
NUMBER [1900..2003]



Most beszéljünk az elhunytról. Csak, hogy meggyőződjem arról, megfelelő információk állnak rendelkezésünkre [{az elhunyt 
neve}] -ról, megerősítené, hogy ő ^FL_XT101_3; -ben született?
1. Igen
5. Nem

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Szeretnénk többet megtudni [{az lehunyt neve}] halálának körülményeiről. Melyik év melyik hónapjában hunyt el [{az lehunyt 
neve}]? HÓNAP: év:
Hónap
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
Melyik ÉV melyik hónapjában hunyt el?

HÓNAP: ^XT008_MonthDied;
ÉV:
Év
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Hány éves volt [{elhunyt neve}], amikor meghalt?
Életkor években
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Házas volt ^FL_XT109_1; a halálának idején?
1. Igen
5. Nem

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Hány gyermeke volt [{elhunyt neve}] -nak, akik még életben voltak a halálakor? Kérem az összes örökbefogadott és 
mostohagyermeket is számítsa be.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Mi volt a halálának az elsődleges oka?
Olvasd fel, ha szükséges
1. Rák
2. Szívroham
3. Agyvérzés
4. Egyéb szív-érrendszeri betegség mint pl. szívelégtelenség, ritmuszavar
5. Légúti betegség
6. Emésztőrendszeri betegségek mint pl. gyomor-bélrendszeri fekély, gyulladásos bélbetegség
7. Súlyos fertőző betegség mint pl. tüdőgyulladás, vérmérgezés vagy influenza
8. Baleset vagy öngyilkosság
97. Egyéb (kérem fejtse ki)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
Melyik évben és hónapban született [{az elhunyt neve}]?
1. Tovább

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Hónap:
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Év:
NUMBER [1900..2010]



ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Fejtse ki az egyéb halálokot
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Mennyi ideig betegeskedett ^FL_XT013_1; a halála előtt?
Olvasd fel.;
1. Kevesebb, mint egy hónap
2. Egy hónap vagy több, de kevesebb, mint 6 hónap
3. 6 hónap vagy több, de kevesebb, mint egy év
4. Egy év vagy több
5. (spontán) Nem volt beteg a halála előtt

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Hol hunyt el?
Olvasd fel.;
1. az otthonában
2. egy másik személy otthonában
3. kórházban
4. szanatóriumban
5. lakóotthonban vagy idősek otthonában
6. hospice osztályon
7. út közben egészségügyi intézménybe történő szállításkor
97. egyéb helyen

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

A halála előtti utolsó évben, hány különböző alkalommal volt ^FL_XT615_2; kórházban, hospice-ban vagy ápolási 
otthonban?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

A következő néhány kérdés [{elhunyt neve}] életének utolsó hónapjában kapott ellátásról szól. Kérem a saját és az 
elhunyt ellátással kapcsolatos tapasztalatai alapján válaszoljon a kérdésekre.
1. Tovább

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Ez az intenzív osztályon volt?
1. Igen
5. Nem

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Ez a palliatív vagy bentlakásos hospice osztályon volt?
1. Igen
5. Nem

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Van legalább egy (hivatásos) ápoló a segítő vagy felügyelő személyzetben?
1. Igen
5. Nem

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Ez egy bentlakásos, fekvőbeteg hospice osztály volt?
1. Igen
5. Nem

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Van legalább egy (hivatásos) ápoló a segítő vagy felügyelő személyzetben?
1. Igen
5. Nem

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
A lakóingatlant a hospice nyújtotta?
1. Igen
5. Nem

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Életének utolsó évében összesen mennyi időt töltött ^FL_XT016_2; kórházban, hospice-ban vagy ápolási 
otthonban?
Ne olvasd fel
1. Kevesebb, mint egy hét
2. Egy hét vagy több, de kevesebb, mint egy hónap
3. Egy hónap vagy több, de kevesebb, mint 3 hónap
4. 3 hónap vagy több, de kevesebb, mint 6 hónap
5. 6 hónap vagy több, de kevesebb, mint egy év
6. Egy egész év



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

^FL_XT758_2; életének utolsó hónapjában voltak fájdalmai vagy szedett fájdalomcsillapító gógyszert?
1. Igen
5. Nem

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Életének utolsó hónapjában küzdött légzési nehézségekkel [{Name of the deceased}]?
1. Igen
5. Nem

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

^FL_XT762_1; életének utolsó hónapjában voltak szorongó vagy szomorú érzései?
1. Igen
5. Nem

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Milyen gyakran segítették az elhunytat a személyes gondoskodásban - mint például a fürdésben, öltözködésben és 
ágyneműcserében - megfelelően, úgy, ahogyan azt kellett?
Olvasd fel.;.
1. Mindig
2. Gyakran
3. Néha
4. Soha
5. Nem volt szüksége rá vagy nem akart segítséget a személyes gondoskodásban

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Az elhunyt életének utolsó hónapjában összességében milyen gyakran volt az ápoló személyzet kedves, gondoskodó és 
tiszteletteljes? Személyzeten szakembereket értünk, akiknek fizetnek (valakik) a szolgáltatásaikért. Ide tartoznak az 
orvosok, ápolók, szociális munkások, lelkészek, ápoló asszisztensek, terapeuták és egyéb alkalmazottak.
Olvasd fel.;.
1. Mindig
2. Gyakran
3. Néha
4. Soha
5. Nem volt személyzet (fizetett szakember) aki ápolta őt

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
Részesült ^FL_XT757_1; életének utolsó négy hetében bármilyen hospice vagy palliatív ellátásban?
Hospice ellátás alatt a gyógyíthatatlan vagy súlyosan betegek palliatív ellátását értjük, amit otthon vagy egy 
intézetben kapnak. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása alapján "a palliatív ápolás javítja a beteg és 
családja életminőségét, akik egy életveszélyes betegség nehézségeivel néznek szembe"
1. Igen
5. Nem

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Mi volt az oka annak, hogy nem részesült hospice vagy palliatív ellátásban?
Olvasd fel.;
1. Nem volt szükséges vagy nem akarták
2. Szükség lett volna rá vagy akarták volna, de nem volt elérhető
3. Szükség lett volna rá vagy akarták volna, de túl drága volt

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Az elhunyt túl sok, túl kevés vagy éppen elegendő gyógyszert kapott a fájdalmainak enyhítésére?
1. Túl sokat
2. Túl keveset
3. Éppen eleget

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Mennyi segítséget kapott az elhunyt a légzéséhez - túl keveset vagy éppen eleget?
1. Túl keveset
2. Éppen eleget

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Mennyi segítséget kapott az elhunyt ezeknek az érzelmeknek a feldolgozásában - túl keveset vagy éppen eleget?
1. Túl keveset
2. Éppen eleget

XT766_ratecare (RATE CARE)
Összességében hogyan értékelné az ápolást, amelyet az elhunyt életének utolsó hónapjában kapott?
Olvasd fel.;.
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge



Most szeretnék feltenni néhány kérdést azokról az orvosi ellátással kapcsolatos költségekről, amelyek ^FL_XT017_2; a halálát 
megelőző 12 hónap során kapott. Felolvasok néhány ellátást, és mindegyiknél kérem, mondja meg, hogy kapott-e ilyet 
^FL_XT017_2;, és ha igen, akkor próbálja meg legjobb tudása szerint megbecsülni az ebből keletkezett esetleges költségeket. 
Kérem csak azokat a költségeket említse, amelyeket az egészségbiztosítás nem térített meg.
1. Tovább

LOOP cnt := 1 TO 9

ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Szeretnénk többet megtudni azokról a nehézségekről, amelyekkel az emberek életük utolsó évében szembesülnek fizikális, 
mentális, érzelmi vagy memória problémák miatt. Az elhunyt életének utolsó évében, okozott-e ^FL_XT105_2; -nak nehézséget 
visszaemlékezni rá, hogy hol van éppen? Kérem, csak azokat a nehézségeket említse, amelyek legalább három hónapig 
fennálltak.

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

ENDIF

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Kapott [{Name of the deceased}] [háziorvosi ellátást/ szakorvosi ellátást/ kórházi ellátást/ ellátást ápolási 
otthonban/ ellátást hospice-ban/ gyógyszeres kezelést/ gyógyászati segédeszközöket, mint pl. kerekesszék, mankó, 
ortézis, protézis/ otthoni ápolást vagy gondozást rokkantság miatt/ segítséget az otthoni tevékenységek 
elvégzésében rokkantság miatt] (életének utolsó 12 hónapjában)?
1. Igen
5. Nem

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Mennyit fizetett kb. az elhunyt saját zsebből [háziorvosi ellátásért/ szakorvosi ellátásért/ kórházi ellátásért/ 
ellátásért ápolási otthonban/ ellátásért hospice-ban/ gyógyszeres kezelésért/ gyógyászati segédeszközökért/ 
otthoni ápolást vagy gondozásért/ segítségért az otthoni tevékenységek elvégzésében] (életének utolsó 12 
hónapjában)? [Saját zsebből fizetésen azt értjük, hogy a költségeket nem térítette meg biztosító, az állam 
vagy más.] ^FL_XT119_5;
Írj '0'-át, ha az összes költséget megtérítették. Egyéb esetben írd le az összeget forintban.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



1. Igen
5. Nem

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
Életének utolsó évében, okozott-e nehézséget ^FL_XT106_2; -nak visszaemlékezni arra, hogy melyik év van? (Csak azokat a 
nehézségeket említse, amelyek legalább három hónapig fennálltak.)
1. Igen
5. Nem

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Életének utolsó évében, nehézséget okozott-e [{Name of the deceased}] -nak felismerni a családtagjait vagy a közeli barátait? 
Csak azokat a nehézségeket említse, amelyek legalább három hónapig fennálltak.
1. Igen
5. Nem

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Fizikális, mentális, érzelmi vagy memória probléma miatt gondot okozott-e ^FL_XT020_1; -nak a következő tevékenységek 
elvégzése az életének utolsó tizenkét hónapjában? Csak azokat a nehézségeket említse, amelyek legalább három hónapig 
fennálltak.
Olvasd fel.; Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Öltözés, beleértve a cipő és a zokni felvételét.
2. Keresztülmenni a szobán
3. Fürdés, zuhanyozás
4. Evés, beleértve az étel felvágását
5. Lefekvés, kiszállás az ágyból
6. A WC használata, beleértve a leülést és a felállást
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Fizikális, mentális, érzelmi vagy memória probléma miatt gondot okozott-e ^FL_XT620_1; -nak/nek a következő tevékenységek 
elvégzése az életének utolsó tizenkét hónapjában? Csak azokat a nehézségeket említse, amelyek legalább három hónapig 
fennálltak.
Olvasd fel.;. Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Meleg étel készítése
2. Bevásárlás
3. Telefonálás
4. Gyógyszerek szedése
5. Térkép használata egy idegen helyen történő eligazodáshoz
6. Ház környéki vagy kerti munka végzése
7. Pénzügyek kezelése, mint pl. számlák befizetése vagy költségek számontartása
8. Az otthon elhagyása önállóan és közlekedési eszközök használata
9. Saját ruhák mosása
10. Vizelet vagy széklet visszatartása
96. Egyik sem

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Az 'Egyik sem' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

A következő kérdések azokra a vagyontárgyakra és életbiztosításokra vonatkoznak, amelyekkel ^FL_XT026a_1; esetlegesen 
rendelkezett és arra, mi történt ezekkel a halála után. Megértem, ha ezek a kérdések felzaklatják vagy elszomorítják Önt, de 
számunkra nagyon hasznos lenne, ha információt kaphatnánk a haláleseteknél felmerülő pénzügyi kérdésekről. Mielőtt 

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Segített-e valaki rendszeresen az elhunytnak életének utolsó tizenkét hónapjában azokban a tevékenységekben, amelyek 
nehézséget okoztak neki?
1. Igen
5. Nem

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Ki segített elsősorban az elhunytnak, beleértve Önt is, ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésében? Kérem, 
legfeljebb három személyt említsen.
Ne olvasd fel Legfeljebb három válasz! Kódold az elhunyttal való kapcsolatot!
1. Ön (a válaszadó megbízottja)
2. az elhunyt házastársa vagy partnere
3. az elhunyt apja vagy anyja
4. az elhunyt fia
5. az elhunyt veje
6. az elhunyt lánya
7. az elhunyt menye
8. az elhunyt fiúunokája
9. az elhunyt lányunokája
10. az elhunyt lánytestvére
11. az elhunyt fiútestvére
12. egyéb rokon
13. önkéntes segítő
14. fizetett segítő (pl. ápoló)
15. az elhunyt barátja vagy szomszédja
16. más személy

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Maximum három válasz;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

Összességében, mennyi ideig kapott segítséget [{elhunyt neve}] életének utolsó tizenkét hónapjában?
Olvasd fel.;
1. Kevesebb, mint egy hónap
2. Egy hónap vagy több, de kevesebb, mint 3 hónap
3. 3 hónap vagy több, de kevesebb, mint 6 hónap
4. 6 hónap vagy több, de kevesebb, mint egy év
5. Egy egész év

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
És egy átlagos napon kb. hány órányi segítségre volt szüksége ^FL_XT025_1; -nak?
NUMBER [0..24]



folytatnánk, ismét szeretném biztosítani arról, hogy mindazt, amit eddig elmondott és mindazt, amit ezután fog mondani, 
teljesen bizalmasan kezeljük.
1. Tovább

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Sokan végrendeletet készítenek, amelyben rendelkeznek arról, ki mekkora részét kapja az örökségnek. Volt ^FL_XT026b_1; -nak 
végrendelete?
1. Igen
5. Nem

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Kik voltak az örökösök, beleértve Önt is?
Olvasd fel.; Jelöld az összes vonatkozó választ.;
1. Ön (megbízott)
2. az elhunyt házastársa vagy partnere
3. az elhunyt gyermekei
4. az elhunyt unokái
5. az elhunyt testvérei
6. az elhunyt egyéb rokonai
7. egyéb nem rokonok
8. egyház, alapítvány vagy jótékonysági szervezet
9. az elhunytnak egyáltalán nem volt hagyatéka (SPONTÁN VÁLASZ)
10. Még nem dőlt el (SPONTÁN VÁLASZ)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [A 'Nem hagyott hátra semmit' nem választható más 
válaszkategóriákkal együtt. Kérem, változtassa meg a válaszát.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Az elhunyt tulajdonosa volt, egészében vagy részben, az otthonának vagy lakásánák?
1. Igen
5. Nem

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Volt az elhunytnak életbiztosítása?
1. Igen
5. Nem

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
A jelzálog-kinnlévőségeket beszámítva, mi volt az elhunyt lakásának/házának vagy tulajdonrészének az értéke?
Összeg ^FLCurr; -ban
Ha az elhunyt adósságot hagyott hátra, kódold a negatív összeget.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Ki örökölte az elhunyt lakását vagy házát, Önt is beleértve?
Kódold be az elhunyttal való kapcsolatot. Jelöld az összes vonatkozó választ.; Több válasz is lehetséges. Ha a lakást vagy 
házat már eladták, akkor kódold azokat, akik kaptak a pénzből.
1. Ön (válaszadó megbízottja)
2. házastárs vagy partner
3. elhunyt gyermekei (KÉRDEZD MEG A NEVÜKET)
4. unokák
5. testvérek
6. egyéb rokon (fejtsd ki)
7. egyéb nem rokon (fejtsd ki)

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

A lakást/házat öröklő gyermekek keresztnevei
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Összesen mekkora értéke volt az elhunyt életbiztosításainak?
Összeg forintban
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Kik voltak az életbiztosítás kedvezményezettjei, Önt is beleértve?
Kódold be az elhunyttal való kapcsolatot. Több válasz is lehetséges.
1. Ön (válaszadó megbízottja)
2. házastárs vagy partner
3. gyermekek (KÉRDEZD MEG AZ UTÓNEVÜKET)
4. unokák
5. testvérek
6. egyéb rokonok (fejtsd ki)
7. egyéb nem rokonok (fejtsd ki)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Fejtsd ki az egyéb rokont
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Most felsorolok néhány vagyontárgyat, amellyel általában rendelkeznek az emberek. Minden egyes tételnél kérem, mondja meg, 
volt-e ilyen az elhunytnak a halála idején. Kérem adja majd meg ezeknek a vagyontárgyaknak a legjobb tudása szerinti értékét 
is, az esetleges rajtuk lévő hiteleket is beleszámítva.
1. Tovább

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

Fejtsd ki az egyéb nem rokont
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

A kedvezményezett gyermekek keresztnevei
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Volt-e az elhunytnak [vállalkozása, beleértve a földtulajdont és ingatlant/ egyéb ingatlana/ gépkocsija, kivéve a bérelt 
autókat/ pénzügyi vagyona, pl. készpénze, kötvénye vagy részvénye/ régisége vagy ékszerei]?
1. Igen
5. Nem

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Körülbelül mekkora értéke volt [{Name of the deceased}] [vállalkozásának (földtulajdonának vagy ingatlanának)/ 
egyéb ingatlanának/ gépkocsijának/gépkocsiainak, kivéve a bérelt autókat/ pénzügyi vagyonának/ régiségeinek, 
ékszereinek] a halálakor?
Összeg ^FLCurr;-ban. Ha az elhunyt adósságot hagyott hátra, kódold a negatív összeget.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Hogyan oszlott meg az Ön tudomása szerint a teljes hagyaték az elhunyt gyermekei között?
Olvasd fel.;
1. Néhány gyermek többet kapott, mint a többi
2. Kb. egyenlően oszlott meg a gyermekek között
3. Pontosan egyenlően oszlott meg a gyermekek között
4. A gyermekek nem kaptak semmit
5. Még nem osztották szét (CSAK SPONTÁN)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Az Ön megítélése szerint egyes gyermekek azért kaptak többet, hogy korábbi ajándékokat háláljon meg így az 
elhunyt?
1. Igen
5. Nem

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Az Ön megítélése szerint egyes gyermekek azért kaptak többet, hogy pénzügyileg támogassa őket az elhunyt?
1. Igen
5. Nem



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Végül, szeretnénk megtudni, hogyan történt az elhunyt búcsúztatása. A temetésen volt egyházi szertartás?
1. Igen
5. Nem

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Nagyon sok kérdést tettem fel Önnek ^FL_XT108_1; egészségével és pénzügyeivel kapcsolatban, és szeretném megköszönni a 
segítségét. Van még bármi, amit hozzá szeretne tenni az elhangzottakhoz ^FL_XT108_2; életkörülményeivel kapcsolatban élete 
utolsó évében?
Ha nincs mondanivaló, írd be 'semmi' és nyomj entert
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Az interjú végére értünk. Még egyszer nagyon köszönöm az Ön által nyújtott információkat. Mindez rendkívül hasznos lesz annak 
jobb megértéshez, hogy milyenek az életük végéhez közeledő emberek körülményei.
1. Tovább

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Írd be az interjú módját
1. Személyes
2. Telefonos

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Kérdezői azonosítószámod:
STRING

ENDIF

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Az Ön megítélése szerint egyes gyermekek azért örököltek többet, mert segítettek az elhunytnak vagy gondozták őt 
az élete vége felé?
1. Igen
5. Nem

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Az Ön megítélése szerint egyes gyermekek egyéb ok miatt kaptak többet a testvéreiknél?
1. Igen
5. Nem


