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Az adatfelvételre a Tudomány a Családért Egyesület megbízásából a 15-60 év közötti lakosság 
körében kerül sor.

Minden személynek küldtünk válaszadásra felkérő levelet, tehát számítanak az érkezésedre.

A mintába tehát nem csak felnőttek, hanem 15 és 18 év közötti fiatalok is bekerültek.  Kérdezni 
csak azokat a személyeket lehet, akiknek nevét és címét megadtuk. A vizsgálat csökkenő 
mintás:  ha  a  kiválasztott  személlyel  nem  sikerül  elkészítened  az  interjút,  akkor  nem 
kérdezhetsz  helyette  mást.  Tegyél  meg minden  tőled telhetőt  annak  érdekében,  hogy minél 
kisebb legyen a mintacsökkenés. Az adatfelvétel 4 hete alatt a lehető legnagyobb gondossággal, 
szívóssággal és alapossággal el kell érned, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. 

Ebből következik, hogy minden cím főcím, minden címet, amit kaptál, le kell járnod. Számolunk a  
címek egy részének kiesésével, a kiadott címek számát úgy terveztük meg, hogy országosan kb.  
1500 kérdőív készüljön el. Az elkészült, leadminisztrált címkártyákat a kérdőív első lapjába betéve  
add le, az általad kiejtett összes címkártyát sorbarakva, neveddel ellátott borítékban kell leadnod.  
Minden  címkártyán  pontosan  dokumentáld,  mi  történt,  nem lehet  közöttük  kitöltetlen,  és  nem 
hiányozhat egy darab sem. Csalással egyenértékű súlyos szabálytalanságnak tekintjük, ha nem  
jársz végig minden címet. 

A címkártyán  pontosan vezetned kell  a  kapcsolatfelvétel  időpontját,  a  kiesés  kódját  és  annak 
szöveges leírását is. Fontos, hogy a címkártyák mindegyikén szerepeljen a neved és a kérdezői 
igazolványod  száma.  A  címkártyák  adatait  feldolgozzuk  ezért  fontos,  hogy  ugyanolyan 
gondossággal vezesd, mint a kérdőívet.

A  18  év  alatti  személyek  esetében  a  szülő  hozzájárulása  is  kell  a  válaszoláshoz.  Ezt  a 
hozzájárulást a szülőnek a címkártyán kell aláírásával tanúsítania.

Az adatfelvétel két kérdőívből áll,  az egyiket neked kell  lekérdezned, a másikat a válaszolónak 
magának kell kitöltenie. Az önkitöltős kérdőívet a válaszoló leragasztott borítékban adja át neked. 
A  borítékra  fel  kell  írnod  a  kérdőív  sorszámát  és  azt  a  kérdőívbe  téve  kell  átadnod 
instruktorodnak.
A kérdezés általános szabályai:
A kérdéseket szó szerint kell  felolvasni a vízszintes vonalig.  A vonal alatti  válaszlehetőségeket 
nem szabad felkínálni a válaszolónak.

A válaszlapok használata kötelező. A válaszlapok szövege felolvasható.

A vonal alatt leggyakrabban a „nem tudja” válasz kódja szerepel 9 – NT 99 – NT formában. 

Egyes kérdéseknél külön kódja van annak, ha a kérdezett megtagadja a válaszadást. Ez általában 
8 – M formában található a kérdőívben.

Amennyiben a válaszoló olyan kérdésre nem tudja, vagy tagadja meg a választ, ahol ennek nincs 
külön kódja, akkor az X-et kell jelölnöd és mellé kell írnod  „NT” vagy „M”.

A kérdések egy részénél „egyéb válasz” esetén le kell írnod, hogy pontosan mi is volt az. Amikor 
az „éspedig: ……………………” – et látod az egyéb válasz végén, akkor mindig olvashatóan írd 
be a kérdőívbe a szó szerinti válaszát.

Időnként  egyes  válaszlehetőségekhez  ún.  ugratási  utasítás  tartozik.  Ilyenkor  az  adott 
válaszlehetőséget  választók  esetében  a  keretes  utasításban  szereplő  kérdés-számal  kell 
folytatnod a kérdezést.

A kérdőívről

16. kérdés: Itt  házasok esetében 2 kód is használható,  ezért  tisztáznod kell,  hogy együtt  él-e 
házastársával.

21. kérdés: Ha a kérdezett házas és együtt él házastársával, akkor válasz után a 26-os kérdéstől 
kell folyatnod a kérdezést. Erre figyelmeztet a kérdés alatt található keretes utasítás.



24.a. kérdés: Ne kínáld fel  a válaszlehetőségeket!  Azt az életkort,  amit  mond, írd a pontozott 
vonalra, és utána kódold is le azt az  1-5-ös kódokkal. Ha tágabb határt mond, mint ahogy mi az 
életkorokat behatároltuk, akkor az alacsonyabb kódú kategóriát használd (pl. 20 és 30 éves kor 
közötti válasz esetén a 2-es kódot jelöld. Ha a válaszoló nem számot mond, akkor válaszát szó 
szerint írd az egyéb válaszhoz tartozó vonalra. (Pl. ha megtaláltam az „igazit”, amikor majd már 
gyereket szeretnék)

27. kérdés: Több válasz lehet! a válaszhoz tartozó kód bekarikázásával jelöld a válaszokat. Az 
„egyéb” választ itt is kérjük kiírni!

28-30. kérdés: Ezek a kérdések a házassága(i) történetét tárják fel, ezért mindenkinek meg kell 
válaszolnia,  aki  kötött  már  házasságot:  házasok,özvegyek  elváltak  válaszolják  meg  ezeket  a 
kérdéseket.

29. kérdés: Az előző kérdésre adott válaszból már tudjuk, hogy a válaszolónak hány házassága 
volt. Ha 5-nél több,akkor a táblázat első 4 sorába a válaszoló első 4 házasságát kell feltüntetni, az 
5. sorba az utolsó (illetve jelenlegi házassága) kerül beírásra. az első oszlopba a házasságkötés 
dátuma kerül. Ha a válaszoló nem emlékszik hogy 1984-ben vagy 1985-ben házasodtak össze, 
akkor jobb,  ha egy pontatlan dátumot írsz be,  mint  az,  ha a nem tudja lehetőséget  jelölöd.  A 
következő  oszlopban  külön  kódja  van  annak,  ha  nem  éltek  együtt  házasságkötésük  előtt 
élettársként. Az utolsó oszlopba csak akkor kell írni, ha már nem áll fenn az adott házasság (elvált 
vagy megözvegyült a válaszoló) Itt is jobb egy pontatlan mint egy nem tudja válasz.

31. kérdés: FIGYELEM! Itt azokra az élettársi kapcsolatokra kérdezünk, amelyek nem végződtek 
házassággal, mert a házassággal végződő élettársi kapcsolatairól már a 29. kérdésben beszámolt. 

Ha a válaszolónak 8-nál több élettársi kapcsolata volt, akkor az első 7 kapcsolat beírása után az 
utolsó (jelenlegi) élettársi kapcsolatára vonatkozóan kell  az utolsó sort kitölteni.  Ha a válaszoló 
bizonytalan a dátumban, akkor a táblázat legutolsó oszlopába azt kell beírni, hogy milyen hosszú 
ideig (hány hónapig) tartott az élettársi kapcsolata.

33-34. kérdés: FIGYELEM! A 29 és a 32. kérdés alapján kell eldöntened, hogy fel kell-e tenned 
ezeket a kérdéseket! Ha a két táblázat valamelyikének első sorában 2-es vagy 3-as kódot jelöltél, 
akkor kérdezned kell.  Ha a válaszolónak az első házassága és az első élettársi  kapcsolata is 
felbomlott, akkor a korábbi kapcsolatára vonatkozóan válaszoljon.

35-41. kérdés: Ezt a blokkot azoknak kell megválaszolni,  akik a partnerükkel együtt élnek akár 
élettársakként, akár házastársakként.

37. kérdés: Ha a válaszolónak nincs gyereke, akkor a „b.” sort nem kell kérdezned, csak jelöld az 
X-et. Ugyancsak x-et jelölj a „d.” sorban, ha egyiküknek sem él sem az anyja sem az apja.

49. kérdés: Itt azt szeretnénk megtudni, hogy fél-e valamitől a válaszoló valamelyik gyermeke. A 
táblázatba 5 gyermek kerülhet be, de nem kell a születési rangsort a beírásnál figyelembe venni. 
Ha például a válaszolónak 6 gyermeke van és a 2., a 4. és a 6. gyermeke fél valamitől, akkor a 
táblázat első 3 sorába kell őket beírni. Azt, hogy a gyerek mióta fél vagy hónapban vagy évben 
kell beírni. Helytelen az 1év 3 hónap beírás (a helyes beírási mód: 15 hónap)

50.  kérdés: Ha  a  válaszolónak  több  gyermeke  is  jár  általános-  vagy  középiskolába,  akkor  a 
legidősebb gyermek tanulmányi átlagát kell följegyezned. Ha nincs iskolába járó gyermeke, akkor 
a vonal alatti 7-es számot jelölheted.

77. kérdés: Figyelj rá, hogy ne felejtsd el feltenni ezt a kérdést! 
Ezt követően kell felolvasnod az önkitöltős kérdőívhez tartozó szöveges tájékoztatót valamint átkell 
adnod az önkitöltős kérdővet és a borítékot. A borítékra rá kell írnod a kérdőív sorszámát. Ügyelj a 
pontos másolásra! 

Azt, hogy mettől meddig tartott az önkitöltős kérdőív megválaszolása, azt a kérdőívből fogjuk tudni, 
ahova be kell írnod a kezdeti és a végidőpontot.

90. kérdés: Elegendő vagy a zenei irányzatot vagy az együttes nevét feltüntetni.

Köszönjük a munkádat!


