Q. 1. Mindannyian különböz emberi csoportokba tartozunk. Mikor Önmagunkat ítéljük meg
hovatartozás szempontjából, egyes csoportok fontosabbnak t nnek számunkra, mint
mások. Ha általánosságban el kellene mondania, ki Ön, az alábbi hovatartozási
szempontok közül melyek Ön számára a legfontosabb? Melyik a második, illetve a
harmadik legfontosabb csoport?

a. Az Ön mostani vagy el z állása (vagy hogy
Ön háztartásbeli).
b. Az Ön etnikai vagy faji származása.
c. Az Ön neme (az hogy Ön n vagy férfi).
d. Az Ön korosztálya (az hogy Ön a fiatalok,
középkorúak vagy id sebbek csoportjába
tartozik).
e. Az Ön vallása (illetve, hogy Ön ateista vagy
agnosztikus).
f. A politikai párt vagy mozgalom, amellyel
szimpatizál.
g. Az Ön nemzetisége.
h. Az Ön családon belüli státusa (az hogy Ön
fia/lánya, apja /anyja, nagyapja / nagyanyja, férje
/felesége valakinek illetve, hogy Ön egyedülálló
stb.).
i. Az Ön társadalmi osztálya (az hogy Ön
a magasabb, közép-, alsó vagy munkásosztályba
tartozik-e).
j. Szlovákia azon része ahol Ön él.
Q. 2. Mennyire közeli az Ön viszonya ...?

a. Az Ön lakóhelyéhez (városához
vagy falujához)
b. Az Ön régiójához (kerületéhez,
járásához)
c. Szlovákiához
d. Európához

Nagyon
közeli

Második
Harmadik
Legfontosabb legfontosabb legfontosabb

Kérem, jelölje be minden egyes sorban

Közeli Nem nagyon Egyáltalán
közeli
semmilyen

Nem
tudom

1

Q. 3. Egyes emberek azt gondolják, hogy az alábbi tényez k a meghatározóak annak
megítélésében, hogy valaki igazi szlovák e. Mások úgy gondolják, hogy ezek a tényez k nem
fontosak. Az Ön véleménye szerint ahhoz, hogy valaki igazi szlovák legyen, mennyire fontos
az, hogy ....
Nagyon
fontos

a. Szlovákiában szülessen.
b. Szlovák állampolgár legyen.
c. Élete legnagyobb részében
Szlovákiában éljen.
d. Beszéljen szlovákul.
e. Keresztény legyen.
f. Elfogadja a Szlovákia politikai
intézmény-rendszerét és jogrendszerét.
g. Önmagát szlováknak tartsa.
h. Szlovák sei legyenek

Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.
Inkább
fontos

Nem
nagyon
fontos

Egyáltalán Nem
nem fontos tudom

Q. 4. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

Teljesen Egyetérte Egyet is
egyetérte
k
értek meg
k
nem is

a. Szívesebben vagyok szlovák
állampolgár, semhogy bármely más
ország állampolgára legyek.
b. Mostanában egyes Szlovákiában
történ dolgok miatt, mint szlovák
állampolgár, szégyenkezem.
c. A világ jobb lenne, ha más
országok lakói jobban hasonlítanának
a szlovákokra.
d. Általában Szlovákia jobb ország,
mint a több más ország.
e. Az embereknek támogatniuk
kellene a hazájukat, akkor is, ha
éppen nem a jognak megfelel en jár
el.
f. Büszkeség tölt el, hogy szlovák
állampolgár vagyok, ha
Szlovákia sportolói jó eredményeket
érnek el nemzetközi versenyeken.
g. Sokszor nem vagyok annyira
büszke Szlovákiára, mint amennyire
szeretnék az lenni.

Nem Egyáltal Nem
értek án nem tudom
egyet értek
egyet
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Q. 5. Milyen mértékben büszke Ön Szlovákiára, arra nézve ... ?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

a. ...ahogy a demokrácia m ködik
Szlovákiában
b. ... hogy milyen Szlovákiának a világra
gyakorolt politikai befolyása?
c. ... hogy milyen gazdasági eredményeket
ért el?
d. ... hogy milyen az ország
társadalombiztosítási rendszere?
e. ... hogy milyen tudományos és technikai
eredményeket ért el Szlovákia?
f. ... hogy milyen sporteredményeket ért
el?
g. ... hogy milyen eredményeket ért el a
m vészetek és az irodalom terén?
h. ... hogy milyen a Szlovák Köztárság
Hadserege?
i. Mennyire büszke Ön a szlovák
történelemre?
j. Mennyire büszke Ön Szlovákiára azért,
hogy mennyire részesítik itt igazságos és
azonos bánásmódban az embereket?

Nagyon Viszonylag Nem
büszke
büszke
nagyon
büszke

Egyáltalán Nem
nem büszke tudom

Most néhány olyan állítást sorolok fel, amelyek Szlovákiának a többi országgal való kapcsolatára
vonatkoznak.
Q. 6. Mennyire ért, vagy nem ért Ön egyet ezekkel az állításokkal?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

Teljesen Egyetérte Egyet is
egyetértek
k
értek, meg
nem is

a. Szlovákiának korlátoznia kellene a
külföldi termékek behozatalát, hogy védje
saját gazdaságát.
b. Egyes problémák megoldásában, mint
például a környezetszennyezés a nemzetközi
szervezeteknek legyen joga érvényesíteni
bizonyos megoldásokat

Nem Egyáltalá
értek n nem
egyet
értek
egyet
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c. Szlovákiának a saját érdekeit kell
védelmeznie, még akkor is, ha ez más
államokkal való konfliktushoz vezet is.
d. Nem lenne szabad megengedni, hogy
külföldiek földet vásárolhassanak
Szlovákiában
e. A szlovák televízióknak el nyben kellene
részesítenie a szlovák filmeket és
m sorokat.
Q. 7. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

a. A nagy nemzetközi társaságok egyre
inkább károsítják a helyi vállalatokat.

Teljesen EgyetérteEgyet is
egyetértek
k
értek,
meg nem
is

Nem Egyáltalá Nem
értek
n nem tudom
egyet
értek
egyet

b. A szabad piacnak köszönhet en
vásárolhatunk Szlovákiában jó
min ség termékeket.
c. Általában Szlovákiának
azon nemzetközi szervezeteknek a
döntéseit kellene követnie, amelynek
maga is tagja, még akkor is, ha
a szlovák kormány nem ért ezekkel
egyet.
d. A nemzetközi szervezetek túl sok
jogkört l fosztják meg a szlovák
kormányt.
e. A külföldi filmek, zene és könyvek
növekv befolyása károsan hat
Szlovákia nemzeti és helyi kultúrájára.
f. Az Internet hozadéka, hogy mind
több ember számára lehet vé teszi az
információkhoz való hozzáférést
világméret szinten.
Most a Szlovákiában él kisebbségekkel kapcsolatban szeretnénk feltenni Önnek néhány kérdést.

4

Q. 8. Mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet a következ állításokkal?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

a. Lehetetlen, hogy azok az emberek,
akik nem veszik át a szlovák
szokásokat és hagyományokat,
teljesen szlovákokká váljanak.
b. Az államnak segítenie kell a
nemzetiségi kisebbségeket
abban, hogy meg rizzék szokásaikat
és hagyományaikat.

Teljesen Egyetért Egyet is
egyetérte
ek
értek,
k
meg nem
is

Nem Egyáltalá Nem
értek
n nem tudom
egyet
értek
egyet

Q. 9. Egyes emberek szerint az ország számára jobb, ha a különböz nemzeti és etnikai
kisebbségek megtartják különböz szokásaikat és hagyományaikat. Mások szerint jobb
lenne, ha ezek a kisebbségek alkalmazkodnának és beolvadnának a többségbe. Melyik
vélemény áll Önhöz közelebb?
a. A társadalom számára jobb, ha az egyes csoportok megtartják sajátos szokásaikat
és hagyományaikat.
b. Jobb, ha ezek a csoportok alkalmazkodnak és beolvadnak a többségi
társadalomba.
c. Nem tudom.
Q. 10. Az emberek különböz képpen vélekednek a Szlovákiában él bevándorlókról.
(„Bevándorlón” azokat az embereket értjük, akik azért jöttek, hogy letelepedjenek
Szlovákiában.) Mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet a következ kijelentésekkel?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

a. A bevándorlók miatt növekszik a
b nözés.
b. A bevándorlók hasznára válnak a
szlovák gazdaságnak.
c. A bevándorlók elveszik a munkát
azok el l, akik Szlovákiában
születtek..
d. A bevándorlók hozzájárulnak
a szlovák társadalom fejl déséhez,

Teljesen Egyetérte Egyet is
egyetérte
k
értek,
k
meg nem
is

Nem
értek
egyet

Egyáltalá Nem
n nem tudom
értek
egyet
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mert nyitottabbá teszik Szlovákiát az
új eszmék és kultúrák iránt.
e. Az állam túl sok pénzt költ
a bevándorlók támogatására.

Q. 11. Az Ön véleménye szerint napjainkban a Szlovákiába bevándorlók számát ...
lényegesen növelni kellene
egy kicsit növelni kellene
ugyanezen a szinten
kellene tartani
egy kicsit csökkenteni
kellene
lényegesen csökkenteni
kellene?
Nem tudom.
Q. 12. Ön szlovák állampolgár?
Igen
Nem
Q. 13. Amikor Ön született, szülei vagy a szülei valamelyike szlovák vagy csehszlovák
állampolgárok voltak?
a. Mindketten szlovák/csehszlovák állampolgárok voltak.
b. Csak az apa volt szlovák/csehszlovák állampolgár.
c. Csak az anya volt szlovák/csehszlovák állampolgár.
d. Egyikük sem volt szlovák/csehszlovák állampolgár.
Q. 14. Milyen nemzetiség nek vallja Ön magát?
a. szlovák
b. magyar
c. roma
d. cseh
e. ruszin
f. ukrán
g. német
h. lengyel
i. horvát
j. más, kérem jelölje meg ...........
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Q. 15. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet a következ állításokkal?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

a. A Szlovákiában, de nem
szlovák állampolgárságú szül kt l
születtet gyerekek jogosultak a
szlovák állampolgárságra.
b. Azon külföldön született
gyerekek, akiknek legalább egyik
szül je szlovák állampolgár,
jogosultak a szlovák
állampolgárságra.
c. A Szlovákiába törvényesen
bevándorolt személyeket egyenl
jogok illetik, meg mint a szlovák
állampolgárokat.
d. Szlovákiának szigorúbb
intézkedéseket kellene hoznia az
illegális bevándorlókkal szemben.

Teljesen Egyetértek Egyet is
Nem értek Egyáltal Nem
egyetérte
értek, meg
egyet
án nem tudom
k
nem is
értek
egyet

Q. 16. Mennyire büszke Ön arra, hogy szlovák?
a. Nagyon büszke
b. Elég büszke
c. Nem nagyon büszke
d. Egyáltalán nem büszke
e. Nem vagyok szlovák
f. Nem tudom
Q. 17. Milyen nyelveken beszél Ön otthon leggyakrabban?
Otthon a következ nyelveken beszélünk (kérem, jelöljön meg legfeljebb két nyelvet):
•……
•........

Q. 18. Melyik alábbi véleménnyel ért leginkább egyet?
a. Nagyon fontos, hogy Szlovákia egységes állam maradjon.
b. Szlovákia azon területeinek, amelyek úgy döntenek, jogában állna teljesen elszakadni.
c. Nem tudom.
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Q. 19a. Mennyire köt dik Ön a saját nemzetiségéhez?
a. Nagyon köt döm
b. Köt döm
c. Nem nagyon köt döm
d. Egyáltalán nem köt döm
e. Nem tudom
Q. 19b. Egyesek els sorban szlovák állampolgárnak tekintik magukat. Mások els sorban egyes
nemzeti kisebbségek tagjának tartják magukat. Melyik alábbi meghatározás jellemzi
leginkább az Ön álláspontját?
a. Csak egy Szlovákiában el , más nemzet képvisel jének tartom magam.
b. Inkább egy nemzeti kisebbség tagjának tartom magam, mint szlováknak.
c. Egyenl mértékben tartom magam egy nemzeti kisebbség képvisel jének és
szlováknak.
d. Inkább szlováknak tartom magam, mint egy nemzeti kisebbség tagjának.
e. Csak szlováknak tartom magam.
f. Más vélemény.
g. Nincs válasz.
Q. 20. Mennyit hallott Ön az Európai Unióról?
a. Sokat
b. Aránylag sokat
c. Nem sokat
d. Egyáltalán semmit
Q. 21. Gondolja , hogy általában Szlovákiának származik vagy nem származik bizonyos el nye
az európai uniós tagságból?
a. Nagy el nyei származnak.
b. Többnyire el nyei származnak.
c. Csak bizonyos el nyei származnak
d. Csak kevés el nye származik
e. Semmilyen el nye nem származik
f. Nem tudom
g. Soha nem hallottam az Európai Unióról
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Q. 22. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítással?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

Szlovákiának akkor is követnie kellene
az Európai Unió döntéseit, ha nem is
ért velük egyet.

Teljesen Inkább Se nem értek Inkább Egyálta Teljese
egyetérte egyetérte vele egyet, se nem lán nem
n
nem
értek értek egyetért
k
k
tagadom
egyet egyet
ek

Q. 23. Gondolja, hogy általában az Európai Uniónak sokkal nagyobb, nagyobb, ugyanolyan,
kisebb vagy sokkal kisebb jogköre kellene, hogy legyen, mint a tagországok nemzeti
kormányainak?
a. Sokkal nagyobb
b. Nagyobb
c. Ugyanolyan
d. Kisebb
e. Sokkal kisebb
f. Nem tudom
Q. 24. Ha ma tartanák a Szlovákia európai uniós tagságáról történ népszavazást, Ön
Szlovákia uniós tagsága mellet vagy ellen szavazna?
a. Mellette szavaznék
b. Ellene szavaznék
c. Nem tudom eldönteni
Q. 25. Mennyire jól jellemzik az alábbi állítások az Ön jellembeli tulajdonságait?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

Olyan embernek tartom magam, Teljesen Inkább Se nem értek Inkább nem Egyáltalán
egyetértek egyetértek vele egyet, se értek egyet nem értek
aki ...
... visszafogott
... általában jóhiszem
... lelkiismeretesen végzi a
feladatait
... felszabadult, jól bírja a stresszt
... nagy képzel er vel rendelkezik
... nyitott, társasági
... tud h vös és tartózkodó lenni
... hajlamos a lustaságra
... könnyen ideges
... kevés m vészi érdekl dése van

nem tagadom

egyet
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Q. 26. Gondolja, hogy a férfiaknak könnyebb az életben mint a n knek?
Igen
Részben igen
Nem
Nem tudom megítélni
Q. 27. Gondolja, hogy a n knek könnyebb az életben, mint a férfiaknak ?
Igen
Részben igen
Nem
Nem tudom megítélni
Q. 28. Ha ezzel jobbá tenné az életét, és a körülményei lehet vé tennék, hajlandó lenne-e...?:
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.

Elköltözni máshova (más városba, faluba) a régión
belül, ahol lakik.
Elköltözni Szlovákia más részébe.
Elköltözni Szlovákiából.
Elöltözni Európából.

Biztosa Inkáb Nem Inkább Biztosa
n igen b igen tudom nem n nem

Q. 29. Hol töltötte gyerekkora nagyobb részét (16 éves koráig)? Válasszon az alábbi
lehet ségek közül:
Csak egy választ jelöljön meg.

a. Ebben a városban (faluban)
b. Ebben a régióban, de más városban (faluban)
c. Szlovákia más részében
d. Szlovákián kívül
Q. 30. Összesen mennyi ideig élt más országokban?

Csak egy választ jelöljön meg.

a. Soha nem éltem más országban
b. Összesen kevesebb, mint 1 évig
c. Egy évnél többet

10

Q. 31. Ahhoz hogy Szlovákia az Európai Unió szervezeteiben való döntéshozáskor megfelel en
képviselni tudja saját érdekeit, lehetséges, hogy együtt kell m ködnie más uniós
tagállamokkal. Ön szerint Szlovákia számára mely államokkal való politikai
együttm ködés lesz a legfontosabb?
Csak egy választ jelöljön meg.

a. Kis államokkal, hogy így jobban képviselni tudja érdekeit a nagy államok
érdekeivel szemben.
b. A szomszédos államokkal, hogy jobban képviseljük érdekeinket más európai
régiók érdekeivel szemben.
c. A szegényebb államokkal, hogy jobban képviseljük érdekeinket a gazdagabb
államok érdekeivel szemben.
d. Az Európai Unió új közép és kelet-európai tagállamaival, hogy jobban
képviseljük érdekeinket a régebbi uniós tagállamokkal szemben.
e. Minden európai uniós tagállammal, egyik országot sem kellene el nyben
részesíteni.
f. Nem tudom eldönteni.
Q. 32. Ezen a listán különböz embercsoportok találhatóak. Ki tudná, kérem, választani azokat
a csoportokat, amelyek tagjait nem szeretné szomszédjának?
a. büntetett el élet ek
b. más faji hovatartozású emberek
c. baloldali széls ségesek
d. súlyos alkoholisták
e. jobboldali széls ségesek
f. soktagú családok
g. érzelmileg kiegyensúlyozatlan emberek
h. muszlimok
i. bevándorlók
j. AIDS-fert zöttek
k. kábítószerfügg k
l. homoszexuálisok
m. zsidók
n. romák
Q. 33. Ön szerint miért vannak nálunk olyan emberek, akik szegénységben élnek? Négy
lehetséges választ adunk meg. Melyik az egy, amely Ön szerint a legfontosabb tényez ?
a. Azért mert pechjük van.
b. Lustaságuk és elégtelen akaraterejük miatt.
c. A társadalmunkban lev igazságtalanság miatt.
d. Ez a haladás elkerülhetetlen velejárója.
e. Egyik fent említett ok miatt sem.
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Q. 34. Meg tudná mondani, eddigi élettapasztalatai alapján, hogy az emberek többségében meg
lehet-e bízni, vagy az embernek a másokkal való érintkezésekor nagyon óvatosnak kell-e
lennie?
a. Az emberek többségében meg lehet bízni.
b. Az óvatosság soha nem árt.
Q. 35. Egyesek úgy érzik, hogy a saját életükr l maguk döntenek, illetve irányítják, mások úgy
érzik, hogy bármit tesznek is, a saját életüket nem képesek befolyásolni. Kérem az alábbi
skálán, jelölje be, Ön szerint milyen mértékben tudja befolyásolni a saját életét:
1
2
semmilyen

3

4

5

6

7

8

9

10
-1
nagyon nagy nem tudja

Q. 36. Figyelembe véve minden körülményt, mennyire elégedett Ön a saját életével?
1
elégedetlen

2

3

4

5

6

7

8

9

10
elégedett

-1
nem tudja

Q. 37. Milyen gyakran szenteli magát ezeknek a tevékenységeknek? Elmondaná minden egyes
tevékenységr l, hogy minden, vagy majdnem minden héten, havonta egy vagy két alkalommal,
vagy évente néhányszor, vagy egyszer sem végzi-e?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban

a. Találkozás a barátokkal.
b. Találkozás a munkatársakkal
a munkahelyen kívül.
c. Találkozás emberekkel az Ön
egyházközösségéb l,
gyülekezetéb l, vallási
közösségéb l.
d. Emberekkel való találkozás
klubokban, Önkéntes
egyesületekben (sport, kulturális,
Önkéntes tevékenység stb.).

Egyáltalá Nem
Minden héten Havonta egyszer Évente
vagy kétszer néhányszo n nem tudom
havonta
r

Q. 38. Mikor az emberek a jóról és rosszról vitatkoznak, az alábbi két f álláspont szokott
elhangzani. Melyik áll közelebb az Ön meggy z déséhez?
A. A jó és rossz megkülönböztetésére teljesen egyértelm kritériumok
léteznek. Mindenkire, mindenhol egyaránt érvényesek a körülményekre
való tekintet nélkül.
B. Soha nem léteznek teljesen egyértelm kritériumok a jó és rossz
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A. A jó és rossz megkülönböztetésére teljesen egyértelm kritériumok
léteznek. Mindenkire, mindenhol egyaránt érvényesek a körülményekre
való tekintet nélkül.
megkülönböztetésére. Az, hogy mi a jó vagy rossz, teljesen az adott
id beli körülményekt l függ.
Q. 39. Egyesek els sorban kereszténynek tartják magukat, mások egyes egyház vagy vallási
csoport tagjainak. Melyik alábbi kijelentés tükrözi legjobban az Ön álláspontját?
a. Az egyházam tagjának tartom magam.
b. Kereszténynek tarom magam, de nem valamely egyház tagjának.
c. Nem tartom magam kereszténynek, sem valamely egyház tagjának.
d. Más álláspont ...
Q. 40. Függetlenül attól, hogy Ön jár-e templomba, Ön magát úgy jellemezné, mint...
a. Hiv t
b. Nem hiv t
c. Meggy z déses ateistát
d. Nem tudja
Q. 41. Melyik alábbi jellemzés fejezi ki legjobban az Ön valláshoz való viszonyát?
a. Nem hiszek és soha nem hittem Istenben.
b. Nem hiszek Istenben, de valamikor hittem.
c. Most hiszek Istenben, de valamikor nem hittem.
d. Hiszek és mindig is hittem Istenben.
e. Nem tudom.
Q. 42. Gondolja , hogy fontos egyházi szertartásokat végezni ezen alkalmakkor?
Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.
Igen

a. Születés
b. Házasság
c. Halál

Nem

Nem tudom

Q. 43. Hisz abban, hogy létezik....

Jelölje be, kérem, minden egyes sorban.
Igen

a. Isten
b. Halálon túli élet
c. Pokol
d. Menny
e. B n
f. Telepátia (gondolatátvitel)

Nem

Nem tudom
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Q. 44. Melyik alábbi kijelentés áll legközelebb az Ön meggy z déséhez?

Csak egy választ jelöljön meg.

a. Létezik Isten, mint személy (személyes Isten).
b. Létezik valamilyen szellem vagy s életer .
c. Nem tudom, mit gondoljak err l.
d. Nem hiszem, hogy létezne valamilyen szellem, Isten, vagy életer .
e. Nem tudom.
Q. 45. Mennyire fontos Isten az Ön életében?
1
2
3
egyáltalán nem fontos

4

5

6

7

8

9
10
-1
nagyon fontos nem tudja

Q. 46. Úgy érzi, hogy a hit (vallás) er t és megnyugvást nyújt Önnek?
Igen
Nem
Nem tudom
Q. 47. Az istentiszteleteken kívül milyen gyakran szokott imádkozni Istenhez?
Minden nap
Nem naponta de gyakrabban, mint egyszer egy héten
Hetente egyszer
Legalább egyszer havonta
Néhányszor évente
Kevésbé gyakran
Soha
Nem tudom
Q. 48. Általánosságban elmondva, gondolja, hogy az Ön egyháza (vagy a mi egyházaink)
megfelel választ adnak ...
Igen
Nem Nem tudja
a. az egyén erkölcsi problémáira és szükségleteire
b. a családi élet kérdéseire
c. az emberek lelki szükségleteire
d. országunk jelenlegi szociális problémáira
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Q. 49. Mennyire ért vagy nem ért egyet az alábbi kijelentések mindegyikével?

a. Azok a politikusok, akik nem hisznek
Istenbe, nem alkalmasak közhivatal
betöltésére.
b. Az egyházi képvisel knek nem lenne
szabad befolyásolniuk az emberek
szavazati döntését.
c. Szlovákia jobb ország lenne ha
a közhivatalokban több mélyen hiv
ember lenne.
d. Az egyházi képvisel knek nem lenne
szabad befolyást gyakorolniuk a kormány
döntéseire.

Biztosan Egyetérte
Sem
Nem értek
nem
k
egyetértés
egyet
értek
sem
egyet
ellenzés

Nem
tudom

Most szeretnénk Önnek feltenni néhány statisztikai célt, szolgáló kérdést.
Q. 50. Családi állapot:

1
2
3
4
5
9

n s/férjezett
özvegy
elvált
különél házastársak
n tlen/hajadon (eddig nem kötött házasságot egyszer sem)
nincs válasz

Ha a válaszadó az el bbi kérdésre az 1-es választ adta (n s/férjezett) a következ kérdést jelölje meg a 3as kóddal (nem vonatkozik arra az estre, ha a kérdezett a férjével/feleségével él)!

Q. 51. Közös háztartásban él az élettársával?
1
2
3
9

igen
nem

nem vonatkozik az estre, a kérdezett a férjével/feleségével él
nincs válasz

Q. 52. Kérem, jelölje meg, hány évig tartottak az Ön tanulmányai? Számolja bele a nappali
képzés minden évét a be nem fejezett iskoláit is figyelembe véve. Ne felejtse el beleszámítani az
alapiskolás képzést is. Amennyiben Ön esti tagozaton vagy távúton végezett középiskolai vagy
f iskolai tanulmányokat, számítsa bele ezeket az éveket is. (A teljes tanulmány id tartamába ne
számítsa bele a szakmai vagy átképz tanfolyamokat.)
..............
95
96
0
98
99

az éve száma
még középiskolában tanulok
még f iskolán (egyetemen) tanulok
egyáltalán nem jártam iskolába
nem tudom
nincs válasz

15

Q. 53. Ön alkalmazva van mint:
01
02

teljes állásban foglalkoztatott alkalmazott
részállásban (félállásban vagy hosszabb munkaid ben) foglalkoztatott alkalmazott
03
részállásban (a félállásnál rövidebb vagy átmenetileg csökkentett munkaid ben) foglalkoztatott
alkalmazott
04
kisegít családtag
05
munkanélküli
06
diák
07
nyugdíjas
08
háztartásbeli
09
tartósan munkaképtelen
10
más gazdaságilag inaktív:.............................................................
11
nincs válasz
Ha a válaszadó az el bbi kérdésre a 01 és 04 közötti lehet ségek valamelyikét jelölte meg a következ
kérdésnél írja be a válaszadó által megadott óraszámot. Ha a válaszadó az el bbi kérdésre a 05 és 10
közötti válaszok valamelyikét jelölte meg a következ kérdéshez írja a 00 kódot (gazdaságilag inaktív)!

Q. 54. Hány munkaórát dolgozik le Ön egy héten általában?
..........
97
98
99
00

az órák száma
nem tüntetem fel
nem tudom
nincs válasz
gazdaságilag inaktív

Q. 55. Nevezze meg az Ön f foglalkozását. Kérem, írja le részletesebben: mi az Ön munkaköre,
mivel foglalkozik stb, Írja le két vagy több szóval, legjobb ha több mondattal, kérem, ne
használjon rövidítéseket vagy kezd bet ket. Ha Ön jelenleg nincs munkaviszonyban (pld.
nyugdíjas, vagy munkanélküli stb.) tüntesse fel az legutóbbi állását:

.............................................................................................................
99997
nem tüntetem fel
00000
soha nem voltam alkalmazásban
99998
nem tudom, nem megfelel en leirt foglalkozás
99999
nincs válasz

ISCO88

Q. 56. Ön jelenleg az alábbi területen dolgozik (ha Ön jelenleg nincs munkaviszonyban, vegye
figyelembe a legutóbbi állását):

1
2
3
sem
4

0
9

az államigazgatásban
a közigazgatásban, a nyilvános szektorban, helyi közigazgatásban
nem dolgozom sem az államigazgatásban, sem a nyilvános szektorban és nem vagyok vállalkozó

vállalkozó, egyéni vállalkozó (önfoglalkoztató), szabadfoglalkozású

soha nem voltam állásban
nincs válasz
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Q. 57. Vannak a f állásában beosztottjai, illetve felel Ön más emberek munkájáért? (ha Ön
jelenleg nincs munkaviszonyban, vegye figyelembe a legutóbbi állását)
1
2
0
7
8
9

igen
nem
soha nem voltam állásban
nem tüntetem fel
nem tudom
nincs válasz

Q. 58. F állásában Ön vállalkozó vagy alkalmazott? (ha Ön jelenleg nincs munkaviszonyban,
vegye figyelembe a legutóbbi állását)
1
2
3

vállalkozó, egyéni vállalkozó (önfoglalkoztató), szabadfoglalkozású
más alkalmazottja vagyok
soha nem voltam állásban

Ha a válaszadó az el bbi kérdésre az 1-es választ adta, a következ kérdésnél írja be az
alkalmazottak számát. Ha a válaszadó az el bbi kérdésre a 2-es vagy a 3-as választ adta, írja be
a 9999 kódot!
Q. 59. Vannak alkalmazottai? Ha igen, tüntesse fel a számukat: (ha Ön jelenleg nincs
munkaviszonyban, vegye figyelembe a legutóbbi állását)
..................
0
9999

az alkalmazottak száma
más alkalmazottja vagyok, soha nem voltam állásban
nincs válasz

Q. 60. Tagja Ön valamely szakszervezetnek?
1
2
3
9

igen
nem , de a múltban az voltam
soha nem voltam
nincs válasz

Ha a válaszadó nem n s/férjezett, vagy nem él közös háztartásban az élettársával, a következ kérdésnél
írja be a 00 kódot!

Q. 61. Az Ön férje/ felesége/élettársa állásban van, mint :

01
teljes állásban foglalkoztatott alkalmazott
02
részállásban (félállásban vagy hosszabb munkaid ben) foglalkoztatott alkalmazott
03
részállásban (a félállásnál rövidebb vagy átmenetileg csökkentett munkaid ben) foglalkoztatott
alkalmazott
04
kisegít családtag
05
munkanélküli
06
diák
07
nyugdíjas
08
háztartásbeli
09
tartósan munkaképtelen
10
más gazdaságilag inaktív:.............................................................
00
nincs férjem/feleségem/élettársam
99
nincs válasz
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Ha a válaszadó nem n s/férjezett, vagy nem él közös háztartásban az élettársával, a következ kérdésnél
írja be a 00 kódot! Ha a válaszadó az el bbi kérdésre a 05 és 10 közötti válaszok valamelyikét
jelölte meg a következ kérdéshez írja a 99 kódot!

Q. 62. Hány munkaórát dolgozik le az Ön férje/felesége/élettársa egy héten általában?
..........
97
98
99
00

az órák száma
nem tüntetem fel
nem tudom
nincs válasz
nincs férjem/feleségem/élettársam, gazdaságilag inaktív

Ha a válaszadó nem n s/férjezett, vagy nem él közös háztartásban az élettársával, a következ kérdésnél
írja be a 00000 kódot!

Q. 63. Nevezze meg az Ön férjének/feleségének/élettársának f foglalkozását. Kérem, írja le
részletesebben: mi a munkaköre, mivel foglalkozik stb. Írja le két vagy több szóval, legjobb ha
több mondattal, kérem, ne használjon rövidítéseket vagy kezd bet ket. Ha jelenleg nincs
munkaviszonyban (pld. nyugdíjas, vagy munkanélküli stb.) tüntesse fel az legutóbbi állását:

.....................................................................................................................
00000
nincs férjem/feleségem/élettársam, soha nem volt állásban
99997
nem tüntetem fel
99998
nem tudom, nem megfelel en leirt foglalkozás
99999
nincs válasz

ISCO88

Ha a válaszadó nem n s/férjezett, vagy nem él közös háztartásban az élettársával, a következ kérdésnél
irja be a 0 kódot!

Q. 64. Az Ön férje/felesége/élettársa jelenleg az alábbi területen dolgozik (ha jelenleg nincs
munkaviszonyban vegye figyelembe a legutóbbi állását)…:
1
2
3

4

0
9

az államigazgatásban
a közigazgatásban, a nyilvános szektorban, helyi közigazgatásban
nem dolgozik sem az államigazgatásban, sem a nyilvános szektorban és nem vállalkozó

vállalkozó, egyéni vállalkozó (önfoglalkoztató), szabadfoglalkozású

nincs férjem/feleségem/élettársam, soha nem volt állásban
nincs válasz

Ha a válaszadó nem n s/férjezett, vagy nem él közös háztartásban az élettársával, a következ kérdésnél
írja be a 08 kódot!

Q. 65. Mi az Ön férjének/feleségének/élettársának legfels bb elért végzettsége?

01
02
03
04
05
06

befejezetlen alapfokú
alapfokú
középfokú, érettségi nélkül
teljes középfokú érettségivel
befejezetlen fels fokú
bakalareusi
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07
08
09

teljes fels fokú
nincs férjem/feleségem/élettársam
nincs válasz

Q. 66. Tüntesse fel, kérem, jelenleg mennyi az Ön háztartása tagjainak a tiszta havi jövedelme
összesen. Össze kell adni a háztartás összes tagjának a f foglalkozásból, mellékfoglalkozásból
származó tiszta jövedelmét, valamint a nyugdíjakat, gyereksegélyeket, szül i támogatásokat,
munkanélküli segélyeket és más jövedelmeket.
................................. Sk
Q. 67. Tüntesse fel, kérem, mennyi jelenleg az Ön tiszta havi személyi jövedelme? Össze kell
adni az Ön f foglalkozásából, mellékfoglalkozásából, mez gazdasági tevékenységb l,
vállalkozásból származó tiszta jövedelmét, vagy ha Ön gazdaságilag inaktív, akkor nyugdíját,
munkanélküli segélyét vagy más jövedelmét.
............................. Sk
Q. 68. Tüntesse fel az Ön háztartásában él feln tt (18 eves és efölötti) személyek számát,
beleértve Önmagát is..
.................... személy
Q. 69.. Tüntesse fel az Ön háztartásában él 17 éven aluli személyek számát
..................... személy
Q. 70. Tüntesse fel az Ön háztartásában él feln ttek és gyermekek számát

01. Egyedül élek
02. Egy feln tt, egy gyermek
03. Egy feln tt, két gyermek
04. Egy feln tt és három vagy több gyermek
05. Két feln tt
06. Két feln tt és egy gyermek
07. Két feln tt és két gyermek
08. Két feln tt és három vagy több gyermek
09. Három feln tt
10. Három feln tt és gyermekek
11. Négy feln tt
12. Négy feln tt és gyermekek
13. Öt feln tt
14. Öt feln tt és gyermekek
15. Hat feln tt
16. Hat feln tt és gyermekek
17. Hét feln tt
18. Hét feln tt és gyermekek
19. Nyolc feln tt
20. Nyolc feln tt és gyermekek
21. Kilenc feln tt
22. Kilenc feln tt és gyermekek
23. Tíz feln tt
24. Tíz feln tt és gyermekek
25. Tizenegy feln tt

26. Tizenegy feln tt és gyermekek
27. Tizenkét feln tt
28. Tizenkét feln tt és gyermekek
95. Más
99. Nincs válasz

19

Q. 71. Tüntesse fel a háztartásában él k számát összesen, beleértve Önmagát is.
........................ személy
A válaszadónak nyújtsa át a .... számú kártyát
Q. 72. A politikában gyakran használatosak a “baloldal“ és“ jobboldal“ fogalmak. Ön hova
sorolná magát?
01

széls baloldal

02

baloldal

04

jobboldal

03

politikai közép

05
06
07
08
9

széls jobboldal
más
sehova
nem tudom
nincs válasz

Q. 73. 2004 április 3.-án tartották a szlovákiai elnökválasztás els fordulóját. Részt vett Ön
az elnökválasztás els fordulójában?
1
2

igen
nem

A válaszadónak nyújtsa át a .... számú kártyát
Q. 74. Kire szavazott az elnökválasztás el fordulójában?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Stanislav Bernát
Martin Bútora
Ivan Gašparovi
Jozef Kalman
Ján Králik
Július Kubík
Eduard Kukan
Vladimír Me iar
František Mikloško
Rudolf Schuster
Jozef Šesták
nem szavaztam az elnökválasztás els fordulójában

Q. 75. Mi az Ön vallási felekezete?

01
02
03
04
05
06
07
9
998
999

római katolikus
evangélikus
református, kálvinista
görög katolikus
pravoszláv
zsidó
más (tüntesse fel )..........................................................................
semmilyen
nem tudom
nincs válasz
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Q. 76. Milyen gyakran látogatja az istentiszteleteket?
01

néhányszor hetente

02
03
04
05
06
07
08
98
97
99

egyszer egy héten
heti két-három alkalommal
havonta egyszer
néhányszor egy évben
egyszer egy évben
ritkábban
soha
nem tudom megítélni
nem tüntetem fel
nincs válasz

A válaszadónak nyújtsa át a kártyát
Q. 77. Társadalmunk különböz társadalmi rétegekre tagolódik. Az alábbi 10 fokozatú
skálán, amely a társadalomban elfoglal pozíciót jelzi, Ön hova sorolná magát, ha a 10.
fokozat a legmagasabb és az 1. fokozat a legalacsonyabb pozíciót jelenti a társadalomban?
10
9
legmagasabb pozíció

8

7

6

5

4

3

2
1
legalacsonyabb pozíció

Q. 78. Hogyan jellemezné a települést, ahol él?

1
2
3
4
5

nagyobb város (nagyváros)
el város vagy nagyobb város (nagyváros) küls része
közepesen nagy vagy kisváros
falu
farm vagy tanya

DEMOGRÁFIAI JELLEMZ K:
Q. 79. Nem
1
férfi
2
n
Q. 80. Kérem, tüntesse fel, hány éves?
................ éves
Q. 81. Milyen nemzetiség nek tartja magát?
1
2
3

szlovák
magyar
más (kérem, tüntesse fel .................................)

Köszönjük az együttm ködést!
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