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KÉRDŐÍV 

 

TÁMOP 4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 „T-MODELL” projekt által támogatott kutatás részeként. 

A kutatás célja: új helyi foglalkoztatási lehetőségek feltárása az edelényi, encsi, szikszói járások 

körében. 

 

1. Milyen státuszban dolgozik és heti hány órát? (Az óraszámot adja meg!) 

 teljes 

foglalkoz-

tatásban 

részmunkaidős 

állásban 

alkalmi 

munkában 

háztartásban 

alkalmazott     

vállalkozó     

közfoglalkoztatott     

feketén     

segítő családtag     

önkéntesen     

 

2. Elégedett-e jelenlegi munkájával? 

IGEN             NEM   

Indoklás:………………………………………………. 

 

3. Milyen egyéb forrásokból származik jövedelme? 

A. keresetpótló juttatás (47.493-79.155 Ft/hó) 

B. rendszeres szociális segély 

C. alkalmi szociális segély 

D. családi pótlék 

E. családtagtól kapott rendszeres támogatás 

F. földjáradék 

G. bérbeadásból származó jövedelem 

H. háztartásban feleslegként megtermelt termékek eladása 

I. vagyontárgyak eladása 

J. természetben kapott juttatások 

K. egyéb:…………………………………………….. 

 

4. Mennyi kapacitása marad még további munkára? 

Heti……………...óra 

Havi……………..óra 

Évi……………….óra 

 

5. Milyen munkát tartana ideálisnak? 
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6. Hogyan ítéli meg a saját helyzetét a faluban élőkhöz képest? 

A. sokkal jobb helyzetben vagyok, mint az átlag 

B. jobb helyzetben vagyok, mint az átlag 

C. átlagos a helyzetem 

D. átlagnál kicsit rosszabb 

E. átlagnál sokkal rosszabb 

 

7. Elköltözne-e? (Ha nem költözne el, ugorjon a 10. kérdésre) 

IGEN             NEM   

Indoklás:………………………………………………. 

 

8. Ha igen, akkor hová? 

A. közeli város 

B. közeli kistelepülés 

C. távolabbi város 

D. távolabbi kistelepülés 

E. Budapest  

F. külföld 

 

9. Miért költözne el? Értékelje 1-től 3-ig, ahol 1 a legkevésbé, 3 a leginkább jellemző 

szempont! 

A. nincs munkalehetőség   1 2 3  

B. kevés szociális támogatás   1 2 3  

C. rossz közösségi élet   1 2 3  

D. rossz infrastruktúra   1 2 3 

E. gyerekek, család távol van  1 2 3 

F. egyéb:…………………………….. 1 2 3 

 

10. Miért nem teszi meg? Értékelje 1-től 3-ig, ahol 1 a legkevésbé, 3 a leginkább jellemző 

szempont! 

A. ide köti a család    1 2 3 

B. megélhetése itt biztosított   1 2 3  

C. szép a vidék    1 2 3  

D. nincs pénze máshol lakás vásárlásra 1 2 3 

E. nem találna munkát   1 2 3  

F. máshol sem jobb    1 2 3 

G. egyéb:……………………………. 1 2 3 

 

11. Mely munkák elvégzéséhez lenne szüksége segítségre és mely munkákban tudna 

másoknak segíteni? 

munka megnevezése igénybevétel gyakorisága 

és időtartama (óra) 

munkavégzés vállalható 

gyakorisága és 

időtartama (óra) 

heti havi évi heti havi évi 

személyes gondoskodás       

gyermekfelügyelet       

idős hozzátartozó gondozása       

vérnyomás /  cukorszint mérése       

hajvágás       

manikűr, pedikűr       

társalgás, felolvasás       

iskolai korrepetálás       

személyszállítás       

egyéb       



munka megnevezése igénybevétel gyakorisága 

és időtartama (óra) 

munkavégzés vállalható 

gyakorisága és 

időtartama (óra) 

házi munka       

házkörüli kerti munka       

tüzelő felvágása       

bevásárlás       

mosás, vasalás       

takarítás       

főzés       

egyéb       

karbantartás       

ház festése, karbantartása       

berendezések, gépek javítása       

asztalosmunka       

varrás       

egyéb       

kommunikáció       

rendezvényszervezés       

ügyintézés       

fotózás, videózás       

számítógép-használat       

egyéb       

mezőgazdasági idénymunka       

szántóföldön       

gyümölcsösben       

állatok közt       

erdőben       

egyéb       

egyéb       

egyéb       

 

12. Milyen formában vállalná a fenti területeken a munkavégzést? (0 egyáltalán nem, 1 

lehetséges, 3 leginkább) 

alkalmazott  teljes foglalkoztatott  szívességből  

vállalkozó  részmunkaidőben  természetbeni 

juttatás 

 

közfoglalkoztatott  alkalmi munkában  erkölcsi 

elismerésért 

 

feketén  háztartásban  csere-alapon  

segítő családtag    díjazásért  

önkéntesen     

 

13. Milyen óradíj kifizetését tartja reálisnak az Ön által igényelt munkáért és az Ön által 

vállalt munkáért? 

 Ön által igényelt 

munka 

Ön által végzett 

munka 

500-600 Ft/h   

600-800 Ft/h   

800-1000 Ft/h   

1000-1500 Ft/h   

1500-3000 Ft/h   

3000-  Ft/h   



 

14. A munkavállalás érdekében hajlandó-e képezni magát? (Ha nem, akkor ugorjon a 

16. kérdésre) 

IGEN        NEM 

 

15. Ha igen, akkor milyen szakterületen? 

szakterület nap díjazás 

 A. 5-10 A. 10.000-30.000 Ft 

 B. 30-60 B. 50.000-100.000 Ft 

 C. 120-200 C. 100.000-200.000 Ft 

 D. 300 fölött D. 200.000-400.000 Ft 

 

16. Bekapcsolódna-e egy térségi munkaközvetítő szövetkezetbe? 

tagként:                    IGEN        NEM 

munka-vásárlóként: IGEN        NEM 

munkavállalóként:   IGEN        NEM 

 

17. A válaszadó neme? 

A. férfi                          B. nő 

 

18. A válaszadó életkora? 

A. 18-25 B. 26-35 C. 36-45 

D. 46-55 E. 56-65 F. 66- 

 

19. A válaszadó lakhelye? 

 

 

20. A válaszadó Ön iskolai végzettsége? 

A. 8 általános B. szakmunkásképző C. szakközépiskolai 

érettségi 

D. gimnáziumi érettségi E. felsőfokú végzettség  

 

21. A  válaszadó szakképzettsége? 

 

 

22. A válaszadó foglalkoztatotti státusza? 

A. inaktív B. munkanélküli C. foglalkoztatott 

D. közfoglalkoztatott E. vállalkozó F. tanuló 

 

23. Milyen a családi állapota? 

A. egyedülálló B. kapcsolatban él C. házas 

D. elvált E. özvegy  

 

24. Rendelkezik-e? 

A. jogosítvánnyal B. számítógépes 

ismerettel 

C. idegennyelv 

tudással 

D. mobil telefonnal E. valamilyen speciális 

képességgel:…………… 

 

 

25. Részesült-e valamilyen elismerésben munkateljesítmény alapján? 

IGEN        NEM 

    Fejtse ki:  


