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Bevezetés
Az „Empirikus munkaer -piaci elemzések” tantárgy a munkaer -piaci elemzésekhez
felhasználható statisztikai adatforrásokat és adatbázisokat tekinti át.
A gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek a munkaer -felmérés, a bértarifafelvétel
és egy jövedelemfelmérés adatállományaival, valamint a T-Startelepülési adatbázissal, és a
mikroadatok felhasználásával történ önálló adatfeldolgozás és -elemzés alapjait is
elsajátítják. Az elemzésekhez a Stata 11 statisztikai és adatbáziskezel szoftvercsomagot
használjuk.
A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek statisztikai célú programcsomag haladó
szint felhasználására (elemi programozására), a munkaügyi és jövedelmi adatbázisok
elemzési célú felhasználására, az adatfeldolgozással kapott eredmények értelmezésére,
mikroadatok önálló feldolgozására és az erre épül elemzésre.
A hallgatók az ismereteket számítógéptermi gyakorlaton sajátítják el. Az órai munka el re
kidolgozott gyakorlatanyagra épül, a gyakorlatokat csoport a tanár irányításával együtt
haladva végzi el. A fogalmak és elméleti alapok elsajátítását tanári magyarázat segíti.
A tananyag három f részb l áll: 1. a gyakorlatanyagok, melyek az órákon elvégzend
feladatokat tartalmazzák, 2. a megismerend adatbázisok leírása, beleértve az
adatgy jtéshez használt kérd íveket és adatlapokat, az adatfelvételek módszertani leírásait,
valamint a számítógépes adatbázisok tartalmi bemutatását tartalmazó dokumentációt és 3.
a gyakorlatanyagokat tartalmazó Stata programok (do fájlok).
A gyakorlatokhoz a KSH Munkaer -felmérésének, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Bértarifa-felmérésének, a KSH 2005. évi Jövedelmi felmérésének valamint a KSH TStartelepülési adatbázisának adatait használjuk. Ezek közül a Munkaer -felmérés, a
Bértarifa-felmérés és a T-Star adatbázisanak az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének
Adatbankjában el zetesen feldolgozott, dokumentált és tárolt változatait használtuk fel a
gyakorlatanyagok kidolgozásához. Az Adatbankról az http://adatbank.mtakti.hu/
weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
A gyakorlatanyagokban a végrehajtandó Stata utasításokat piros színnel jelöltük.
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1. gyakorlat

1. Gyakorlat:
Bevezetés a Stata használatába
Adatok gy jtése és feldolgozása a tanulócsoportról
Az adatállomány összefésülése más csoportok adataival
A Stata help használata
Könyvtárváltás az s: meghajtóra, azon belül a stata könyvtárra
cd s:\stata
Beolvasás tabulátorral elválasztott text fájlból
clear
memória kiürítése
insheet using kerdoiv1.txt
describe
list

adatállomány, változók jellemz i
adatok kiírása

insheet using kerdoiv1.txt piros hibaüzenet: már van adat a memóriában
Törlés (a memória kiürítése)
clear
des
describe röviden – üres, ezt akartuk
Interaktív adatbevitel
Excel - ha nem fut, indítjuk, Stata tovább fut
Excel: kerdoiv1.xls beolvasása
Excel: a válaszok kijelölése (változónevek sorát is), Ctr-C
Stata ablak
edit

az adatállomány szerkesztése táblázatos formában

Ctr-V, megjelennek az adatok, piros X a jobb fels sarokban, accept changes
d
describe még rövidebben
d,short
csak az adatállomány jellemz i; , az opció el tt
d,s
ugyanaz rövidebben
des, simple
csak a változónevek
list
Milyen információ jelenik meg az adatállományról és a változókról?
obs: megfigyelések száma - esetszám
var: változók száma
size: az adatállomány mérete
variable name: változónév
storage type: strx, byte, int (long, float, double): a számok tárolásának pontossága
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display format: megjelenítés
value label: értékcimkék
variable label: változócimke
Cimkézés - a cimkék a használatot segítik és dokumentálnak is
label variable neptun "Neptun kód"
label var nev "Név"

változócimke
változócimke, rövidebben

PageUp - el
utasítás (nem gépelünk feleslegesen)
Review ablak - sok korábbi utasítás
label var no "Neme"
label var magas "Testmagasság, cm"
A Variables ablakból a változónév átmásolható a parancsablakba ha ráklikkelünk a
névre
label var szev "Születési év"
label var szho "Születés hónapja"
label var sznap "Születés napja"
label var ba "BA szak"
label var lakik "Hol lakik? (tartózkodási hely)"
label var utido "Utazási id az Egyetemre, perc"
label var szir „Szakirány”
d
d s*
d n*

ott vannak a változócimkék
s-sel kezd
k, pl. ha keresünk változót; =joker
n-nel kezd
k, egy van

Most már dolgoztunk vele annyit, hogy elmentsük
save csoport, replace
dir

mentés Stata dta állományba

ott van a kerdoiv1.dta állomány

tabulate no tabulate – táblázat
tab no
csak számokat látunk, nem tudni melyik mit jelent
Értékcimke: 1. cimkekészlet létrehozása, 2. a létrehozott cimkék hozzárendelése a
változóhoz (változókhoz)
label define nem 0"férfi" 1"n "
label values no nem

értékcimkék definiálása, „készlet” neve: nem
értékcimkék hozzárendelése a no változóhoz

a cimkekészletnévnek nem kell azonosnak lenni a változónévvel, egy készlet több
változóhoz rendelhet
tab no

ott vannak a cimkék

label define ba 1 "szociológia" 2 "társ. tanulmányok" 3 "egyéb" 4 "nem végzett BA
szakot"
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label values ba ba
tab ba
label define lakik 1"Pest" 2"Buda" 3"Pest megye" 4"Alföld" 5" Dunántúl "
label values lakik lakik
tab lakik
label dir
label list _all
labelbook no
labelbook
d

cimkekészletek tartalomjegyzéke
az összes cimkekészlet cimkéi
a cimkekészlet jellemz i
az összes cimkekészlet jellemz i
most már amihez szükséges, van cimkénk

Születési dátum változó
generate szuldat=mdy(szho, sznap, szev)

generate

0=1960. január 1.
list szuldat
display 5
dis 3+4

display utasítás
számológép

2010. szeptember 17.
display mdy(09,17,2010)
dis mdy(01,01,1960)
dis mdy(01,02,1960)
dis mdy(12,31,1959)

értéke 0
értéke 1
értéke -1

formázás
format szuldat %d
list szuldat

dátum formázású legyen a változó megjelenítése
amcsi

format szuldat %dCY.N.D C - évszázad, Y - év, N - hónap, D -nap, . - karakter, akármi
lehet
list szuldat
magyar lett
label var szuldat "Születési dátum"
Életkor változó létrehozása
„egyszer ” életkor
gen kor2010=2010-szev
gen=generate, - = mínusz
label var kor2010 "kor, 2010-születési év"
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2010. szeptember 17-én betöltött életkor
gen korb2010=kor2010
replace korb2010=korb2010-1 if mdy(szho, sznap, 2010)>mdy(09,17,2010) replace
label var korb "Betöltött életkor az adatfelvételkor"
Ellen rzés
list kor
compare kor2010 korb2

compare utasítás

Mentés
save csoport
save csoport, replace

ha hibaüzenetet kapunk , mert már van ilyen nev fájl:
,replace – írd felül opció

Változók jellemz i
codebook no magas
inspect magas utido
inspect korb szev

számszer változókhoz

Számolgatás
Az eredményeket rögzítjük text fájlban - .log fájl
log using bevez.log, replace
az eredményeket és utasításokat írd a
bevez.log nev text fájlba! Ha nem adjuk meg a .log kiterjesztést, smcl fájlba írja az
eredményeket, amit nehezebb olvasni (bár szebb)
számszer változók átlagai, eloszlása
summarize korb
sum korb
sum utido,detail
sum utido, d

detail rövidítve

táblázatok
nem, lakóhely
tabulate no
tab lakik
tab1 no lakik

tabulate utasítás
tabulate röviden
tab1 varlist - egydimenziós táblázatok több változóból

két változó: nem és lakóhely
tabulate no lakik
tab no lakik, row
tab no lakik, row col cell

, row – sorszázalék
sor, oszlop és „összes” százalék
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tab no lakik, row nofreq

nofreq – a gyakoriságot ne írja ki

Csoportátlagok
magasság nemek szerint
tab no,sum(magas)

tabsum utasítás

testmagasság megoszlása - hisztogramm
histogram magas, bin(5)
histogram magas,bin(5) xlabel(158(4)178) x tengely skálájának beállítása
utazási id lakóhely szerint
tab lakik,sum(utido)
utazási id nem és lakóhely szerint
tab no lakik,sum(utid)
két változó szerint bontott átlagok
Bezárjuk a log fájlt
log close
Text editorral (do file editor) megnézzük a bevez.log fájl tartalmát
Az adatokat kiegészítjük más csoportok adataival
Három adatállományunk van tanulócsoportokról, az egyik a saját csoportunké, ez van a
memóriában
d,s
két másik csoport adatai vannak a diszken
describe using csoport01 describe using: diszken lév adatállomány jellemz i
des using csoport02
A név változót átnevezzük azon névre a memóriában, így mindhárom állományban
azon nev lesz az azonosító változó
rename nev azon
Csoportazonosító változó létrehozása a memóriában lév állományhoz
gen csoport=0
replace csoport=101 if azon=="Nagy Gyula"
tanár kódja 101
label var csoport "Tanulócsoport, tanár"
label define csoport 101 "tanár"
label values csoport csoport
A módosított adatállományt elmentjük más néven
save csoport00, replace
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Append – más csoportok adatainak hozzáadása
append using csoport01
d

x+36 megfigyelés (cs00+cs01)

append using csoport02
d

x+36+27 obs (cs00+cs01+cs02)

Ellen rzés
list azon

Nagy Gyula 3 megfigyelés

sort azon
list azon lakik
list if azon=="Nagy Gyula"

sort: sorbarakás
karakteres (string) változó – idéz jel kell

Összefésülés - Merge
a korábbi programváltozatokban (pl. Stata 9) az összefésülés el tt a fájlokat rendeni
kellett az azonosító változó(k) szerint a sort utasítással
merge 1 – a második csoporttal
merge 1:1 azon using csoport01
d,s
tab _merge

merge 1:1 utasítás
x+36-1 observations

1 – csak a master (memóriában lév ) állományban volt az eset
2 – csak a using (kívülr l beolvasott) állományban volt az eset
3 – az eset mindkét állományban megtalálható volt
list _merge azon

Nagy Gyula 1 megfigyelés

merge 2 – a harmadik csoporttal
rename _merge merge1
nem hajtja végre a merge parancsot, ha van _merge nev
változó
sort azon
merge 1:1 azon using csoport02
d,s
x+26+27-1 megfigyelés
tab _
sort azon
list _merge merge1 azon
. = hiányzó érték
Ellen rzés
codebook azon no
codebook magas utido
codebook szem
list if szem == .

hiányzó értékek
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Életkorra vonatkozó információk
codebook kor2007 kor2008 kor2010
list kor2007 kor2008 kor2010
list korb2007 korb2008 korb2010
A különböz években felvett adatokban az életkor más-más évre vonatkozik. Ez nem
feltétlenül baj, ha a megkérdezéskori életkor fontos az elemzésben. De ha azt
feltételezzük, hogy a hallgatók törzsadatait különböz id pontban gy jtöttük össze, de a
jelen id pontra vonatkozó elemzést készítünk, akkor egységesíteni kell.
Az egyik lehet ség: 3-mal megnöveljük a kor2007 és 2-vel a kor2008 értékét, hogy
2010-re vonatkozzon de ez nem fog m ködni a születési dátum szerinti kor változóknál
(korb,) mert az adatállomány nem tartalmazza a vonatkozási napot
újraszámoljuk az életkor változókat
replace kor2010=2010-szev csak a group01 és group02 csoportnál változik
list kor2007 kor2010
replace korb2010=kor2010
replace korb2010=kor2010-1 if mdy(szho, sznap, 2010)>mdy(9,17,2010)
compare korb2007 korb2010
Cimkézés és mentés
label data "Három tanulócsoport adatai 2007-2010"
save csoport13, replace
Számítások az egyesített állománnyal
Sorbarendezés, feltételek
sort magas
list
list in 1/10
10 legmagasabb; in
gsort -magas
list azon magas in 1/5
sum magas if lakik==1
if feltétel
sum magas if lakik==1 | lakik==2
budapestiek; ==, |
tab no lakik if korb2010 < 28 & lakik != 1 & lakik ~= 2 28 évnél fiatalabb nem
budapestiek
! karakter - nem
& karakter: AltGr-c - és
| karakter: AltGr-v - vagy
~ karekter: AltGr-1 - nem
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Stata utasításokat tartalmazó "program" - do fájl
do editor megnyitása
a program megírása a do editorban (bármely text editorral lehet do fájlt írni,
szerkeszteni)
(id takarékosság miatt csak a pirossal írt részeket gépeljük be):
do fájl kezdete
* mora1.do
* Hallgatói kérd ívek adatai, néhány táblázat
* 2010
* A -gal kezd

sorok megjegyzések (comment), nem hajtja végre a program

/* A megjegyzés elejét per+ jellel (lásd a sor elején), végét +per jellel is jelölhetjük
(lásd a sor végén), így több sorba is írhatunk egy megjegyzést */
* memória ürítése
clear
* Utasításokat és eredményeket rögzít log fájl írásának megnyitása
log using mora1.log, replace
* Adatok beolvasása
use s:\stata\ csoport13
* „Syntax highlighting” – a program egyes elemeit (pl. utasítás, megjegyzés) különböz
színnel jeleníti meg a szövegszerkeszt (Stata11-nél korábbi változatokban nincs ilyen).
* Változók
d,s
des
des, simp
* Cimkék
label dir
* Számszer változók átlagai
sum magas szev szho sznap kor2010 korb2010 utido
* Utazási id részletes megoszlása
sum utid,d
* Utazási id átlaga lakóhely szerint
tab lakik,sum(utido)
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* Testmagasság nemek szerint
tab no, sum(magas)
* Log fájl bezárása
log close
* do fájl vége
A do fájlt elmentjük mora1.do néven
futtatás (a Stata parancsorba írjuk):
do mora1
Text editorral – pl. a do editorral – nézzük meg az mora1.log fájlt!
A Stata Help (súgó) használata
help tartalomjegyzék a „viewer” ablakban, lehet keresni
help tabulate a tabulate utasítás help-je (több viewer ablak is megnyílik egyszerre, be
lehet csukni a feleslegessé válót)
tabulate oneway – egydimenziós táblázat
Syntax
One-way tables of frequencies
tabulate varname [if] [in] [weight] [, tabulate1_options]
a szögletes zárójelben található elemek opcionálisak
if – feltétel
in – esetek valamely csoportja
weight – súlyozás
, tabulate1_options – a parancs opciói vessz után
One-way tables for each variable - a convenience tool
tab1 varlist [if] [in] [weight] [, tab1_options]
tabulate1_options
missing
nofreq
nolabel
sort
az opciókat az Options cím alatt magyarázza el kés bb
Menu - hol található az utasítás a menüben
tabulate oneway
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Statistics > Summaries, tables, and tests > Tables > One-way tables
Description – rövid ismertetés a parancsról
Options
pl.:
missing requests that missing values be treated like other values in
calculations of counts, percentages, and other statistics.
Examples

ezt érdemes el ször megnézni!

Setup
sysuse census
One-way table of frequencies
tabulate region
Show table in descending order of frequencies
tabulate region, sort
Create indicator variables for region, called reg1, reg2, ...
tabulate region, gen(reg)
Saved results – a parancs végrehatása után elérhet k egyes eredmények, jellemz k
tabulate and tab1 save the following in r():
Scalars
r(N)
r(r)

number of observations
number of rows

Az elmentett eredmények elérése
return list
dis r(N)
dis r(r)
az értékeket felhasználhatjuk számításokhoz is, pl.:
gen a = r(r) a sorok száma lesz a változó értéke (értelme itt nincs persze)
tab a
Manual: [R] tabulate oneway – a kézikönyv megfelel fejezete pdf formátumban –
nézzük meg!
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Visszalépve a help-ben vagy a parancssorba írva, hogy help tabulate twoway
megnézhetjük a kétdimenziós táblázat leírását:
tabulate twoway -- Two-way tables of frequencies
tabulate varname1 varname2 [if] [in] [weight] [, options]
Examples
Setup
webuse citytemp2
Two-way table of frequencies
tabulate region agecat
Include row percentages
tabulate region agecat, row
Include column percentages
tabulate region agecat, column
Include cell percentages
tabulate region agecat, cell
Include row percentages, suppress frequency counts
tabulate region agecat, row nofreq
Include chi-squared test for independence of rows and columns
tabulate region agecat, chi2
Online help
Példák:
http://www.stata.com/help.cgi?contents – tartalomjegyzék
http://www.stata.com/help.cgi?summarize – summarize utasítás
http://www.stata.com/help.cgi?tabulate+twoway – kétdimenziós táblázat

Stata utasítások a gyakorlatban:
Könyvtárváltás:
cd
Memóriában lév adatok törlése:
clear
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Beolvasás:
text fájlból: insheet
stata állomány (.dta): use
Változók jellemz i:
describe (des, d)
describe, short (d,s)
describe, simple
Adatok listázása:
list
list in +range, list if +feltétel
Sorbarendezés a változó(k) értékei szerint:
sort
gsort +Változók jellemz i:
codebook
inspect
Cimkézés:
label var(iable)
label define
label values
label dir
labelbook
Táblázat:
tab(ulate)
tab1
Átlagok:
sum(marize)
tabsum
Új változó létrehozása, változó módosítása:
gen(erate)
replace
Változók tartalmának összehasonlítása:
compare
Stata adatállomány mentése:
save
Adatállományok egyesítése:
append
merge
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Változó átnevezése:
rename
do fájl írása, eredmények rögzítése log fájlban
Súgó – help a programból és online
Függelék a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
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2. Gyakorlat:
A munkaer -felmérés kérdései és adatbázisa

Memória allokálás
a Stata a memóriába olvassa az adatállományokat
memory
set mem 50000
memory

információ a memória-felhasználásról
memória allokálás

Adatállomány beolvasása
use alfsx70
d

2009. 2. negyedév – a 70. negyedév

d htazon- imonth
azonosítók: htazon – háztartásazonosító, person - személy kódja a háztartáson belül;
egy személyt e két változóval azonosíthatunk
d htazon person
codebook htazon person

nincs hiányzó érték

sort htazon person
list htazon person in 1/20
Megye, település
codebook county area
tab county
Változók a háztartás kérd ívb l
d family- gypent_f
sum family- gypent_f
é.
sum hcit magyar allev
tab1 hcit magyar
tab1 hcit magyar, missing
tab1 hcit magyar, m
dis 71905+370

mindenkit l kérdezik, az ugrások miatt lehet hiányzó
tab1 parancs
,missing opció
rövidítve
magyar állampolgárok létszáma a mintában
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Akivitás kérd ív – a 15-74 évesekt l kérdezik
count if kor>14 & kor<75
count if kor<15
count if kor>74

count parancs

tab w1hour

megfigyelések száma = 15-74 évesek

sum w1hour-awhm néhány más kérdés, az esetszám változó az ugrások miatt
A KSH által létrehozott változók
d csoa15_74 kor weight
sum csoa15_74 kor weight
Harmonizált változók
a változónév H-val végz dik (suffix)
tab educ_d educH
tab absent_c absentH

például

Hozzunk létre egy változót, amely azt tartalmazza, foglalkoztatott-e az egyén vagy nem!
ILO definíció: legalább egy órát dolgozott a vonatkozási héten vagy
átmeneileg távol van a munkájától
foglalkoztatott változó, 1 0
gen employed=0 if kor>14 & kor<75
replace employed=1 if w1hour==1
replace employed=1 if absent_c==1

csak 15-74 évesek
1 óra munka
távollét

label var employed "Foglalkoztatott – nem foglalkoztatott"
label dir
vannak már cimkéink
labelbook yesno igennem
label list yesno igennem
az igennem lesz a nyer , 0-nem, 1-igen
label values employed igennem
tab employed
Összehasonlítás a KSH megfelel változójával
des csoe1
compare employed csoe1 csoe1 – a KSH foglalkoztatott változója
Mi a különbség oka?
list w1hour-mionemb if employed != csoe1
tab1 mionemif employed != csoe1
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tab1 mionemif employed == 1
tab1 mionemif csoe1 == 1
A KSH szerint akik már több, mint három hónapja nem dolgoznak, és nem kapnak bért,
vagy a munkaszerz dés szerinti bér kevesebb, mint a felét kapják, nem számítanak
foglalkoztatottnak ( 4A. kérdés )
tab1 mionem*, nolab
Az értékeket ráírhatjuk az értékcimkékre
numlabel mionema, add
tab mionema
numlabel mionemb, add
tab mionemb
És el is távolíthatjuk ket
numlabel mionema, remove
tab mionema
Az employed változó módosítása
replace employed = 0 if mionema == 2 & mionemb == 2
a 18 megfigyelés változott
compare employed csoe1
most már összhangban vagyunk a KSH-val
Munkanélküli változó
Munkanélküli (ILO): nem foglalkoztatott, keres munkát, és készen áll munkába lépni
des search_b meth avail_b
codebook search_b meth avail_b
tab search_b
aki hamarosan munkába lép, azt lehet úgy tekinteni, hogy
keresett és talált munkát (search_b == 2)
gen byte mnelk = 0 if kor>14 & kor <75
hiányzó érték a korcsoporton kívül
replace mnelk = 1 if (search_b == 1 | search_b == 2) & avail_b == 1
Összehasonlítás a KSH változójával
compare mnelk csou

12 esetben különböznek, nálunk mn, a KSH-nál nem

Hogyan keresnek munkát?
list methif mnelk == 1 & csou == 0
d meth*
Mindannyian válaszra válnak (methg illetve methh) vagy a munkaügyi kirendeltség
értesítésére várnak (methl), és más módon nem keresnek munkát. E módszereket
önmagukban - ha más módon nem keres munkát az egyén - a KSH nem tekinti aktív
álláskeresésnek.
most töröljük a munkanélküli változót, és újból létrehozzuk kib vített feltételekkel
drop mnelk
drop utasítás: drop változónév – változó(kat) töröl,
drop if feltétel - megfigyeléseket töröl (az ellentéte: keep )
gen byte mnelk = 0 if kor>14 & kor <75
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replace mnelk = 1 if
( (search_b == 1 & (metha == 1 | methb == 1 | methc ==1 | methd ==1 | methe
==1
| methf ==1 | methh ==1 | methi ==1 | methj ==1 | methk ==1 | methm == 1 )) |
search_b == 2) &
avail_b == 1
label var mnelk "Munkanélküli (saját változó)"
compare mnelk csou
most már azonos a két változó
Munkaer -piaci állapotok és mutatók
Állapotok:
Foglalkoztatott, munkanélküli, inaktív
Mutatók:
Foglalkoztatási ráta (EP)
Aktivitási ráta (LP)
Munkanélküliségi ráta (UL)
Foglalkoztatott - csoe1
sum csoe1
tab a15
tab a15, sum(csoe)
súlyozás
sum csoe [weight=weight]

nem a teljes minta, kik?
munkavállalási kor változó
rendben, az esetszám az összes 15-74 éves létszáma
Csaknem 5 %-ponttal magasabb arány. Vajon miért?

a foglalkoztatottak becsült létszáma
tab csoe [wei=weight]
hibaüzenet: noninteger weighs – nem egész számokat
tartalmazó súlyok
list weight in 130
gen rweight = round(weight,1) round() függvény, kerekítés , 1 opció: egészre kerekít
label var rweight "Kerekített súly"
sum csoe [weight=rweight]
tab csoe [weight=rweight]
KSH

foglalkoztatottak becsült létszáma, ezt teszi közzé a

Foglalkoztatottsági ráták személyes jellemz k és lakóhely szerint
tab sex [w=wei], sum(csoe)
tab county [w=wei], sum(csoe)
tab educH [w=wei], sum(csoe)
életkor?? – nincs korcsoport változónk, ehhez egy do fájlt készítünk
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do file kezdete
*************************************
korcsoport.do
korcsoportok a Munkaer -felmérésben
*************************************
capture drop korcs capture – ha hibaüzenet keletkezik, nem veszi figyelembe
gen byte korcs = 0
replace korcs = 1 if kor > 14
replace korcs = 2 if kor > 19
replace korcs = 3 if kor > 24
replace korcs = 4 if kor > 29
replace korcs = 5 if kor > 39
replace korcs = 6 if kor > 49
replace korcs = 7 if kor > 59
replace korcs = 8 if kor > 69
replace korcs = 9 if kor > 74
label var korcs "Korcsoport"
capture label drop korcs
label define korcs 0 "0-14" 1 "15-19" 2 "20-24" 3 "25-29"
4 "30-39" 5 "40-49" 6 "50-59" 7 "60-69" 8 "70-74" 9 "75 vagy több"
label values korcs korcs
******************************
do file vége
do korcsoport

vagy: ToolsRun a do-editorban

tab korcs [w=wei], sum(csoe)
egyszer bb módszer: a recode függvénnyel
gen korcs2=recode(kor,14,19,24,29,39,49,49,59,69,74)
tab korcs2
az értékek a megadott fels korhatárok!
tab korcs korcs2
Aktivitási ráták
aktív népesség: foglalkoztatottak és munkanélküliek
gen active = 0 if kor > 14 & kor < 75 hiányzó érték lesz 15 év alatt és 74 év felett
replace active = 1 if csoe == 1
a foglalkoztatottak
replace active = 1 if csou == 1
a munkanélküliek
label var active "Munkaer -piaci részvétel (aktivitás)"
tab active if csoe == 1 | csou == 1 ellen rzés
tab active if csoe != 1 & csou != 1
tab sex [w=wei], sum(active)
tab county [w=wei], sum(active)
ábra megyék szerint
graph hbar active [w=wei],over(county, sort(1))
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megváltoztatjuk az y tengely skáláját
graph hbar active [w=wei],over(county, sort(1)) ylabel(.4(.05).6) exclude0
tab educH [w=wei], sum(active)
tab korcs [w=wei], sum(active)
tab korcs sex [w=wei], sum(active)
tab korcs sex [w=wei], sum(active) nost nofr
tab educH sex [w=wei], sum(active) nost nofr gimnázium - szakközép??
tab educH sex if kor>25 [w=wei], sum(active) nost nofr
Munkanélküliségi ráták
Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek aránya az aktívak között. Tehát olyan
változóra van szükségünk, amely 1 ha munkanélküli, 0 ha nem munkanélküli, de csak az
aktívak körében érvényes (nem hiányzó) az értéke
gen U = 0 if active == 1
a változóneveknél számít a kis- és nagybet !
replace U = 1 if csou == 1
sum U
sum U [w=wei]
tab U [w=rwei]

ráta a teljes munkaképes korú sokaságra
munkanélküliek becsült létszáma

munkanélküliségi ráták személyes jellemz k és lakóhely szerint
tab sex [w=wei], sum(U)
tab county [w=wei], sum(U)
tab educH [w=wei], sum(U)
tab korcs [w=wei], sum(U)
tab educH sex [w=wei], sum(U) nost nofr
Mentés az új változókkal
save alfsx70b, replace
Stata utasítások a gyakorlatban:
Memória-allokálás:
memory
set memory
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
Adatállomány és változók jellemz i
describe
Változók jellemz i:
codebook
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Sorbarendezés a változó(k) értékei szerint:
sort
Adatok listázása:
list
list in +range, list if +feltétel
Átlagok:
sum(marize)
Táblázat:
tab(ulate)
tab1
Adatok és szöveg megjelenítése, számológép:
display
Gyakoriságok összeszámlálása
count
Új változó létrehozása, változó módosítása:
gen(erate)
replace
Cimkézés:
label var(iable)
label define
label values
label dir
labelbook
numlabel
Változók tartalmának összehasonlítása:
compare
Átkódolás
recode
Súlyozás
weight

[weight=súlyváltozó]

Függvények
round()
round (x,y) (y – kerekítés egysége, pl. 0,1 vagy 0,001 – tized, század)
recode(x, x1, x2, ...,xn) függvény
Capture programkód parancs
capture [command]
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Változók törlése
drop változónév (változólista)
keep változónév (változólista)
Megfigyelések törlése
drop if feltétel
keep if feltétel
Ábra
graph
Függelékek a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
A KSH Munkaer -felmérés 2009. évi kérd íve
A munkaer -felmérés leírása a KTI Adatbankjában
A Munkaer -felmérés módszertana
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3. Gyakorlat:
Munkaer -piaci mutatók id sorai
Aktivitási, foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráták id sora nemek szerint az 19932009. közötti id szakra a 2. negyedévek adatai alapján
clear
set mem 300000
A korábban új változókkal kiegészített 70. hullám adatait használjuk
use alfsx70b
A munkaer piaci mutatókat tartalmazó változók:
d csoe active U
sum csoe active U
Ha nincsenek meg:
use alfsx70
gen active = 0 if kor > 14 & kor < 75
replace active = 1 if csoe == 1
replace active = 1 if csou == 1
label var active "Munkaer -piaci részvétel (aktivitás)"
gen U = 0 if active == 1
replace U = 1 if csou == 1
save alfsx70b, replace
Átlagokból és más statisztikákból álló adaállomány készítése - collapse
tab U
collapse U
list

alapértelmezés: átlag a teljes mintára

help collapse
use alfsx70b, clear
collapse (mean) mU=U (count) n=U [w=wei]
A munkanélküliek aránya súlyozással és az esetszám (esetszám = ahol az U változó
értéke nem missing).
(mean): számítson átlagot; mU=U: mU legyen az U változó átlagát tartalmazó új változó
neve; (count): számolja össze, hány nemhiányzó érték van; n=U: n legyen az U változó
nemhiányzó értékeinek számát tartalmazó változó
list

24

3. gyakorlat

Iskolai végzettség szerint bontva
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mU=U (count) n=U [w=wei], by(educH)
list
így annyi megfigyelés lesz, ahány értéke van az educH változónak
Iskolai végzettség és nem szerint bontva
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mU=U (count) nU=U [w=wei], by(educH sex)
list
esetszám: educH*sex
Három ráta iskolai végzettség szerint, elemszámokkal
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mP=active mE=csoe1 mU=U (count) nP=active nE=csoe1 nU=U
[w=wei], by(educH)
list
"Ráta változók" nemek szerint külön-külön, amelyek átlaga a nemre jellemz rátát adja,
a másik nem esetében hiányzó az értéke.
Mire jó? A kapott állományban nem sokszorozzuk meg a megfigyelések számát a
csoportosító változó értéke szerint, hanem egy megfigyeléshez kerülnek a csoportosító
változó szerinti mutatók
aktivitási ráták
use alfsx70b, replace
gen byte aktf = active if sex == 1
label var aktf "aktivitás, férfiak"
gen byte aktn = active if sex == 2
label var aktn "aktivitás, n k"
ellen rzés
tab sex [w=wei],sum(active)
sum aktf aktn [w=wei]
foglalkoztatási ráták
gen byte foglf = csoe1 if sex == 1
label var foglf "foglalkoztatott, férfiak"
gen byte fogln = csoe1 if sex == 2
label var fogln "foglalkoztatott, n k"
tab sex [w=wei],sum(csoe1)
sum foglf fogln [w=wei]
munkanélküliségi ráták
gen byte mnrf = U if active == 1 & sex == 1
label var mnrf "munkanélküli, aktívak között férfiak"
gen byte mnrn = U if active == 1 & sex == 2
label var mnrn "munkanélküli, aktívak között n k"
tab sex [w=wei],sum(U)
sum mnrf mnrn [w=wei]
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collapse active aktf-mnrn [w=wei]
list
eredmények mentése text fájlba táblázat formában
outsheet using mutatok2009q2.xls, replace
Most több hullámban fogunk ilyen rátákat számítani, ehhez megtanuljuk, hogyan kell
utasításokat ismételni
Stata utasítások ismétlése: foreach
számokból álló lista
foreach sz of numlist 1 2 4 7 9 {
dis `sz'
}
` - nyitó zárójel, ' - záró zárójel, `sz' - sz nev lokális makro behelyettesítése
A makro a definiált lista elemeivel lesz egyenl egymás után sorban.
a nyitó zárójel a billenty zeten a Alt-Gr+7
a záró zárójel pedig a Shift+1
Példák a foreach használatára
számokból álló lista 2
foreach n of numlist 1/20 {
dis `n'
}
a pause paranccsal nyomon tudjuk követni, mi történik:
pause on
bekapcsoljuk, álljon meg a végrehajtás a pause utasításra
foreach n of numlist 1/8 {
pause `n' következik
pause=utasítás, utána a kiírandó szöveg áll
q vagy end beírásával lehet folytatni a végrehajtást,
BREAK beírásával megszakítani (csupa nagybet )
dis `n'
}
változólista
use alfsx70b, replace
két változó
foreach v of varlist county sex {
sum `v'
}
változólista tól-ig
foreach v of varlist county-sex {
sum `v'
}
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új változók létrehozása
foreach var of newlist z1-z20 {
gen `var' = runiform() runiform() véletlen szám 0-1 között
}
d var*
sum var*
Rövidített adatállományok sok negyedévre – vlfs1.dta – vlfs70.dta
use vlfs2, replace
des
use vlfs6, replace
des
use vlfs42, replace
d
use vlfs66, replace
d
use vlfs70, replace
d
Most a foreach numlist utasítást használjuk a program végrehajtására a munkaer felmérés hullámain egymás után. A második negyedévi hullámokat használjuk, a 6.
hullámmal kezdünk, és minden 4. hullámon hajtjuk végre az utasításokat egymás után,
egészen a 70. hullámig, ami 2009. 2. negyedév. A következ részt érdemes egy do fájlba
írni.
mutatok.do
munkaer -piaci mutatók a 2. negyedévekre, 1993-2009
clear
set more off
more on/off: megáll-e egy képerny nyi eredmény megjelenítése után (on), vagy nem áll
meg (off). A program futása közben nem kell billenty t nyomogatni, ha kikapcsoljuk
foreach w of numlist 6(4)70 {
use "vlfs`w'" normál idéz jel, vlfs, nyitó szipla idéz jel, w, záró szimpla idéz jel,
normál idéz jel
a munkaképes koron kívülieket töröljük
keep if korH >= 15 & korH <= 74
aktivitás 0/1 változó
gen active = 0
replace active = 1 if csoe1 == 1 | csou == 1
foglalkoztatottság 0/1 változónk van: csoe1
munkanélküliség 0/1 változónk van: csou
állapot-változók létrehozása nemek szerint
aktivitás
gen byte aktf = active if sex == 1
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gen byte aktn = active if sex == 2
foglalkoztatottság
gen byte foglf = csoe1 if sex == 1
gen byte fogln = csoe1 if sex == 2
munkanélküliség
gen byte mnr = 0 if active == 1
replace mnr = 1 if mnr == 0 & csou == 1
gen byte mnrf = mnr if sex == 1
gen byte mnrn = mnr if sex == 2
év
gen ev = iyear

}

collapse – átlagokat kérünk
collapse (mean) ev active csoe1 csou aktf-mnrn [w=weight]
változók sorrendje
order ev active csoe1 csou mnr az év változó legyen az els a változólistában
ezt kövesse a három rátaváltozó (majd a nemek szerinti változók)
save afmnratak`w',replace
itt ér véget a foreach parancs, ami az 57. oldalon kezd dött

a mutatókat tartalmazó fájlok összerakása
use afmnratak6
a 2. negyedévit beolvassuk a memóriába
foreach n of numlist 10(4)70 {
a 6., 10., 14. … 70. fájlok append
append using afmnratak`n'
}
save afmnratak,replace dta file
outsheet using afmnratak.xls, replace mentés text fájlba táblázat formában
mutatok.do vége
Futtatás:
do mutatok
Excelben lehet folytatni a szerkesztést, és ábrákat készíteni!

Stata utasítások a gyakorlatban:
Memória-allokálás
memory
set memory
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
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Adatállomány és változók jellemz i
describe
Adatok listázása
list
list in +range, list if +feltétel
Átlagokból és más statisztikákból álló adatállomány készítése: collapse
collapse clist [if] [in] [weight] [, options]
clist:
[(stat)] varlist [ [(stat)] ... ]
vagy: [(stat)] target_var=varname [target_var=varname ...] [ [(stat)] ...]
Új változó létrehozása, változó módosítása:
generate
replace
Táblázat
tabulate
Cimkézés:
label var(iable)
label define
label values
Stata utasítások ismétlése – foreach
foreach of numlist – számokból álló lista:
foreach lname of numlist numlist {
utasítások
}
foreach of varlist – változókból álló lista
foreach lname of varlist varlist {
utasítások
}
foreach of newlist – új változókból álló lista
foreach lname of newlist newvarlist {
utasítások
}
A program végrehajtásának felfüggesztése
pause
Változók sorrendjének megadása
order varlist
Adatok mentése text formában
outsheet using filename
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Függelék a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
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4. Gyakorlat:
Gazdasági aktivitás: aktivitási ráták, az aktivitás valószín ségének
logitbecslése

Az adatállomány beolvasása
use alfsx58

2006. 2. negyedév

Aktivitás változó
sum aktiv
tab1 csoe csou
tab csoe csou,sum(aktiv)

tab1 - egydimenziós táblázatok

Nemenként, súlyozva
tab sex, sum(aktiv)
tab sex [w=wei], sum(aktiv)

számottev különbség a súlyozatlan rátákhoz képest
- mi lehet az oka?

Életkor szerinti különbségek
korcsoport változó
Ha még nincs ilyen do fájlunk, írjuk do fájlba a változót el állító parancsokat, hogy
kés bb is tudjuk használni - korcsoport.do
korcsoport do eleje
capture drop korcs

capture - a parancsot végrehajta, de az outputot - beleértve a hibaüzenetet - nem mutatja, hiba esetén nem áll meg

gen byte korcs = 0
replace korcs = 1 if kor > 14
replace korcs = 2 if kor > 19
replace korcs = 3 if kor > 24
replace korcs = 4 if kor > 29
replace korcs = 5 if kor > 39
replace korcs = 6 if kor > 49
replace korcs = 7 if kor > 59
replace korcs = 8 if kor > 69
replace korcs = 9 if kor > 74
label var korcs "Korcsoport"
capture label drop korcs
label define korcs 0 "0-14" 1 "15-19" 2 "20-24" 3 "25-29" ///
4 "30-39" 5 "40-49" 6 "50-59" 7 "60-69" 8 "70-74" 9 "75 vagy több"
három / karakter = a parancs folytatódik a következ sorban
label values korcs korcs
korcsoport.do vége
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Akitivitási ráták korcsoport és nemek szerint
tab korcs sex [w=wei],sum(aktiv)
tab korcs sex [w=wei],sum(aktiv) nost nofr noobs
ábrák
graph bar aktiv [w=wei] if sex==1 & a15==2,over(korcs) a15==2 - csak 15-74 évesek
ábracímmel, feliratokkal, elmentve az ábrát
graph bar aktiv [w=wei] if sex==1 & a15==2,over(korcs) ///
t1("Férfiak") b1title("korcsoport") ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_ffi, replace)
graph bar aktiv [w=wei] if sex==2 & a15==2,over(korcs) ///
t1("N k") b1title("korcsoport") ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_no, replace)
a két ábra együtt (egymás alatt)
graph combine akt_ffi.gph akt_no.gph, cols(1) az y tengely skálája különbözik!
a kombinált ábra mentése
graph combine akt_ffi.gph akt_no.gph, cols(1) saving(akt_ffi_no, replace)
Mit állapíthatunk meg az aktivitás nemek és életkor szerinti alakulásáról?
Milyen különbség tapasztalható a férfiak és n k korcsoport szerinti aktivitásában?
Aktivitási ráták iskolai végzettség és nemek szerint
tab educH sex [w=wei],sum(aktiv)nost nofr
ugyanez ábrában
graph hbar aktiv [w=wei],over(educH) over(sex) ///
ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk, replace)
a cimkék miatt nem látjuk az ábrát - rövidebb cimkékkel
graph hbar aktiv [w=wei], ///
over(educH, relabel(1"< 8 oszt." 2"8 oszt." 3"szakm." 4"gimn." 5"szakköz." ///
6"f iskola" 7"egyetem")) ///
over(sex, relabel(1"Férfiak" 2"N k"))ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk_2, replace)
csak a 25 évesek és id sebbek - miért?
tab educH sex [w=wei] if kor > 24,sum(aktiv)nost nofr
graph hbar aktiv [w=wei] if a15==2 & kor > 24, ///
over(educH, relabel(1"< 8 oszt." 2"8 oszt." 3"szakm." 4"gimn." 5"szakköz." ///
6"f iskola" 7"egyetem")) ///
over(sex, relabel(1"Férfiak" 2"N k"))ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk_24felett, replace)
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Mit állapíthatunk meg az aktivitás nemek és iskolai végzettésg szerinti alakulásáról?
Az aktivitás területi különbségei
megyék szerint nemenként
tab county sex [w=wei],sum(aktiv)
tab county sex [w=wei],sum(aktiv) nost nofr noobs
ábra
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(county)
a skála módosítása, sorbarendezés csökken sorrendben
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(county, sort(1) descending) ///
ylabel(.4(.05).7) exclude0 saving(akt_megye_ffi, replace)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2, over(county, sort(1) descending) ///
ylabel(.3(.05).55) exclude0 saving(akt_megye_no, replace)
a kistérségi munkanélküliségi ráta nagysága szerint
codebook rmnk
sum rmnk

149 kistérség
1,5-23 százalék közötti rátaértékek

centile rmnk if a15 == 2, centile(10(10)90)
return list
a centile utasítás végrehajtásakor elmentett eredmények
Számítás után elmentett eredmények - r()
centile saves the following in r():
Scalars
r(N)
number of observations
r(n_cent) number of centiles requested
r(c_#)
value of # centile
r(lb_#)
#-requested centile lower confidence bound
r(ub_#)
#-requested centile upper confidence bound
Az elmentett eredményekr l részletesen:
help return
Users' Manual 13.6 Accessing results from Stata commands
R 1671. o. saved results fejezet
A kistérségi munkanélküliségi ráta osztályközökbe sorolása
gen byte mnkat = 1
replace mnkat = 2 if rmnk > r(c_1)
replace mnkat = 3 if rmnk > r(c_2)
replace mnkat = 4 if rmnk > r(c_3)
replace mnkat = 5 if rmnk > r(c_4)
replace mnkat = 6 if rmnk > r(c_5)
replace mnkat = 7 if rmnk > r(c_6)
replace mnkat = 8 if rmnk > r(c_7)
replace mnkat = 9 if rmnk > r(c_8)
replace mnkat = 10 if rmnk > r(c_9)
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replace mnkat = . if a15 != 2
legyen hiányzó érték a mk. koron kívülieknél
label var mnkat "Munkanélküliségi ráta osztályközökbe sorolva"
tab mnkat sex [w=wei], sum(aktiv) nofr nost
ábrák - felhasználva a korábban alkalmazott skálát
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(mnkat) ///
ylabel(.4(.05).7) exclude0 saving(akt_mnrata_ffi, replace)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2, over(mnkat) ///
ylabel(.3(.05).55) exclude0 saving(akt_mnrata_no, replace)
a kistérségi ráták megyei átlaga természetesen eltér
tab county,sum(rmnk)
tabstat rmnk aktiv [w=wei],by(county) és az aktivitással korrelál
Mit állapíthatunk meg az aktivitás területi különbségeir l?
Háztartás-összetétel szerinti különbségek
családi állapot: egyedül vagy párkapcsolatban él
tab fstat
gen byte parkapcs = 0
replace parkapcs = 1 if fstat > 0 & fstat < 4
label var parkapcs "párkapcsolatban él"
gen byte egyedul = 0
replace egyedul = 1 if parkapcs != 1
label var egyedul "egyedülálló"
tab parka sex if a15==2,sum(aktiv)
tab korcs parka if sex == 1 & a15 == 2,sum(aktiv)
tab korcs parka if sex == 1 & a15 == 2,sum(aktiv) nost
tab korcs parka if sex == 2 & a15 == 2,sum(aktiv) nost
Mit állapíthatunk meg az aktivitás és a családi állapot összefüggésér l?
Gyereknevelés
Nincs olyan változónk, amely megmutatná, hogy kinek van gyereke,
és hány gyereke van. Viszont a háztartás összes tagjának személyes
jellemz it ismerjük - ennek alapján meg lehet állapítani a gyerekszámot.
Tanulmányozzuk a gyerekek.do programot!
- egen utasítás
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- esetszámra hivatkozás a parancsban: változónév[_esetszám]
do gyerekek.do
eredmények ellen rzése
list htazon family korH fstat apa anya gyerdb
tab gyerdb sex
gyerekszám és aktivitás
tab gyerdb,sum(aktiv)
by sex, sort:tab gyerdb,sum(aktiv)
4 és több gyerek kerüljön egy kategóriába
gen gyszam = gyerdb
replace gyszam=4 if gyszam>4 & gyszam!=.
label define gyszam 4"4 és több"
label values gyszam gyszam
ábrák
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 1,over(gyszam) saving(akt_gyerszam_ffi.gph,
replace)
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 2,over(gyszam) saving(akt_gyerszam_no.gph,
replace)
gyerekek kora szerint
legfiatalabb gyerek korcsoportja változó
gen byte fgyerek = 0
replace fgyerek = 4 if gydb1114 > 0
replace fgyerek = 3 if gydb610 > 0
replace fgyerek = 2 if gydb35 > 0
replace fgyerek = 1 if gydb02 > 0
label define fgyerek 1"0-2 év" 2"3-5 év" 3"6-10 év" 4"11-14 év" 0"nincs gyerek"
label values fgyerek fgyerek
by sex,sort:tab fgyerek, sum(aktiv)
help by

by prefix parancs: „by varlist: stata_cmd”

k
graph bar aktiv if sex == 2,over(fgyerek)
korcsoport szerint bontva
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
ysize(7) saving(akt_fgykor_no.gph,replace)
elemszámok!!!
tab korcs fgyerek [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60, sum(aktiv)
férfiak
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 1,over(fgyerek)
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graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
ysize(7) saving(akt_fgykor_ffi.gph,replace)
elemszámok
tab korcs fgyerek [w=wei] if sex == 1 & korH>14 & korH<60, sum(aktiv)
Mit állapíthatunk meg a gyerekszám és az aktivitás összefüggésér l?
Többváltozós becslések
0/1 (dummy) változók a becsléshez
iskolai végzettség
gen byte isk = educH
replace isk = 6 if isk == 7 fels fokú végzettségek összevonása
label values isk educH
tab isk, gen(ed)
dummy változók létrehozása
korcsoport
tab korcs, gen(kcs)
budapest
gen budapest = 0
replace budapest = 1 if county == 1
Modellek
korcsoport (30-40), iskolai végz. (8 o.), egyedülálló, gyerekszám
férfiak
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyedul gyerdb rmnk budapest if sex == 1 &
age < 60
k
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyedul gyerdb rmnk budapest if sex == 2 &
age < 57
Az el rehozott öregségi nyugdíj korhatárai
2006-ban: n k 57 év, férfiak 60 év
2008-ban: n k 57 év, férfiak 60 év
Forrás: Munkaer piaci Tükör 2009
Interakciós változók
gyerekszám*egyedülálló interakicók
gen egy_gy02 = egyedul gydb02
gen egy_gy35 = egyedul gydb35
gen egy_gy610 = egyedul gydb610
gen egy_gy1114 = egyedul gydb1114
gen egy_gyerdb = egyedul gyerdb
egyedülálló es nincs gyereke
gen byte egyngy = 0
replace egyngy = 1 if gyerdb == 0 & egyedul == 1
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label var egyngy "egyedülálló és nincs gyereke"
A Nagy(2000) cikkben használt modellek - log file-ba írjuk
log using aktiv2006_2.log, replace
férfiak
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyngy gyerdb egy_gyerdb rmnk budapest if
sex == 1 & age < 60
marginális hatások
margins, dydx(_all)
k
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyngy gydb02 egy_gy02 gydb35 egy_gy35
gydb610 egy_gy610 gydb1114 egy_gy1114 rmnk budapest if sex == 2 & age < 57
margins, dydx(_all)
log close
További lehetséges változók:
településtípus részletesebben
megye (munkanélküliségi ráta helyett)
Stata utasítások a gyakorlatban:
Memória-allokálás
memory
set memory
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
Adatállomány és változók jellemz i
describe
Táblázat
tabulate
Átlagok és más mutatók táblázatos formában
tabstat
Új változó létrehozása, változó módosítása:
generate
replace
Cimkézés
label var(iable)
label define
label values
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label drop
Ábrakészítés:
graph bar
graph hbar
graph combine
Percentilisek számítása
centile
Változó jellemz i
codebook
Számítások után elmentett eredmények
return
Adatok listázása
list
Kétérték (0/1, dummy) változók létrehozása kategoriális változókból:
tab var, gen(newvar)
Logitmodell
logit
Marginális hatások számítása
margins

Függelék a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
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5. Gyakorlat:
Alkalmazotti bérek a Bértarifa-felmérésben
clear
memory
set mem 80M
memory

információ
80 MB allokálása

Az adatállomány beolvasása
use tarifa2008t

2008. május adatai

A minta
d,s
tab file
tab atip
Kereseti elemek, "átlagkereset"
Kereset-változók a vállalatoknál és nonprofit szervezeteknél
des brutto-prejue
A codebook2 utasítás nem része a sztenderd Stata programnak, az SSC (Statistical
Software Components) adatbázisban található. Az adatbázis programjait elérhetjük
közvetlenül a Statából:
help ssc
hogyan használjuk
ssc hot
a legnépszer bb programok az adatbázisban
ssc new
a legújabb programok
ssc describe codebook2 a codebook2 program leírása
* ssc install codebook2
telepítés a webr l
help codebook2
codebook brutto
codebook2 brutto
codebook2 brutto-prejue, h

,h - header opció

Kereset-változók a költségvetési intézményeknél
des brutto ugyora-reker_b rejov nerejove prejue
codebook2 ugyora-reker_b rejov nerejove
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Számított keresetek
Havi "alapbér": hber
d hber
vállalati szféra: havibér = vagy k17 (ha havidíjas) vagy 173,8 k16 (ha óradíjas)
gen long hber_uj = hober if hober != 0
replace hber_uj = ober 173.8 if ober != 0
közszféra
választott tisztségvisel k (0), köztisztvisel k (1): k17+k18+k19
replace hber_uj = alapi_b + ikieg + vezpot if kulcs == 30 | kulcs == 40 | (kulcs >
100000 & kulcs < 158058)
közalkalmazottak (3), MT hatálya alá tartozók (8): k17
replace hber_uj = alapi_b if (kulcs >= 300020 & kulcs <= 364142) | (kulcs >= 800510
& kulcs <=850570)
bírák, ügyészek (2): k17+k19+bírói pótlék (356000 Ft) 60,40,20,10 %-a
replace hber_uj = alapi_b + vezpot if kulcs >= 211060 & kulcs <= 236020
compare hber hber_uj
tab file if abs(hber-hber_uj) > .5 abs() - abszolút érték függvény
mindannyian a bírók-ügyészek közül kerülnek ki
A bírói pótlékot beszámításához nem kaptam útmutatást, de úgy t nik, a kulcsszám
alapján történik, méghozzá a kulcsszám harmadik számjegye számít:
gen long hberdiff = hber - hber_uj if abs(hber-hber_uj) > .5
tab kulcs, sum(hberdiff)
gen long birokulcs = int(kulcs/1000) if file == 12
replace hber_uj = hber_uj + 142400 if birokulcs == 211 | birokulcs == 221
replace hber_uj = hber_uj + 71200 if birokulcs == 212 | birokulcs == 222
replace hber_uj = hber_uj + 35600 if birokulcs == 213 | birokulcs == 223
compare hber hber_uj
count if abs(hber-hber_uj) > .5
"Havi bruttó átlagkereset": ker
d ker
május havi bruttó kereset (brutto) <-> havi átlagkereset (ker)
compare brutto ker
a bruttó nagyobb lehet az órabéreseknél
sum ober if brutto > ker
a ker a nem havi rendszerességgel fizetett keresetelemeket is tartalmazza
sum nerejove prejue,d
count if brutto<ker & nerejove==0 & prejue==0
A havi bruttó átlagkereset kiszámítása
1. korrigált 2008. május havi bruttó kereset
májusban több a kötelez munkaórák száma (184), mint egy átlagos hónapban (173.8)
gen double brutto_k = brutto
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replace brutto_k = brutto_k - ((brutto - repreju - jutalek - tulmu - muejpo)*((184173.8)/184)) if ober > 0 & ober != .
label var brutto_k "Órabéresek esetében korrigált 2008. május havi bruttó kereset"
2. Havi átlagkereset változó a 2007. évi nem havi rendszeresség kifizetésekkel együtt
gen double ker2 = brutto_k + prejue/12 if belho==0 egész évben dolgozott 2007-ben
replace ker2 = brutto_k + prejue/(13-belho) if belho>0 2007-ben lépett be
label var ker2 "Újraszámított havi átlagkereset (ker)"
compare ker ker2
count if abs(ker2-ker)>.5
A dolgozók hány százaléka részesült egyes keresetelemekben?
Vállalatok
a vállalatnál dolgozók részesültek-e egyes juttatásokban, igen(1)/nem(0)
foreach k of varlist repreju-prejue {
gen byte `k'_v_d = 0 if file == 14 14 - vállalatnál dolgozók
replace `k'_v_d = 1 if `k'_v_d == 0 & `k' > 0
label var `k'_v_d "`k' váll. 0/1" új változó címkézése
}
d repreju_v_d- prejue_v_d
A változók cimkéit is át tudjuk írni az új változókra
(Egy kis programozási kitér )
Macro extended functions (Kézikönyv P 193, 196)
extended functions for extracting data attributes
local macroname : variable label varname
local y : variable label ker az y makro tartalma legyen a ker változó cimkéje
display "`y'" az y makro tartalmának kiírása
másik függvény, a változó formázása
local x : format ker a ker változó display formázása
dis "`x'"
a 0/1 változók létrehozása ismét, az eredeti cimkék kiegészítésével
foreach k of varlist repreju-prejue {
capture drop `k'_v_d
törölni kell a változót
local c`k' : variable label `k' változócimke a cváltozónév makroba
gen byte `k'_v_d = 0 if file == 14 14 - vállalatnál dolgozók
replace `k'_v_d = 1 if `k'_v_d == 0 & `k' > 0
label var `k'_v_d "`c`k'' váll. 0/1" új változó címkézése
}
eredmények:
d repreju_v_d- prejue_v_d
sum repreju_v_d- prejue_v_d
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Közintézményeknél dolgozók (köztisztvisel k és közalkalmazottak)
a költségvetési intézményeknél dolgozók részesültek-e egyes juttatásokban,
igen(1)/nem(0)
foreach kv of varlist alapi_b-reker_b rejov nerejove prejue {
local c`kv' : variable label `kv' változócimke a cváltozónév makroba
gen byte `kv'_k_d = 0 if file == 13
13 - költségvetési dolg.
replace `kv'_k_d = 1 if `kv'_k_d == 0 & `kv' > 0
label var `kv'_k_d "`c`kv'' közalk. 0/1" új változó címkézése
}
d alapi_b_k_d-prejue_k_d
sum alapi_b_k_d-prejue_k_d
Pl. a nem havi rendszeresség prémium, jutalom a közszférában sokkal elterjedtebb:
d prejue_*
sum prejue_*
Milyen arányban származott a kereset egyes forrásokból?
pl. a havi átlagkereset milyen arányban származik nem havi rendszeresség
prémiumból, jutalomból stb.?
gen prejue_a = prejue / ker 100
sum prejue_a,d
valami nem stimmel
a prejue változó a 2007. évi teljes összeget tartalmazza, nem havi összeg
havi prémium-jutalom változó
gen hprejue = prejue / 12 if belho==0 egész évben dolgozott 2007-ben
replace hprejue = prejue/(13-belho) if belho>0 2007-ben lépett be
label var hprejue "2007. évi prémium, jutalom havi értéke"
replace prejue_a = hprejue / ker 100
label var prejue_a "2007. évi prémium, jutalom aránya a keresetben, %"
sum prejue_a, d
a prémium-jutalom aránya: férfiak-n k
tab nem,sum(prejue_a)
a prémium-jutalom aránya: közigazgatás-vállalat
tab file,sum(prejue_a)
tab file nem,sum(prejue_a)
tehát nem férfi-n i különbségr l van szó
tab file nem, row
A többi keresetelemre is számíthatunk hasonló mutatókat
Költségvetési dolgozók
foreach v of varlist alapi_b-reker_b rejov {
local c`v' : variable label `v'
gen `v'_ak = `v' / ker 100 if file < 14 köztisztv., bíró-ügyész, közalk.
label var `v'_ak "`c`v'' aránya, %"
}
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eredmények
des alapi_b_a- rejov_a
sum alapi_b_a- rejov_a
köztisztvisel
sum alapi_b_a- rejov_a if file == 11
közalkalmazott
sum alapi_b_a- rejov_a if file == 13
Versenyszféra (vállalati dolgozók)
foreach v of varlist repreju-rejov {
local c`v' : variable label `v'
gen `v'_av = `v' / ker 100 if file == 14
label var `v'_av "`c`v'' aránya, %"
}
eredmények
d repreju_av-rejov_av
sum repreju_av-rejov_av
Újra áttekintve a közintézményekben és a vállalatoknál dolgozók bérszerkezetét
kapnak-e?
sum ikieg_k_d- prejue_k_d if file < 14
sum repreju_v_d- prejue_v_d if file == 14
mekkora arányt képvisel a keresetben?
sum prejue_a alapi_b_ak-rejov_ak if file == 11 | file == 13
sum prejue_a repreju_av- rejov_av if file == 14
A keresetek megoszlása
"alapkereset" (hber) megoszlása
sum hber,d
Skewness: szimmetria, normális megoszlásnál értéke 0.
pozitív érték: "farok a jobb oldalon,
negatív érték: "farok" a bal oldalon
Kurtosis: csúcsosság-laposság, normális megoszlásnál értéke 3 (a Statában)
minél kisebb az érték, annál laposabb a megoszlás és fordítva
a megoszlás grafikusan
twoway histogram hber
a „kilógó” magas értékek kihagyása
twoway hist hber if hber<400001,percent
A minta mekkora részét hagyjuk ki a korlátozással?
centile hber
centile parancs, így csak a medián
centile hber, centile (50 70 90)
a felsorolt percentilisek
centile hber, centile(5(5)95)
az 5-ikt l a 95-ikig 5-ösével
centile hber, centile(85(1)99)
mennyit hagyunk ki a fels határral?
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twoway hist hber if hber<300001, percent

a fels kb. 8,5 százalék kimarad

5 ezres osztályközök, az oszlopok között kihagyás, ábra mentése
twoway hist hber if hber<300001,percent width(5000) gap(10) saving(hber_hist,
replace)
A 2008-ban érvényes szabályok:
a minimális bér: 69 000 forint,
a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igényl munkakörben
foglalkoztatottak garantált bérminimuma
a) 2 évnél kevesebb gyakorlati id vel: 82 800 forint
b) legalább 2 év gyakorlati id vel vagy 50 éves kor felett: 86300
count if hber == 69000
count if hber>68800 & hber < 69200
count if hber>86100 & hber < 86500
count if hber>86700 & hber < 87100 ugyanolyan széles sáv
count if hber>82600 & hber < 83000
count if hber>83100 & hber < 83500
megoszlás csak a vállalatoknál dolgozók adataival
twoway histogram hber if hber<300001 & file==14, percent width(5000) gap(10)
a havi bruttó átlagkereset megoszlása
twoway histogram ker
sum ker,d
a megoszlás teteje:
centile ker,centile(90 (1) 99)
500 ezer forintos fels határnál több, mint 95 százalékot megfigyelünk
twoway histogram ker if ker < 500001
twoway histogram ker if ker<500001, percent width(5000) xlabel(50000 (50000)
500000) saving(ker_hist, replace)
minimálbéreknél csúcsok láthatóak, de kisebbek, mint az alapbérnél láttuk
az alapbér és az átlagkereset megoszlásai egymás mellett
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph
méret igazítása
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph, ysize(5)xsize(9)
el lehet menteni a kombinált ábrát is
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph, ysize(5)xsize(9)
saving(hber_ker_hist,replace)
a súlyozás hatása a bruttó kereset megoszlására
sum ker,d
sum ker [w=esuly],d
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Kereseti különbségek
Férfi-n
tab nem,sum(ker)
a súlyozás némi változást eredményez - kb. 1500 forinttal kisebb a különbség
tab nem [w=esuly],sum(ker)
mutatók a kereset-különbségr l
i keresetek
sum ker [w=esuly] if nem==0,d
return list
saved results, return - elmentett eredmények
egyszer parancsok: r-class r()
modellbecslés: e-class, e()
a summarize "egyszer parancs" r-osztály
dis r(mean)
dis r(max)
skalár: az adatállománnyal tárolt kifejezés (szám v. string)
scalar define noiatlagk=r(mean)
scalar noimedk=r(p50)
férfi keresetek
sum ker [w=esuly] if nem==1,d
scalar ffiatlagk=r(mean)
scalar ffimedk=r(p50)
scalar list
a létrehozott skalárok listája
mutatók
átlagkeresetek aránya
dis noiatlagk / ffiatlagk 100
mediánkeresetek aránya
dis noimedk / ffimedk 100
gyakran használt mutató, a "gender earnings gap" a medián alapján
dis 1 - (ffimedk / noimedk)
scalar define gap = 1 - (ffimedk / noimedk)
skalárba írva
scalar list
ilyen mutatót a teljes munkaid ben dolgozó állandó foglalkoztatottak órakeresetéb l
illik számítani - itt most az összes foglalkoztatott havi keresetét használtuk
férfi-n i bérek a teljes munkaid s, a hónapban legalább 150 órát dolgozók mintájában
sum henora hofora,d
tab nem [w=esuly] if henora>=35 & hofora>=150,sum(ker)
Melyek a n i-férfi kereseti különbség okai?
(munkaid , gyakorlati id , képzettség, foglalkozás-ágazat, diszkrimináció)
Iskolai végzettség szerinti kereseti különbségek - mit várunk és miért?
tab1 iskv*

tab1 - egydimenziós táblázatok több változóra

tab iskveg5 [w=esuly], sum(ker)
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a 0-7 osztályt végzettek között a férfiak keresete magas:
tab iskveg5 nem [w=esuly] ,sum(ker) mean
ábrák
graph bar ker [w=esuly],over(iskveg5)
graph hbar ker [w=esuly],over(iskveg5)
graph hbar ker [w=esuly],over(iskveg9)
nemenként
graph bar ker [w=esuly],over(iskveg5) by(nem)
külön-külön szebb
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(iskveg5) t(N k) ytitle(havi átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(iskveg5) t(Férfiak) ytitle(havi átlagkereset)
Életkor illetve gyakorlati id szerinti kereseti különbségek
Van már egy korcsoport programunk: korcsoport.do. Mivel az életkor-változót
ugyanúgy kor-nak nevezik a bértarifa-állományban, mint a munkaer -felmérés
állományában, változtatás nélkül használhatjuk a programot
do korcsoport
tab korcs
tab korcs [w=esuly],sum(ker) mean obs
nemek szerint külön
tab korcs nem [w=esuly],sum(ker) mean obs
ábrák
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(korcs) t("Átlagkeresetek korcsoport szerint,"
"férfiak") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_korcsop_ffi.gph, replace)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(korcs) t("Átlagkeresetek korcsoport szerint,"
"n k") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_korcsop_no.gph, replace)
gyakorlati id - az életkortól és iskolai végzettségt l (valamint a munkában töltött
id l) függ
tab iskveg9
a numerikus értékekkel kiegészítjük az értékcimkéket
numlabel iskveg9, add
help labelbook
tab iskveg9
gyakorlati id változó
gen int gyak = kor - 12 8 osztály alatt: 12 év iskolában
replace gyak = kor - 14 if iskveg9 == 2 8 osztály
replace gyak = kor - 17 if iskveg9 == 3 | iskveg9 == 4 szakmunkás, szakiskola
replace gyak = kor - 18 if iskveg9 == 5 | iskveg9 == 6 középiskola
replace gyak = kor - 19 if iskveg9 == 7
technikum
replace gyak = kor - 21 if iskveg9 == 8
f iskola BA
replace gyak = kor - 23 if iskveg9 == 9
egyetem MA
replace gyak = 0 if gyak < 1
egy ilyen eset adódott
label var gyak "becsült gyakorlati id , év"
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osztályközökbe sorolás
gen gyakido = recode(gyak,5,10,15,20,30,40,50,69)
gyakorlati id és bérek
tab gyakido [w=esuly],sum(ker) mean obs
tab gyakido nem [w=esuly],sum(ker) mean obs
ábrák
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(gyakido) t("Átlagkeresetek gyakorlati id
szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_gyakido_ffi.gph, replace)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(gyakido) t("Átlagkeresetek gyakorlati id
szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_gyakido_no.gph, replace)
Régiók szerinti kereseti különbségek (megyék)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending)
t("Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending)
t("Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) exclude0
k
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending)
t("Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
ylabel(100000(50000)250000) exclude0
férfiak
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1 & megye<21,over(megye, sort(1) descending)
t("Átlagkeresetek megyék szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset)
ylabel(100000(50000)300000) exclude0
Ágazat szerinti kereseti különbségek
ágazati kódrendszer
tab teaor2008_2
tab teaor2008_3
tab teaor2008_4
numlabel teaor2008_2_hu,add nem a változónév, a cimkenév!
tab teaor2008_2
ágazati kódok további összevonása
do agazat

külön do fájl

tab agz
tab agz [w=esuly], sum(ker)
graph hbar ker [w=esuly],over(agz, sort(1) descending)
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graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending) t("Átlagkeresetek
ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
kisebb bet méret a cimkékbe (nem könny megtalálni):
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending
label(labsize(small))) t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi
átlagkereset)
vagy, rugalmasan (*1.0) a "normál" méret, lehet nagyítani és kicsinyíteni):
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending label(labsize(*.7)))
t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 1,over(agz, sort(1) descending label(labsize(*.7)))
t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset)
Foglalkozás szerinti kereseti különbségek
Feor - kódrendszer az útmutatóban: tarifa_2008_v_utmutato.pdf
tab feor1997_4
vezet , nem vezet legalább középfokú végzettséget igényl munkát végz , fizikai
munkát végz
gen byte fogl = 1
replace fogl = 2 if int(feor1997_4/100) > 20
replace fogl = 3 if int(feor1997_4/100) > 50
label var fogl "foglalkozás"
label define fogl 1"vezet szellemi" 2"nem vezet szell." 3"fizikai"
label values fogl fogl
tab fogl [w=esuly], sum(ker)
A kereseti különbségek modellezése
lináris regresszió, függ változó: havi kereset
független változók:
nem: nem változó, 0/1, férfiak esetében 1
reg ker nem [w=esuly]
dis ffiatlagk-noiatlagk még megvannak a skaláraink
y = c + bx,
c=176586,
b(nem)=28679.72 x=0 ha n , x=1 ha férfi
iskolai végzettség
tab iskev iskolában eltöltött évek
reg ker nem iskev [w=esuly]
1 év iskola hozama 31904 forint.
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nem biztos, hogy egy év bérhozama minden szinten azonos
iskolai végzettség dummik
tab iskveg5, gen(iskola)
d iskola
a 8 osztályt végzettek lesz a viszonyítási csoport
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 [w=esuly]
pl. a szakmunkásképz 1 éve csak 8840/3 forintot ér a modell szerint
életkor (gyakorlati id )
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 kor [w=esuly]
a korral n a kereset, de láttuk, hogy ez nem minden korcsoportban igaz:
graph use ker_korcsop_ffi.gph
graph use ker_korcsop_no.gph
az életkor négyezetének szerepeltetésével lehet modellezni
gen kor2 = kor^2
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 kor kor2 [w=esuly]
negatív szignifikáns együttható kor2-re
A modell szerint hol van a kereset maximuma?
ahol b_kor + 2*b_kor2*kor == 0 (derivált)
6523.5+2*-58.9*kor=0, 6523.5-117.8*kor=0, 6523.5=117.8*kor,
kor = 6523/117 = 55.8 - 56 éves korig n , utána csökken a modell szerint a kereset
a gyakorlati id vel is lehet modellezni
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak [w=esuly]
gen gyak2 = gyak gyak
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 [w=esuly]
hasonló eredmény, mint a korral, cseppet javul az r négyzet
5736/180=32 év becsült gyakorlati id nél a maximális a kereset a modell szerint
részid ben dolgozók
sum henora,d
gen reszido = 0
replace reszido = 1 if henora < 35
label var reszido "részid ben dolgozik"
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido [w=esuly]
lehetne a fforma változó alapján is definiálni a részmunkaid t
foglalkozás
tab fogl, gen(foglalk)
viszonyítási csoport a fizikai foglalkozás
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 [w=esuly]
régió
tab kshreg, gen(regio)
és még egy Budapest változó
gen bp = 0
replace bp = 1 if megye == 1
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Budapest ne tartozzon a Közép-Magyarország régióhoz
replace regio2 = 0 if bp == 1
Budapesthez viszonyítunk
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 regio2-regio8
[w=esuly]
ágazat
tab agz,gen(agazat)
a gépiparhoz viszonyítunk (agazat11)
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 regio2-regio8
agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
2007-ben belép k: k kisebb eséllyel jutottak jutalomhoz
tab ujbel, nol
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel regio2regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
túlórázók
sum tulmu
count if tulmu > 0
gen byte tulora = 0
replace tulora = 1 if tulmu > 0
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel tulora
regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
Regressziós becslés a kereset logaritmusával
Kereset megoszlása
graph use ker_hist már van kész ábránk
gen lnker = ln(ker)
label var lnker "a bruttó átlagkereset logaritmusa"
ábra ugyanarra a keresettartományra, mint az el
ábra
twoway histogram lnker if ker<500001,percent saving(lnker_hist,replace)
sokkal jobban hasonlít a normális elszláshoz
sum ker,d
sum lnker,d a skewness közel esik 1-hez, a kurtosis sokkal közelebb van 3-hoz
utolsó becslésünk megismétlése, a függ változó kereset logaritmusa
el bb nézzük az eredeti becslés eredményeit
regress
utolsó becslés eredményeinek megjelenítése
becslés a logaritmikus keresettel
reg lnker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel regio2regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
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jelent sen növekedett az R2
Az együtthatók értelmezése, ha a függ változó logaritmusa szerepel a becslésben
ln(w)=ßx
Ha x-et egységnyivel növeljük w1-r l w2-re:
ln(w2) - ln(w1) = ß
exp (ln(w2) - ln(w1)) = exp(ß) [exp(a-b) = exp(a)/exp(b)]
w2/w1 = exp(ß), w2=w1*exp(ß)
A független változó exp(ß)-szorosával változik a függ változó egységnyi változása
nyomán.
ereturn list
e(b) - az együtthatók vektora
így hivatkozhatunk egy együtthatóra:
dis _b[nem]
számításhoz is felhasználhatjuk
dis exp(_b[nem]) a férfiak bérel nye kb. 17 százalék
A két utolsó modell eredményeit logfájlba írjuk
log using berregr.log,replace
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel tulora
regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
reg lnker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel regio2regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
log close
Stata utasítások a leckében:
Memória-allokálás
memory
set memory
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
Adatállomány és változók jellemz i
describe
Táblázat
tabulate
Változók jellemz i
codebook
codebook2
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Új változó létrehozása, változó módosítása:
generate
replace
Változók összehasonlítása
compare
Esetek összeszámlálása
count
Átlagok, megoszlás
summarize
Stata utasítások ismétlése – foreach
Ábrák
graph
Lineáris regresszió
regress
Függelék a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
A Bértarifa-felvétel adatlapjai
A Bértarifa-felvétel leírása az MTA KTI Adatbankjában
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6. Gyakorlat:
Jövedelmek, jövedelmi egyenl tlenségek
A KSH 2005 évi jövedelemfelvételének kérd ívei és változói
I. Az egyéni adatállomány változói
use jov04e
Azonosító változók
d uterul-szsor
isid uterul szlok cimssz hsor szsor
isid varlist : a felsorolt változók egyedileg
azonosítják-e a megfigyeléseket? Ha nem, hibaüzenetet kapunk, pl. ha csak a háztartás
azonosítóit írjuk be:
isid uterul szlok cimssz hsor
a lakás azonosítói: település, számlálókörzet, lakássorszám
codebook uterul-cims
a háztartás sorszáma a lakáson belül
codebook hsor
a személy sorszáma a lakásban
codebook szsor
a család sorszáma a lakásban
codebook cssor
Mivel egyéni fájlt nézünk, itt nem a mintában szerepl lakások, háztartások, családok
számát láthatjuk, a változók az egyének lakáshoz, háztartáshoz, családhoz tartozását
azonosítják
(A háztartás és a család statisztikai fogalmairól lásd: A háztartás és a család fogalma,
KSH Módszertani füzetek 47, 2006 (KSH, 2006) )

Hány háztartás van a mintában?
Létrehozunk egy új változót, mely a háztartáson belüli sorszámot tartalmazza. A
sorszámot az azonosító változók szerint sorbarendezett megfigyelésekhez rendeljük, így
a legkisebb személysorszámú egyén lesz az els a háztartáson belül.
sort uterul szlok cimssz hsor szsor
_n az esetsorszámot jelenti a Statában. Ha csoportokat definiálunk (by varlist:), akkor
_n csoporton belüli esetsorzámot jelenti. Lásd [U] 13.7 Explicit subscripting. */
by uterul szlok cimssz hsor: gen recnoh = _n
label var recnoh "a személy sorszáma a háztartásban"
Annyi háztartás van a mintában, ahány 1-es sorszámú háztartástag:
tab recnoh
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Hány család van a mintában?
Ehhez családonként sorszámozzuk be az egyéneket
sort uterul szlok cimssz hsor cssor szsor
by uterul szlok cimssz hsor cssor: gen recnocs = _n
label var recnocs "a személy sorszáma a családban"
tab recnocs
Hány tagból állnak a háztartások? Hogyan oszlanak meg létszám szerint?
gen byte munka = 1
munkaváltozó a további számításokhoz, minden esetnél 1 az
értéke
/Háztartásonként összeszámoljuk a tagokat, a kapott létszámváltozó azonos lesz
minden háztartástag esetében. egen: extensions to generate, a generate utasítás
kiterjesztései. Lásd help egen */
egen recordsh = total(munka), by(uterul szlok cimssz hsor)
label var recordsh "háztartáslétszám"
ellen rzés listázással
list uterul szlok cimssz hsor szsor recnoh recordsh in 1/30 A képzett háztartáson
belüli sorszámváltozó (recnoh) nem feltétlenül azonos az adatállományban található
személy sorszáma (szsor) változóval!
a létszámváltozó megoszlása
tab recordsh
itt minden háztartás annyiszor szerepel, ahány tagja van
minden háztartásnak csak az els tagjával számolva a háztartások megoszlását kapjuk:
tab recordsh if recnoh == 1
a munka nev változóra már nincs szükségünk
drop munka
Személyi jellemz k és lakóhely
Az uterul változót a településkódból képezték, de az anonimitás érdekében fiktív
értékeket tartalmaz
codebook uterul
annyi kiderül, hogy 523 településen vették fel a kérd ívet
Megye,régió
tab1 megyekod regio
Nem, életkor, iskolai végzettség
codebook neme szev kev jbefisk
Családi változók
codebook cspot cslas htfo
(A háztartásf statisztikai fogalmáról lásd KSH, 2006)
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Részletes lakóhelyi, demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatottsági adatok a személyi
kérd ívr l (B kérd ív)
Lakóhely, demográfia
d terul2-kidta
Iskola, nyelvtudás
d vegzo-beny3
Foglalkoztatottság, munkakeresés
d ogyora-umin
Megélhetési források
d megel*
miel tt egy másik fájlt olvasnánk be, felcimkézzük és elmentjük az új változókkal
kiegészített egyéni fájlt
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, egyéni fájl új változókkal"
save jov04e2, replace
II. A háztartás fájl változói
use jov04h, replace
d,s

elemszám: 18879, ennyi háztartást számoltunk össze az egyéni kérd ívben

Azonosítók - mint az egyéni kérd íven
d uterul szlok cimssz hsor
isid uterul szlok cimssz hsor
A lakáskérd ív változói (A kérd ív)
d ltip-futag
A lakás fekvését a kérdez állapítja meg
tab fekv
III. Jövedelmi adatok, egyéni és háztartási összjövedelem (C kérd ív)
El ször áttekintjük a különböz egyéni és háztartási szint jövedelemforrásokat és
jövedelemcsoportokat, majd kiszámítjuk a háztartás összjövedelmét.
1. Egyéni jövedelmek (C kérd ív 2. oldal)
use jov04e2
Változók a jövedelemelemekr l
d osmbeho-ocsaladft
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Jövedelemforrások szerint összegzett jövedelmek, adók, járulékok
d semjov- snetjo
Különböz forrásokból származó egyéni jövedelmek
a) Munkaviszonyból származó jövedelmek - semjov
d osmbe osveg osmas osemj
sum osmbe osveg osmas osemj
gen double qsemjov = osmbe + osveg + osmas + osemj double: tárolási forma nagy
számok pontos rögzítésére, help datatypes
sum qsemjov
Csupa hiányzó érték! Az ok: az adatállományban a jövedelmi változókban hiányzó érték
szerepel ha az adott jövedelemmel az egyén nem rendelkezik. Át lehetne kódolni a
hiányzó értékeket 0 értékre, de egyszer bb az egen utasítással összegezni, itt a rowtotal
függvény a kívánt összeget adja.
drop qsemjov
változó törlése
egen double qsemjov = rowtotal (osmbe osveg osmas osemj)
Mos összhasonlítjuk a számított változónkat a KSH által számítottal
compare qsemjov semjov
csak a hiányzó értékeknél van eltérés, ami nálunk 0
jövedelem, az a KSH-nál hiányzó érték
b) Munkaviszonyhoz kapcsolódó költségtérítések - sktg
d osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis oskeg
sum osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis oskeg
egen double qsktg = rowtotal (osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis oskeg)
compare qsktg sktg
c) Nem mez gazdasági vállalkozásból, szövetkezetb l származó jöv. - svjov
d ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov
sum ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov
egen double qsvjov=rsum(ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov)
compare svjov qsvjov
d) Egyéb tevékenységb l származó jövedelem - segyjov
d osalk ossze osmegb osbor osibe oskje osmjo segyjov
sum osalk ossze osmegb osbor osibe oskje osmjo segyjov
e) Nyugdíj, nyugdíjszer ellátások - snyunysze
d osnyugft osnyugozgft osnyugjaft snyunysze
sum osnyugft osnyugozgft osnyugjaft snyunysze
f) Személyhez köthet gyerekkel kapcsolatos jövedelmek - sgyke
d osgyt osanyat osgyd osgys osters sgyke
sum osgyt osanyat osgyd osgys osters sgyke
g) Munkanélküli ellátásból származó jövedelmek - sme
d osmja osmnj osmegy sme
sum osmja osmnj osmegy sme
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h) Egyéb társadalmi jövedelmek - setjov
d ostap osapo osokt osesz setjov
sum ostap osapo osokt osesz setjov
i) Külföldr l származó jövedelem - skszjov
d oskuj1ft oskuj2ft oskuj3ft skszjov
sum oskuj1ft oskuj2ft oskuj3ft skszjov
a q-val kezd
drop q*

ellen rz változókra már nincs szükségünk
az összes q-val kezd
nev változó törlése

Az összes egyéni jövedelem:
egen double egyjov = rowtotal (semjov sktg svjov segyjov snyunysze sgyke sme setjov
skszjov)
label var egyjov "Egyéni jövedelmek összege"
Összehasonlítás a KSH által számított összes bruttó jövedelem változóval
compare sbrujo egyjov
Sok esetben nem egyeznek. Az eltérés kulcsát a módzsertani útmutató (KSH A
jovedelemfelvetel modszertana 2006, 3.2. függelék) 29. oldalán találjuk meg:
Az egyéni jövedelmekhez hozzáadták az un. "személyre kiutalt" mez gazdasági
jövedelmeket, a változó neve smezjov. Erre, mint írják, a jövedelmi levonások (adók)
számításához volt szükség, és az alábbiak szerint jártak el:
1. Ha egy olyan személy volt a háztartásban akinél jsgakt=8 (mez gazdasági vállalkozó),
akkor a mezojov teljes összege ehhez a személyhez került az összes jövedelemben
2. Ha több ilyen személy volt a háztartásban, akinésl jsgakt=8, akkor egyenl arányban
szétosztódott közöttük
3. Ha nem volt mez gazdasági vállalkozó a háztartásban, akkor a háztartásban él 16
éves és id sebb személyek között egyenl arányban osztottuk szét a mez gazdsasági
jövedelmet (mezojov/sum(hlets16))
gen double egyjov2=egyjov
replace egyjov2 = egyjov+smezjov if smezjov != .
eredménye hiányzó érték lenne

hiányzó értékkel való összaadás

label var egyjov2 "Egyéni jövedelmek összege 'kiutalt' mez gazd. jövedelemmel"
compare sbrujo egyjov2
ismét elmentjük az új változókkal kiegészített egyéni fájlt
save jov04e2, replace
2. Háztartási szint jövedelmek (C kérd ív 8. oldal)
use jov04h, replace

háztartás fájl
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a) háztartási jövedelmek
d sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft ogyszocs olfe ofelkoz obiz oejo kaptart kappt
kapet ojovgyszft16 mezjov
sum sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft ogyszocs olfe ofelkoz obiz oejo kaptart
kappt kapet ojovgyszft16 mezjov
A mez gazdasági jövedelmet a mez gazdasági bevételek és ráfordítások különbségeként
számítják ki - mezjov = mezbev - mezraf (a hiányzó értékeket át kell kódolni 0-ra!)
b) más háztartás tagjaitól kapott támogatások
d kappt kapet
sum kappt kapet
c) a jövedelmet csökkentik a más háztartás tagjainak adott támogatások
d adtart adpt adet
sum adtart adpt adet
A háztartási szint jövedelmek összege
a pozitív értékek összege
egen double haztbev = rowtotal (sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft ogyszocs olfe
ofelkoz obiz oejo kaptart kappt kapet ojovgyszft16 mezjov)
label var haztbev "háztartási szint bevételelek"
a csökkent tételek összege
egen double haztkia = rowtotal (adtart adpt adet)
label var haztbev "háztartási szint bevételeleket csökent tételek"
az összes háztartási szint jövedelem kiszámítása
gen double haztjov = haztbev - haztkia
label var haztjov "háztartási szint jövedelmek (bevételek-kiadások)"

3. Az egyéni és a háztartási szint jövedelmek összegzése
a) Az egyéni és háztartási fájlok adatainak összekapcsolása
/Az egyéni jövedelmek az egyéni fájlban találhatók, a háztartási szint jövedelmek a
háztartásfájlban. Össze kell kapcsolni az egyéni és a háztartás fájlokat.
A háztartásfájl változóit másoljuk át az egyéni fájlba, de csak azokat, amelyekre
várhatóan szükségünk lesz. */
felcimkézzük és elmentjük a háztartási fájlt az új változókkal
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, háztartási fájl új változókkal"
save jov04h2, replace
Az azonosítókat és néhány a háztartást leíró változót valamint a háztartási jövedelem
változót tartjuk meg
keep uterul-teltip tecso-hlets16 hnetjo hbrujo htfogakt-oecd2 haztjov
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1:n merge: a mesterfájl egy megfigyeléséhez a using fájlban több tartozhat (egy
háztartáshoz több személy tartozhat). Lásd help merge!
merge 1:n uterul szlok cimssz hsor using jov04e2
a kombinált fájlban az egyén lesz a megfigyelési egység
d,s
az elemszám azonos az egyéni fájl elemszámával
mivel a háztartásfájl volt a mesterfájl, a háztartásfájl változói kerülnek el re a
kombinált fájlban
describe, simple
d, si
ugyanaz
mivel a kombinálás sikeres volt, nincs már szükség az _merge változóra
drop _merge
b) Az egyéni szint jövedelmek összege háztartásonként
Minden személyhez hozzárendeljük háztartása összes jövedelmét az egyes jövedelmi
forrásokból. Ehhez az egen utasítás total függvényét használjuk, a by varlist opcióval
háztartásonkénti részösszegeket számítva. Lásd help egen!
az egyéni szint jövedelmek összegzése jövedelemforrásonként külön-külön
egen double hsemjov=total(semjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsemjov "munkaviszonyból jöv., háztartásössz"
egen double hsktg=total(sktg), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsktg "munkaviszonyból költségtérítés, háztartásössz"
egen double hsvjov=total(svjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsvjov "nem mg. vállalkozásból jöv., háztartásössz"
egen double hsegyjov=total(segyjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsegyjov "egyéb tevkénenységb l, vagyonból egyéni jöv., háztartásössz"
egen double hsnyunysze=total(snyunysze), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsnyunysze "nyugdíjszer jöv., háztartásössz"
egen double hsgyke=total(sgyke), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsgyke "gyerekhez köthet egyéni jöv., háztartásössz"
egen double hsme=total(sme), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsme "munkanélküli ellátásból jöv., háztartásössz"
egen double hsetjov=total(setjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsetjov "egyéb társadalmi jöv., háztartásössz"
egen double hskszjov=total(skszjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hskszjov "külföldr l származó jöv., háztartásössz"
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az összes egyéni szint jövedelem a háztartásban
gen double hbrszem =
hsemjov+hsktg+hsvjov+hsegyjov+hsnyunysze+hsgyke+hsme+hsetjov+hskszjov
label var hbrszem "bruttó személyhez köt
jövedelmek a háztartásban"
c) az egyéni szint és a háztartási szint jövedelmek összeadása
gen double hbrutto = hbrszem + haztjov
label var hbrutto "a háztartás bruttó jövedelme, saját számítás"
összehasonlítás a KSH megfelel változójával
compare hbrujo hbrutto
megegyeznek
az összjövedelmet is tartalmazó fájl cimkézése és mentése
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, egyéni fájl háztartási jövedelem-változókkal"
save, replace

IV. Egy f re jutó és ekvivalens jövedelmek számítása
1. Egy f re jutó jövedelem: összes jövedelem / háztartáslétszám
gen jvperfo = hbrutto / hlets
label var jvperfo "egy f re jutó bruttó jövedelem a háztartásban"
2. Ekvivalenciaskálák, fogyasztási egységre jutó jövedelmek
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_33933_35411112_1_1_1_1,00.ht
ml
OECD_ekvivalenciaskalak.pdf
OECD1 - "régi"
Az els háztartástag 1, a többi feln tt háztartástag 0,7, a gyerekek 0,5 fogyasztási
egység.
Korösszetétel
gen byte a013 = 1 if kev < 14 | (kev == 14 & ho < 4)
egen byte n013 = total(a013),by( uterul szlok cimssz hsor)
label var n013 "0-13 évesek létszáma a háztartásban, 2005. március 31., KSH"
gen byte a14_ = 1 if kev > 14 | (kev == 14 & ho >= 4)
egen byte n14_ = total(a14_),by( uterul szlok cimssz hsor)
label var n14_ "14 évesek és id sebbek létszáma a háztartásban, 2005. március 31.,
KSH"
"A mikrocenzus felvétel eszmei id pontja 2005. március 31. és április 1. közötti éjfél
volt." (A jövedelemfelvétel módszertana 2006, KSH). Itt eltértek ett l, mert a 2004. évi
jövedelmek szerepelnek a felvételben. Feltételezzük, hogy a korév (kev) változó a 2005.
március 31-én betöltött életkort jelenti, bár az adatok között szerepl születési év és
születési hónap változók (szev ho) segítségével nem sikerült a korév változót (kev)
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rekonstruálni. Az adatállományban szerepl KSH által kiszámított fogyasztási
egységeket a úgy kapjuk meg, hogy az els három hónapban született, a kev változó
szerint 14 éveseket a 14 éven aluliakhoz soroljuk
OECD1 fogyasztási egységek
Az els háztartástag 1, a többi feln tt háztartástag 0,7, a gyerekek 0,5 fogyasztási
egység.
gen oecd1b = 1 + (0.7 (n14_-1)) + (0.5 n013)
label var oecd1b "oecd 1 ekv. skála, saját számítás"
compare oecd1 oecd1b
drop oecd1b
fogyasztási egységre jutó jövedelem OECD1 skálával
gen jvoecd1 = hbrutto / oecd1
label var jvoecd1 "fogyasztási egységre jutó jövedelem, OECD1 skála"
OECD2 - "új" fogyasztási egységek
Az els háztartástag 1, a többi feln tt háztartástag 0,5, a gyerekek 0,3 fogyasztási
egység.
gen oecd2b = 1 + (0.5 (n14_-1)) + (0.3 n013)
label var oecd2b "oecd 2 ekv. skála, saját számítás"
compare oecd2 oecd2b
drop oecd2b
drop a013-n14_
fogyasztási egységre jutó jövedelem OECD2 skálával
gen jvoecd2 = hbrutto / oecd2
label var jvoecd2 "fogyasztási egységre jutó jövedelem, OECD2 skála"
Négyzetgyök (square root) fogyasztási egység: a háztartáslétszám négyzetgyöke
gen esqroot = sqrt(hlets)
tab hlets, sum(esqroot)
fogyasztási egységre jutó jövedelem a négyzetgyök skálával
gen jvsqrt = hbrutto / sqrt(hlets)
label var jvsqrt "fogyasztási egységre jutó jövedelem, létszám négyzetgyöke skála"
A különböz fogyasztási egységek átlagos értékei
sum hlets oecd* esq
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V. Jövedelemeloszlás
Kvantilisek
decilis értékek
pctile pct10_oecd1=jvoecd1 [w=szorzo], nq(10)
oecd1 skála
A pctile utasítással egy új változót hozunk létre (pct10_oecd1), amely az sorrendben
els megfigyeléseknél a percentilisek jövedelem-értékét vesz fel, és annyi
megfigyelésben lesz értéke, ahány percentilist kiszámítottunk - a többi megfigyelésnél
értéke hiányzó. Lásd: help pctile, kézikönyv D 455. o. pctile
A számításokhoz az adatokat súlyozni kell. A súlyokat a szorzo változó tartalmazza.
sum pct10_oecd1
list pct10_oecd1 in 1/10
decilisek a másik két skálával
pctile pct10_oecd2=jvoecd2 [w=szorzo], nq(10)
pctile pct10_sqr=jvsqr [w=szorzo], nq(10)
decilisek a három skálával
list pct10* in 1/9
tab1 pct10*
más csoportosítást is használhatunk: pl. kvintilisek
pctile pct5_oecd2=jvoecd2 [w=szorzo], nq(5)

nq(#): hány percentilist kérünk

az egyének besorolása decilisekbe
Az 'xtile jövedelemváltozó = újváltozónév' utasítással a megfigyeléseket percentilisekbe
sorolhatjuk. Lásd: help pctile, kézikönyv D 455. o. pctile.
xtile dec_o1 = jvoecd1 [w=szorzo], nq(10)
xtile dec_o2 = jvoecd2 [w=szorzo], nq(10)
xtile dec_sr = jvsqrt [w=szorzo], nq(10)
Az egyének a különböz ekvivalencia-skálák alkalmazásával természetesen más
decilisbe kerülhetnek
compare dec_o1 dec_o2
compare dec_o1 dec_sr
Az eddig végzett számításokhoz a Stata 11 sztenderd utasításait használtuk. A következ
számítások egy részét kiegészít programok segítségével fogjuk elvégezni, melyeket
külön telepíteni kell. A telepítés elvégezhet a Stata programból a következ lépésekkel:
1. a poverty utasítást akarjuk használni, de ez nem része a sztenderd Statának, ha
megpróbáljuk végrehajtani, hibaüzenetet kapunk
2. help poverty beírása után is hibaüzenetet kapunk, de a program felajánlja, hogy
utánanéz (keyword search). A keresés eredményeképpen megtalálja az interneten az
sg108 sz. kiegészít csomagot, mely az STB-48-ban jelent meg (Stata Technical
Bulletin). A Viewer ablakból a kiegészít csomagot telepíteni tudjuk.
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Jövedelmek egy referenciaérték arányában
Az xfrac utasítás az STB-48-ban megjelent sg104 kiegészít csomag része. Szintaktikája:
xfrac varname [weight] [if exp in range], cutoff(#) [ gp(gpname) ]. Ebben varname a
jövedelemváltozó változó neve, cutoff(#) a megadandó jövedelmi szint, az opcionális
gp(gpname) egy új változót hoz létre, mely a jövedelmi szintt l való eltérés mértéke
(százaléka) szerint sorolja a megfigyeléseket 20 csoportba. Lásd help xfrac.
Az xfrac utasítással a mediánjövedelelem százalékában kifejezett 20 jövedelmi
csoportba soroljuk az egyéneket, és e csoportok arányait számítjuk ki a sokaságban
sum jvoecd2 [w=szorzo], d
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1187379)
a szám a medián kiszámított értéke
új változó létrehozásával
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1187379) gp(pctmed_o2)
label var pctmed_o2 "fogyasztási egységre es jövedelem a mediánjövedelem
arányában, oecd2 skála"
label define pct 1"0,1-nél kevesebb" 2"0,1-0,2" 3"0,2-0,3" 4"0,3-0,4" 5"0,4-0,5" ///
6"0,5-0,6" 7"0,6-0,7" 8"0,7-0,8" 9"0,8-0,9" 10"0,9-1,0" 11"1,0-1,1" ///
12"1,1-1,2" 13"1,2-1,3" 14"1,3-1,4" 15"1,4-1,5" 16"1,5-1,75" ///
17"1,75-2,00" 18"2,00-2,5" 19"2,5-3,00" 20">=3,00"
label values pctmed_o2 pct
tab pctmed_o2 [aw=szorzo]
Más referenciaértéket is használhatunk, pl. az átlagjövedelmet
sum jvoecd2 [w=szorzo]
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1538775)
VI. Jövedelmi különbségek, szegénység
Szegénységi ráta (szegények aránya)
Poverty utasítás, lásd help poverty!
A szegénységi küszöböt a line() opcióval állíthatjuk be, line(-1) a mediánjövedelem felét
jelenti, ez az alapértelmezés (ha nem írjuk be a line() opciót). A gen(varname) opcióval
egy új változóban elmenthetjük hogy az egyén ekvivelens jövedelme a küszöb alá esik-e
(1) vagy nem (0).
A mediánjövedelem felét fogjuk szegénységi küszöbként használni.
poverty jvoecd2 [w=szorzo], line(-1) gen(poor_o2)
label variable poor_o2 "Szegény, a medián jövedelem fele alatt, oecd2"
poverty jvoecd1 [w=szorzo], line(-1) gen(poor_o1)
label variable poor_o1 "Szegény, a medián jövedelem fele alatt, oecd1"
ráták
tab1 poor*
tab poor*, cell

a két skála eltér eredményeket ad
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Más szegénységi mér számok
Headcount ratio = szegénységi ráta
poverty jvoecd2 [w=szorzo], line(-1) h
Szegénységi rés (poverty gap)
elmaradás a szegénységi küszöbt l (mennyi ekvivalens jövedelem szükséges ahhoz,
hogy az egyén ekvivalens jövedelme elérje a szegénységi küszöböt), a küszöböt elér knél
értéke 0
poverty jvoecd2 [w=szorzo], apg
per unit: átlagos szegénységi rés
Átlagos relatív szegénységi rés (poverty gap ratio)
a szegénységi küszöbt l való elmaradás a szegénységi küszöb százalékában
poverty jvoecd2 [w=szorzo], pgr
Átlagos jövedelmi rés (income gap ratio)
a szegénységi küszöb arányában kifejezve átlagosan mekkora ekvivales jövedelemre
lenne szükségük a szegényeknek, hogy ekvivalens jövedelmük elérje a szegénységi
küszöböt (szegénységi küszöb - a szegények átlagos jövedelme)/szegénységi küszöb
poverty jvoecd2 [w=szorzo], igr
Percentilishányasosok, Gini együttható
ineqdeco jvoecd2 [w=szorzo]
p90/p10 kézzel számítva:
sum jvoecd2 [w=szorzo],d
dis r(p90)/r(p10)
r(p90), r(p10): a summarize utasítás végrehajtásakor
elmentett és átmenetileg tárolt eredmények, lásd help return
Jövedelem-részesedések (jövedelemhányadok, quantile shares)
Jövedelem-részesedések 10 decilisre
sumdist jvoecd2 [w=szorzo]
Az eredményekben található statisztikák:
Quantile: a kvantilis értéke (ekvivalens jövedelem)
% of median: a kvantilis értéke a medián százalékában
share, %: a csoportba tartozók részesedése az összjövedelemb l
L(p), %: kumulatív részesedés az összjövedelemb l
GL(p): kumulatív részesedés jövedelemátlag (generalised Lorenz ordinates)
Jövedelem-részesedések 5 és 20 kvantilissel (csoporttal)
(ngps (#) opció, lásd help sumdist)
sumdist jvoecd2 [aw=szorzo], ngps(5)
sumdist jvoecd2 [aw=szorzo], ngps(20)
Lorenz-görbe megjelenítése
lorenz jvoecd2 [w=szorzo]
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el is menthetjük az ábrát
lorenz jvoecd2 [w=szorzo], saving(lorenz_oecd2,replace)

VII. Jövedelem-összetétel
A jövedelemelemek átlagos értéke a jövedelmi tizedekben
A jövedelemelemek fogyasztási egységenkénti értéke
Ezt egy kis programmal számítjuk ki gyorsan minden szükséges változóra. A programot
írjuk egy do fájlba, és a do fájlt hajtsuk végre!
A programban a változók cimkéit is át tudjuk írni az új változókra: macro extended
functions, local macroname : variable label varname (Kézikönyv P 193, 196: Extended
functions for extracting data attributes).
do fájl kezdete
foreach k of varlist hsemjov-hskszjov haztjov {
capture drop `k'_o2
törlés ha van már ilyen nev
változó
local c`k' : variable label `k'
változócimke a cváltozónév makroba
gen `k'_o2 = `k' / oecd2
fogyasztási egységre jutó jövedelem
label var `k'_o2 "`c`k''- oecd2"
az új változó címkézése
}
do fájl vége
A fogyasztási egységre jutó jövedelmek átlagértékei az összsokaságra
a változók
d hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2
fogyasztási

jvoecd2: összes háztartási jövedelem
egységre

sum hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2
A fogyasztási egységre jutó jövedelmek átlagértékei jövedelmi tizedenként
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(dec_o2)
formázással áttekinthet bb lesz a táblázat (help tabstat, options)
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(dec_o2) format(%6.0f)
Jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben jövedelmi
tizedenként
Az egyes jövedelemelemek arányát tartalmazó változók létrehozása , ismét egy program
segítségével
do fájl kezdete
foreach n of varlist hsemjov_o2-haztjov_o2 {
capture drop y`n'
törlés ha van már ilyen nev változó
local c`n' : variable label `n'
változócimke a cváltozónév makroba
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gen y`n' = `n' / jvoecd2 100
label var y`n' "`c`n'' - % "

a jövedelemelem hány %-a az ekvivalens
jövedelemnek
az új változó címkézése

}
do fájl vége
A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben
tabstat y[w=szorzo]
A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben jövedelmi
tizedenként
tabstat y[w=szorzo], by(dec_o2) format(%3.1f)
VIII. Néhány mutató régiók szerinti különbségei
Fogyasztási egységre es jövedelem átlaga, jövedelemeloszlás (decilisek)
tab regio [w=szorzo], sum(jvoecd2)
tab dec_o2 regio [aw=szorzo],col
tab dec_o2 regio [aw=szorzo],col nofr

csak a százalékok

Az összsokaságra számított mediánjövedelem adott hányadával rendelkez k
aránya
tab pctmed_o2 regio [aw=szorzo],col nofr
Szegények ránya (küszöb: a mediánjövedelem fele)
tab regio poor_o2 [aw=szorzo],row
Jövedelem-összetétel
A fogyasztási egységre jutó jövedelelemekk átlagértékei
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(regio) format(%6.0f)
A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben
tabstat y[w=szorzo], by(regio) format(%3.1f)

Stata utasítások a gyakorlatban:
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
Adatállomány és változók jellemz i
describe
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Azonosítók vizsgálata
isid
Változók jellemz i
codebook
Új változó létrehozása, változó módosítása:
generate
replace
A generate utasítás kiterjesztései
egen
Változók értékeinek listázása
list
Táblázat
tabulate
tab1
Változó törlése
drop
Cimkézés:
label var(iable)
label define
label values
label data
Adatállomány mentése
save
Változók összehasonlítása
compare
Változók törlése
drop
keep
Adatállományok összekapcsolása
merge
Kvantilisek számítása, besorolás percentilisbe
pctile
xtile
Jövedelmi csoportba sorolás
xfrac
Szegénységi mutatók, jövedelemeloszlási mutatók
poverty
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ineqdeco
sumdist
lorenz
Átlagok és más mutatók táblázatos formában
tabstat
Stata utasítások ismétlése
foreach

Függelékek a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
A KSH Jövedelemfelvétel kérd ívei
A KSH Jövedelemfelvétel módszertana
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7. Gyakorlat:
A T-Star települési adatbázis

clear
set mem 50000
A települési adatokat tartalmazó válogatott adatállomány
A teljes adatállományról lásd a T-Staradatbázis leírását a Függelékben
use tstar
describe, short
Települések
Településazonosító: a KSH 4 számjegy azonosítója alapján
codebook tazon
Az adatbázis minden települést tartalmaz, amely 1990 óta létezett, az id közben
megsz nt és újonan létrejött településeket is. A megsz nt településekr l
megsz nésükig, az újonan létrejöttekr l létrejöttükt l tartalmaz adatokat.
Minden évben minden olyan település megfigyelést jelent, amely 1990 óta bármikor
létezett
tab ev
minden évben 3164 "település", valójában településazonosító,
de azokban az években, amelyekben a település nem létezett, a változók hiányzó
érték ek
count if ev == 1990 & de01 != . // 1990-ben 3070 település lakónépességér l van adat
sum de01 if ev == 1990
count if ev == 2007 & de02 != .
sum de01 if ev == 2007
Új települések keletkezése
Kiválással: Kazincbarcika - Berente (2000)
Berente
list tazon ev de01 if tazon == 3429
Berente csak 2000-t l szerepel
Kazincbarcika
list tazon ev de01 if tazon == 669
Minden évben szerepel az aktuális
lakosságszámmal
Szétválással: Mázaszászvár - Máza és Szászvár (1991)
list tazon ev de01 if tazon == 2116
a település 1991-ben megsz nt
Máza
list tazon ev de01 if tazon == 3375
Szászvár
list tazon ev de01 if tazon == 3376
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Területi csoportosítások
Megyék
a megyehatárok változását úgy kezelik az adatbázisban, hogy két év állapotát rögzítik
tab mkod2008 if ev == 2008
a 2008-as megyehatárok szerint
tab mkod1990 if ev == 2008
az 1990-es megyehatárok szerint
Id közben egyes települések más megyéhez kerültek
compare mkod1990 mkod2008
tab tazon if mkod1990 != mkod2008 14 település
compare mkod2008 mkod1990
Régiók
szintén 1990-re és 2008-ra
compare rkod2008 rkod1990
A megyeváltások a régiós besorolást is érinthették
tab tazon if rkod1990 != rkod2008
Kistérségek
Három kistérségi csoportosítás van. A települések kistérségi besorolása nem változik az
évek során
d kist*
a 168 térség szerinti beosztást 2004-t l, a 172 szerintit 2007-t l
használják
codebook kist150
codebook kist168
codebook kist174
A válogatott adatbázis települési adatai
Demográfiai adatok
d de*
Egészégügyi ellátás
d eu*
Gazdasági adatok
d gs*
Igazságszolgáltatás
d ig*
Kereskedelem
d ke*
Közlekedés, hírközlés
d kh*
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Közm vek
d ko*
Lakások
d la*
Munkanélküliség
d mn*
Oktatás
d ok*
Turizmus
d tu*
Adózás
d tx*
Számított mutatók
d egylado- mnkr
Települési változók hozzárendelése egyéni megfigyelésekhez
A munkaer -felmérés 2008. 2. negyedévi hullámát kiegészítjük két települési
változóval: a munkanélkülek aktív korúakhoz viszonyított arányával és az egy lakosra
jutó személyi jövedelemadó-alappal
d mnaktiv egylado
a településazonosító és a két változó mentése külön fájlba
keep tazon ev mnaktiv egylado
a többi változó törlése
keep if ev == 2008
a többi év törlése
d,s
sort tazon
label data "települészint változók a T-Staradatbázisból 2008. évre"
save ts2008telep, replace
a munkaer felmérés adatai
use alfsx66
d,s
településazonosító
d tazon
ugyanaz a településazonosító ami a T-Staradatbázisban is
megtalálható
codebook tazon
683 településen kérdezték a kérd ívet
összekapcsolás: merge, a mesterfájlban több esethez ugyanaz az eset tartozik a using
fájlban
merge n:1 tazon using ts2008telep
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a merge utasítás statiszkikája megmutatja, hogy 2481 településr l nem tartalmaz
megfigyelést a munkaer -felmérés
d,s
2481-gyel több, mint az alfsx66 fájlban
des using alfsx66, short
kitöröljük a felesleges megfigyeléseket (amelyek csak települési adatot tartalmaznak)
drop if _merge == 2
d,s
codebook egylado mnaktiv

nincs hiányzó érték

Aggregált települési adatok
Kistérségi adatok
150 kistérség demográfiai és munkanélküliségi adatai
use tstar_kist150, replace
Kistérségek népességlétszámmal 2008-ban
list kist150 de01 if ev == 2008
Kistérségi adatok hozzárendelése egyéni megfigyelésekhez
a munkanélküliek arányát és az egy lakosra jutó jövedelemadó-alapot tartalmazó
változókat átmásoljuk a 2008. évi munkaer -felmérésbe
keep if ev == 2008
keep kist150 mnado egylado
label data "kistérségi változók a T-Staradatbázisból 2008. évre"
save ts2008kist, replace
use alfsx66
d,s
codebook kist150
149 kistérségb l kerültek a mintába egyének
merge n:1 kist150 using ts2008kist
most a kistérség azonosító szerint kell
összekapcsolni
d,s
drop if _merge == 2
A kistérségi változónk
codebook mnado egylado
sum mnado egylado,d
Megyei és régiós aggregált állományokat is készítenek a T-Staradataiból
A 2008-as megyebeosztás szerinti adatok
use tstar_mkod2008, replace
d,s
tab ev
list mkod2008 de01 if ev == 2008
A 2008-as besorolás szerinti régió szint adatok
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use tstar_rkod2008
d,s
tab ev
list rkod2008 de01 if ev == 2008

Stata utasítások a gyakorlatban:
Stata állomány beolvasása
use fájlnév
Adatállomány és változók jellemz i
describe
Változók jellemz i
codebook
Táblázat
tabulate
tab1
Változók átlaga, megoszlása
summarize
Feltételnek megfelel esetek összeszámlálása
count if
Változó értékeinek kiírása
list
Változók összehasonlítása
compare
Változók törlése
drop
keep
Esetek sorbarendezése
sort
Cimkézés:
label var(iable)
label define
label values
label data
Adatállományok összekapcsolása
merge
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Függelékek a gyakorlathoz:
A gyakorlatanyagot tartalmazó do fájl
A T-Star adatbázis leírása az MTA KTI Adatbankjában
A T-Starválogatott adatainak listája
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Függelékek
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1. sz. Függelék
A gyakorlatanyagokat tartalmazó Stata programok
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F11.do
************************************************************
* 1. Gyakorlat: Bevezetés a Stata használatába
************************************************************
version 11.0

// melyik Stata verzióban készült a program

* Könyvtárváltás s: meghajtóra, azon belül a stata könyvtárra
* cd s:\stata
* Beolvasás tabulátorral elválasztott text fájlból
clear
//memória kiürítése
insheet using kerdoiv1.txt
describe
list

// adatállomány, változók jellemz i
// adatok kiírása

* insheet using kerdoiv1.txt /* piros hibaüzenet: már van adat a memóriában */
* A memória kiürítése
* clear
des

// describe röviden

* üres, ezt akartuk
* Interaktív adatbevitel
*
*
*
*

Excel - ha nem fut, indítjuk, Stata tovább fut
Excel: kerdoiv1.xls beolvasása
Excel: a válaszok kijelölése (változónevek sorát is), Ctr-C
Stata ablak

* edit

/* az adatállomány szerkesztése táblázatos formában */

* Ctr-V, megjelennek az adatok, piros X a jobb fels
d
d,short
d,s
des, simple
list

//
//
//
//

sarokban, accept changes

describe még rövidebben
csak az adatállomány jellemz i; , az opció el tt
ugyanaz rövidebben
csak a változónevek

*
*
*
*

Milyen információ jelenik meg az adatállományról és a változókról?
obs: megfigyelések száma - esetszám
var: változók száma
size: az adatállomány mérete

*
*
*
*
*

variable name: változónév
storage type: strx, byte, int (long, float, double): tárolás
display format: megjelenítés
value label: értékcimkék
variable label: változócimke

* Cimkézés - a cimkék a használatot segítik és dokumentálnak is
label variable neptun "Neptun kód"
label var nev "Név"

// változócimke
// változócimke, rövidebben

* PageUp - el
utasítás (nem gépelünk feleslegesen)
* Review ablak - sok korábbi utasítás
label var no "Neme"
label var magas "Testmagasság, cm"
* A Variables ablakból a változónév átmásolható a parancsablakba ha ráklikkelünk a
névre
label var szev "Születési év"
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label
label
label
label
label
label

var
var
var
var
var
var

szho "Születés hónapja"
sznap "Születés napja"
ba "BA szak"
all_lako "Állandó lakóhely"
lakik "Hol lakik? (tartózkodási hely)"
utido "Utazási id az Egyetemre, perc"

d
d s*
d n*

// ott vannak a változócimkék
// s-sel kezd
k, pl. ha keresünk változót; *=joker
//n-nel kezd
k, egy van

* Most már dolgoztunk vele annyit, hogy elmentsük
save csoport, replace

// mentés Stata dta állományba

dir

// ott van a kerdoiv1.dta állomány

tabulate no
tab no

// tabulate – táblázat
// csak számokat látunk, nem tudni melyik mit jelent

* Értékcimke: cimkekészlet létrehozása, hozzárendelése változóhoz
label define nem 0"férfi" 1"n " //értékcimkék definiálása, „készlet” neve: nem
label values no nem
// értékcimkék hozzárendelése a no változóhoz
* a cimkekészletnévnek nem kell azonosnak lenni a változónévvel, egy készlet több
változóhoz rendelhet
tab no

// ott vannak a cimkék

label define ba 1 "szociológia" 2 "társ. tanulmányok" 3 "egyéb" 4 "nem végzett BA
szakot"
label values ba ba
tab ba
label define lakik 1"Pest" 2"Buda" 3"Pest megye" 4"Alföld" 5" Dunántúl "
label values lakik lakik
tab lakik
label dir
label list _all
d

// cimkekészletek tartalomjegyzéke
// az összes cimkekészlet cimkéi
// most már amihez szükséges, van cimkénk */

* Születési dátum változó
generate szuldat = mdy(szho, sznap, szev)

//generate

* 0=1960. január 1.
list szuldat
* 2010. szeptember 17.
display mdy(09,17,2010)

// display utasítás

dis mdy(01,01,1960)
dis mdy(01,02,1960)
dis mdy(12,31,1959)
* formázás
format szuldat %d
list szuldat

// dátum formázású legyen a változó megjelenítése
// amerikai dátumforma

format szuldat %dCY.N.D
//C - évszázad, Y - év, N - hónap, D -nap, . - karakter, akármi lehet
list szuldat
// magyar lett
label var szuldat "Születési dátum"
* Életkor változó létrehozása
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* „egyszer ” életkor
gen kor2010=2010-szev
// gen=generate, - = mínusz
label var kor2010 "kor, 2010-születési év"
* betöltött életkor
gen korb2010=kor2010
replace korb2010=korb2010-1 if mdy(szho, sznap, 2010)>mdy(09,17,2010) // replace
label var korb "Betöltött életkor az adatfelvételkor"
* Ellen rzés
list kor*
compare kor2010 korb2

// compare

* Mentés
* save csoport2
nev fájl:
save csoport2, replace

// ha hibaüzenetet kapunk , mert már van ilyen
// ,replace – írd felül opció

* Változók jellemz i
codebook no magas
inspect magas utido
inspect korb szev

// számszer

változókhoz

* Számolgatás
* Az eredményeket rögzítjük text fájlban - .log fájl
* log using bevez.log, replace
// az eredményeket és utasításokat írd az
elso.log nev text fájlba! ha nem adjuk meg a .log kiterjesztést, smcl fájlba írja
az eredményeket, amit nehezebb olvasni (bár szebb)
* számszer

változók átlagai, eloszlása

summarize korb
sum korb
sum utido,d
* táblázat egy és két változóból
* nem, lakóhely
tabulate no
// tabulate utasítás
tab lakik
// tabulate röviden
tab1 no lakik
// tab1 varlist - egydimenziós táblázatok több változóból
* két váltózó: nem és lakóhely
tabulate no lakik
tab no lakik, row
tab no lakik, row col cell
tab no lakik, row nofreq

//, row – sorszázalék
// sor, oszlop és „összes” százalék
// nofreq – a gyakoriságot ne írja ki

* Csoportátlagok
* magasság nemek szerint
tab no,sum(magas)

// tabsum utasítás

* testmagasság megoszlása - hisztogramm
histogram magas, bin(5)
histogram magas,bin(5) xlabel(158(4)178) // x tengely skálájának beállítása
* utazási id lakóhely szerint
tab lakik,sum(utido)
* utazási id nem és lakóhely szerint
tab no lakik,sum(utid) // két változó szerint bontott átlagok
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* Bezárjuk a log fájlt
* log close
* Text editorral (do file editor) megnézzük a bevez.log fájl tartalmát
* Az adatokat kiegészítjük más csoportok adataival
* Három adatállományunk van tanulócsoportokról
* az egyik a saját csoportunké, ez van a memóriában
d,s
* két másik csoport adatai vannak a diszken
describe using csoport01
// describe using: diszken lév adatállomány jellemz i
des using csoport02
* A név változót átnevezzük azon névre a memóriában,
* így mindhárom állományban azon nev lesz az azonosító változó
rename nev azon
* Csoportazonosító változó létrehozása a memóriában lév állományhoz
gen csoport = 0
replace csoport=101 if azon=="Nagy Gyula"
// tanár kódja 101
label var csoport "Tanulócsoport, tanár"
label define csoport 101 "tanár"
label values csoport csoport
* A módosított adatállományt elmentjük más néven
save csoport00,replace
* Append – más csoportok adatainak hozzáadása
append using csoport01
d
// x+36 megfigyelés (cs00+cs01)
append using csoport02
d

// x+36+27 obs (cs00+cs01+cs02)

* Ellen rzés
list azon

// Nagy Gyula 3 megfigyelés

sort azon
list azon lakik
list if azon == "Nagy Gyula"

// sort
// karakteres (string) változó – idéz jel kell

* Összefésülés - Merge
* a megfigyelések sorbarakása - a Stata 11-ben már nincs szükség a megfigyelések
kulcsváltozó szerinti sorbarandezésére az összekapcsolás (merge) el tt
use csoport01, replace
sort azon
save, replace
use csoport02
sort azon
save,replace
* merge 1
use csoport00
sort azon
merge 1:1 azon using csoport01
d,s
tab _merge

// merge
// x+36-1 observations

* 1 – csak a master (memóriában lév ) állományban volt az eset
* 2 – csak a using (kívülr l beolvasott) állományban volt az eset
* 3 – az eset mindkét állományban megtalálható volt
list _merge azon

// Nagy Gyula 1 megfigyelés
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* merge 2
rename _merge merge1
// nem hajtja végre az új merge parancsot, ha van _merge nev változó
sort azon
merge 1:1 azon using csoport02
d,s
// x+26+27-1 megfigyelés
tab _
sort azon
list _merge merge1 azon
// . = hiányzó érték
* Ellen rzés
codebook azon no
codebook magas utido
codebook szem
list if szem == .

// hiányzó értékek

* Életkorra vonatkozó információk
codebook kor2007 kor2008 kor2010
list kor2007 kor2008 kor2010
list korb2007 korb2008 korb2010
/* A különböz években felvett adatokban az életkor más-más évre vonatkozik. Ez
nem feltétlenül baj, ha a megkérdezéskori életkor fontos az elemzésben. De ha azt
feltételezzük, hogy a hallgatók törzsadatait különböz id pontban gy jtöttük
össze, de a jelen id pontra vonatkozó elemzést készítünk, akkor egységesíteni
kell.
* Az egyik lehet ség: 3-mal megnöveljük a kor2007 és 2-vel a kor2008 értékét, hogy
2010-re vonatkozzon de ez nem fog m ködni a születési dátum szerinti kor
változóknál (korb,) mert az adatállomány nem tartalmazza a vonatkozási napot */
* újraszámoljuk az életkor változókat
replace kor2010 = 2010-szev
// csak a group01 és group02 csoportnál változik
list kor2007 kor2010
replace korb2010 = kor2010
replace korb2010 = kor2010-1 if mdy(szho, sznap, 2010)>mdy(9,17,2010)
compare korb2007 korb2010
* Cimkézés és mentés
label data "Három tanulócsoport adatai 2007-2010"
save csoport13,replace
* Számítások az egyesített állománnyal
* Sorbarendezés, feltételek
sort magas
list
list in 1/10
gsort -magas
list azon magas in 1/5

// a 10 legmagasabb; in

sum magas if lakik == 1
// if
sum magas if lakik == 1 | lakik == 2
// budapestiek; ==, |
tab no lakik if korb2010 < 28 & lakik != 1 & lakik ~= 2
// 28 évnél fiatalabb nem budapestiek
/*
! - nem
& karakter: AltGr-c - és
| karakter: AltGr-v - vagy
~ karekter: AltGr-1 - nem
*/
* Stata utasításokat tartalmazó "program" - do fájl
* do editor megnyitása
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* a program megírása a do editorban (bármely text editorral lehet do fájlt írni,
szerkeszteni)
* (id takarékosság miatt csak a pirossal írt részeket gépeljük be):
***************************************
* mora1.do
* Hallgatói kérd ívek adatai, néhány táblázat
* 2010
***************************************
/* A *-gal kezd

sorok megjegyzések (comment), nem hajtja végre a program

A megjegyzés elejét per+* jellel (lásd a sor elején), végét *+per jellel is
jelölhetjük
(lásd a sor végén), így több sorba is írhatunk egy megjegyzést
* A két "per" karakter (//) azt jelenti, hogy a sor jobbra es
nem része a parancsnak

része megjegyzés,

*/
* memória ürítése
clear
* Utasításokat és eredményeket rögzít
* log using mora1.log, replace

log fájl írásának megnyitása

* Adatok beolvasása
use /*s:\stata\ */csoport13
/*

„Syntax highlighting” – a program egyes elemeit (pl. utasítás, megjegyzés)
különböz színnel jeleníti meg a szövegszerkeszt (Stata11-nél korábbi
változatokban nincs ilyen) */

* Változók
d,s
des
des, simp
* Cimkék
label dir
* Számszer változók átlagai
sum magas szev szho sznap kor2010 korb2010 utido
* Utazási id részletes megoszlása
sum utid,d
* Utazási id átlaga lakóhely szerint
tab lakik,sum(utido)
* Log fájl bezárása
* log close
* A do fájlt elmentjük mora1.do néven
* futtatás (a Stata parancsorba írjuk):
* do mora1
* Text editorral – a do editorral – nézzük meg az mora1.log fájlt!
* Help (súgó)
help

/* tartalomjegyzék a „viewer” ablakban, lehet keresni */

help tabulate
// a tabulate utasítás help-je, több viewer ablak is megnyílik egyszerre be lehet
csukni a feleslegessé válót
help summarize
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* a súgóban link van a kézikönyv megfelel

fejezetéhez (Stata11-t l)
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************************************************************
* 2. Gyakorlat: A munkaer -felmérés kérdései és adatbázisa
************************************************************
* Memória allokálás
* a Stata a memóriába olvassa az adatállományokat
memory
set mem 50000
memory

/* információ a memória-felhasználásról */
/* memória allokálás */

* Beolvasás
use alfs70
d

/* 2009. 2. negyedév – a 70. negyedév */

d htazon- imonth
/*
azonosítók:
htazon – háztartásazonosító
person - személy kódja a háztartáson belül
egy személyt e két változóval azonosíthatunk
*/
d htazon person
codebook htazon person

/* nincs hiányzó érték */

sort htazon person
list htazon person in 1/20
* Megye, település
codebook county area
tab county
* Változók a háztartás kérd ívb l
d family- gypent_f
sum family- gypent_f
/* mindenkit l kérdezik, az ugrások miatt lehet
hiányzó é. */
sum hcit magyar allev
tab1 hcit magyar
/* tab1 parancs */
tab1 hcit magyar, missing
/* ,missing opció */
tab1 hcit magyar, m
/* rövidítve */
dis 71905+370
/* magyar állampolgárok létszáma a mintában */
* Harmonizált változók
* a változónév H-val végz dik (suffix)
tab educ_d educH
tab absent_c absentH

/* például */

* Akivitás kérd ív - 15-74 évesekt l kérdezik
count if kor>14 & kor<75
count if kor<15
count if kor>74

/* count parancs */

tab w1hour

/* megfigyelések száma = 15-74 évesek */

sum
*/

w1hour-awhm

/* néhány más kérdés, az esetszám változó az ugrások miatt

* Hozzunk létre egy változót, ami azt tartalmazza, foglalkoztatott-e az egyén vagy
nem!
* ILO definíció: legalább egy órát dolgozott a vonatkozási héten vagy
* átmeneileg távol van a munkájától
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* foglalkoztatott változó, 1 / 0
gen employed=0 if kor>14 & kor<75
replace employed=1 if w1hour==1
replace employed=1 if absent_c==1

/* csak 15-74 évesek */
/* 1 óra munka */
/* távollét */

label var employed "Foglalkoztatott – nem foglalkoztatott"
label dir
/* vannak már cimkéink */
labelbook yesno igennem
label list yesno igennem
/* az igennem lesz a nyer , 0-nem, 1-igen
*/
label values employed igennem
tab employed
* Összehasonlítás a KSH megfelel
des csoe1
compare employed csoe1

változójával

/* csoe1 – a KSH foglalkoztatott változója */

* Mi a különbség oka?
list w1hour-mionemb if employed != csoe1
tab1 mionem* if employed != csoe1
tab1 mionem* if employed == 1
tab1 mionem* if csoe1 == 1
/* A KSH szerint akik már több, mint három hónapja nem dolgoznak, és nem kapnak
bért, vagy a munkaszerz dés szerinti bér kevesebb, mint a felét kapják, nem
számítanak foglalkoztatottnak ( 4A. kérdés ) */
tab1 mionem*, nolab
* Az értékeket ráírhatjuk az értékcimkékre
numlabel mionema, add
tab mionema
numlabel mionemb, add
tab mionemb
* És el is távolíthatjuk
numlabel mionema, remove
tab mionema

ket

* Az employed változó módosítása
replace employed = 0 if mionema == 2 & mionemb == 2
/* a 18 megfigyelés
változott */
compare employed csoe1
/* most már összhangban vagyunk a KSH-val */
* Munkanélküli változó
* Munkanélküli (ILO): nem foglalkoztatott, keres munkát, és készen áll munkába
lépni
des search_b meth* avail_b
codebook search_b meth* avail_b
tab search_b
/* aki hamarosan munkába lép, azt lehet úgy tekinteni, hogy
keresett és talált munkát ( search_b == 2*/
gen byte mnelk = 0 if kor>14 & kor <75 /* hiányzó érték a korcsoporton kívül */
replace mnelk = 1 if (search_b == 1 | search_b == 2) & avail_b == 1
* Összehasonlítás a KSH változójával
compare mnelk csou
/* 12 esetben különböznek, nálunk mn, a KSH-nál
nem */
* Hogyan keresnek munkát?
list meth* if mnelk == 1 & csou == 0
d meth*
/* Mindannyian válaszra válnak (methg illetve methh) vagy a munkaügyi kirendeltség
értesítésére várnak (methl), és más módon nem keresnek munkát. E módszereket
önmagukban - ha más módon nem keres munkát az egyén - a KSH nem tekinti aktív
álláskeresésnek. */
* most töröljük a munkanélküli változót, és újból létrehozzuk kib vített

85

F12.do
feltételekkel
drop mnelk
/* drop utasítás */
gen byte mnelk = 0 if kor>14 & kor <75
replace mnelk = 1 if ///
(search_b == 1 & (metha == 1 | methb == 1 | methc ==1 | methd ==1 | methe
==1 ///
| methf ==1 | methi ==1 | methj ==1 | methk ==1 | methm == 1 ) | ///
search_b == 2) & ///
avail_b == 1
label var mnelk "Munkanélküli (saját változó)"
compare mnelk csou
/* most már azonos a két változó */
* Munkaer -piaci állapotok és mutatók
* Állapotok: Foglalkoztatott, munkanélküli, inaktív
* Foglalkoztatási ráta
* Aktivitási ráta
* Munkanélküliségi ráta
* Foglalkoztatott - csoe1
sum csoe1
/* nem a teljes minta, kik? */
tab a15
/* munkavállalási kor változó */
tab a15, sum(csoe)
/* rendben, az esetszám az összes 15-74 éves létszáma */
* súlyozás
sum csoe [weight=weight]
Vajon miért? */

/* Csaknem 5 %-ponttal magasabb arány.

* a foglalkoztatottak becsült létszáma
* tab csoe [wei=weight]
/* hibaüzenet: noninteger weighs – nem egész
számokat tartalmazó súlyok */
list weight in 1/30
gen rweight = round(weight,1)
/* függvény, kerekítés ,1 opció: egészre kerekít
*/
label var rweight "Kerekített súly"
sum csoe [weight=rweight]
tab csoe [weight=rweight]
közzé a KSH */

/* foglalkoztatottak becsült létszáma, ezt teszi

* Foglalkoztatottsági ráták személyes jellemz k és lakóhely szerint
tab sex [w=wei], sum(csoe)
tab county [w=wei], sum(csoe)
tab educH [w=wei], sum(csoe)
* életkor?? – nincs korcsoport változónk
* do file kezdete
*************************************
* korcsoport.do
* korcsoportok a Munkaer -felmérésben
*************************************
capture drop korcs
/* capture – ha hibaüzenet keletkezik, nem veszi
figyelembe */
gen byte korcs = 0
replace korcs = 1 if kor > 14
replace korcs = 2 if kor > 19
replace korcs = 3 if kor > 24
replace korcs = 4 if kor > 29
replace korcs = 5 if kor > 39
replace korcs = 6 if kor > 49
replace korcs = 7 if kor > 59
replace korcs = 8 if kor > 69
replace korcs = 9 if kor > 74
label var korcs "Korcsoport"
capture label drop korcs
label define korcs 0 "0-14" 1 "15-19" 2 "20-24" 3 "25-29" ///
4 "30-39" 5 "40-49" 6 "50-59" 7 "60-69" 8 "70-74" 9 "75 vagy több"
label values korcs korcs
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******************************
* do file vége
* do korcsoport

/* vagy: Tools/Run a do-editorban */

tab korcs [w=wei], sum(csoe)
* egyszer bb módszer: a recode függvénnyel
gen korcs2=recode(kor,14,19,24,29,39,49,49,59,69,74)
tab korcs2
/* az értékek a megadott fels
*/
tab korcs korcs2

korhatárok!

* Aktivitási ráták
* aktív népesség: foglalkoztatottak és munkanélküliek
gen active = 0 if kor > 14 & kor < 75 /* hiányzó érték lesz 15 év alatt és 74 év
felett */
replace active = 1 if csoe == 1
/* a foglalkoztatottak */
replace active = 1 if csou == 1
/* a munkanélküliek */
label var active "Munkaer -piaci részvétel (aktivitás)"
tab active if csoe == 1 | csou == 1
tab active if csoe != 1 & csou != 1

/* ellen rzés */

tab sex [w=wei], sum(active)
tab county [w=wei], sum(active)
* ábra megyék szerint
graph hbar active [w=wei],over(county, sort(1))
* megváltoztatjuk az y tengely skáláját
graph hbar active [w=wei],over(county, sort(1))

ylabel(.4(.05).6) exclude0

tab educH [w=wei], sum(active)
tab korcs [w=wei], sum(active)
tab
tab
tab
tab

korcs
korcs
educH
educH

sex
sex
sex
sex

[w=wei], sum(active)
[w=wei], sum(active) nost nofr
[w=wei], sum(active) nost nofr
/* gimnázium - szakközép?? */
if kor>25 [w=wei], sum(active) nost nofr

* Munkanélküliségi ráták
/* Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek aránya az aktívak között. Tehát olyan
változóra van szükségünk, amely 1 ha munkanélküli, 0 ha nem munkanélküli, de csak
az aktívak körében érvényes (nem hiányzó) értéke */
gen U = 0 if active == 1
/* a változóneveknél számít a kis- és nagybet ! */
replace U = 1 if csou == 1
sum U
sum U [w=wei]
tab U [w=rwei]

/* ráta a teljes munkaképes korú sokaságra */
/* munkanélküliek becsült létszáma */

* mn. ráták személyes jellemz k és lakóhely szerint
tab sex [w=wei], sum(U)
tab county [w=wei], sum(U)
tab educH [w=wei], sum(U)
tab korcs [w=wei], sum(U)
tab educH sex [w=wei], sum(U) nost nofr
* Mentés az új változókkal
save alfs70b, replace
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******************************************************
* 3. Gyakorlat: Munkaer -piaci mutatók id sorai
******************************************************
clear
set mem 300000
* A korábban új változókkal kiegészített 70. hullám adatait használjuk
use alfsx70b
* A munkaer piaci mutatókat tartalmazó változók:
d csoe active U
sum csoe active U
/* Ha nincsenek meg:
use alfsx70
gen active = 0 if kor > 14 & kor < 75
replace active = 1 if csoe == 1
replace active = 1 if csou == 1
label var active "Munkaer -piaci részvétel (aktivitás)"
gen U = 0 if active == 1
replace U = 1 if csou == 1
save alfsx70b, replace
*/
* Átlagokból és más statisztikákból álló adaállomány készítése - collapse
tab U
collapse U
list

/* alapértelmezés: átlag a teljes mintára */

help collapse
use alfsx70b, clear
collapse (mean) mU=U (count) n=U [w=wei]
/* A munkanélküliek aránya súlyozással és az esetszám (esetszám = ahol az U
változó értéke nem missing).
(mean): számítson átlagot; mU=U: mU legyen az U változó átlagát tartalmazó új
változó neve; (count): számolja össze, hány nemhiányzó érték van; n=U: n legyen az
U változó nemhiányzó értékeinek számát tartalmazó változó */
list
* Iskolai végzettség szerint bontva
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mU=U (count) n=U [w=wei], by(educH)
list
/* így annyi megfigyelés lesz, ahány értéke van az educH
változónak */
* Iskolai végzettség és nem szerint bontva
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mU=U (count) nU=U [w=wei], by(educH sex)
list
/* esetszám: educH*sex */
* Három ráta iskolai végzettség szerint, elemszámokkal
use alfsx70b, replace
collapse (mean) mP=active mE=csoe1 mU=U (count) nP=active nE=csoe1 nU=U
by(educH)
list

[w=wei],

* "Ráta változók" nemek szerint külön-külön, amelyek átlaga a nemre jellemz rátát
adja, a másik nem esetében hiányzó az értéke.
/* Mire jó? A kapott állományban nem sokszorozzuk meg a megfigyelések számát a
csoportosító változó értéke szerint, hanem egy megfigyeléshez kerülnek a
csoportosító változó szerinti mutatók */
* aktivitási ráták
use alfsx70b, replace
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gen byte aktf = active if sex == 1
label var aktf "aktivitás, férfiak"
gen byte aktn = active if sex == 2
label var aktn "aktivitás, n k"
* ellen rzés
tab sex [w=wei],sum(active)
sum aktf aktn [w=wei]
* foglalkoztatási ráták
gen byte foglf = csoe1 if sex == 1
label var foglf "foglalkoztatott, férfiak"
gen byte fogln = csoe1 if sex == 2
label var fogln "foglalkoztatott, n k"
tab sex [w=wei],sum(csoe1)
sum foglf fogln [w=wei]
* munkanélküliségi ráták
gen byte mnrf = U if active == 1 & sex == 1
label var mnrf "munkanélküli, aktívak között férfiak"
gen byte mnrn = U if active == 1 & sex == 1
label var mnrn "munkanélküli, aktívak között n k"
tab sex [w=wei],sum(U)
sum mnrf mnrn [w=wei]
collapse active aktf-mnrn [w=wei]
list
* eredmények mentése text fájlba táblázat formában
outsheet using mutatok2009q2.xls, replace
* Most több hullámban fogunk ilyen rátákat számítani, ehhez megtanuljuk, hogyan
kell utasításokat ismételni
* Stata utasítások ismétlése: foreach
* számokból álló lista
foreach sz of numlist 1 2 4 7 9 {
dis `sz'
}
/* ` - nyitó zárójel, ' - záró zárójel, `sz' - sz nev lokális makro
behelyettesítése
A makro a definiált lista elemeivel lesz egyenl egymás után sorban.
a nyitó zárójel a billenty zeten a Alt-Gr+7
a záró zárójel pedig a Shift+1
*/
* Példák a foreach használatára
* számokból álló lista 2
foreach n of numlist 1/20 {
dis `n'
}
* a pause paranccsal nyomon tudjuk követni, mi történik:
pause on
/* bekapcsoljuk, álljon meg a végrehajtás a pause
utasításra */
foreach n of numlist 1/8 {
pause `n' következik
/* pause=utasítás, utána a kiírandó szöveg áll
q vagy end beírásával lehet
folytatni a végrehajtást,
BREAK beírásával megszakítani
(csupa nagybet ) */
dis `n'
}
* változólista
use alfsx70b, replace
* két változó
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foreach v of varlist county sex {
sum `v'
}
* változólista tól-ig
foreach v of varlist county-sex {
sum `v'
}
* új változók létrehozása
foreach var of newlist z1-z20 {
gen `var' = runiform() /* runiform() véletlen szám 0-1 között */
}
d var*
sum var*
* Rövidített adatállományok sok negyedévre – vlfs1.dta – vlfs70.dta
use vlfs2, replace
des
use vlfs6, replace
des
use vlfs42, replace
d
use vlfs66, replace
d
use vlfs70, replace
d

/* Most a foreach numlist utasítást használjuk a program végrehajtására a
munkaer -felmérés hullámain egymás után. A második negyedévi hullámokat
használjuk, a 6. hullámmal kezdünk, és minden 4. hullámon hajtjuk végre az
utasításokat egymás után, egészen a 70. hullámig, ami 2009. 2. negyedév. A
következ részt egy do fájlba érdemes írni.*/
* mutatok.do
* munkaer -piaci mutatók a 2. negyedévekre, 1993-2009
clear
set more off
/* more on/off: megáll-e egy képerny nyi eredmény megjelenítése után (on), vagy
nem áll meg (off). A program futása közben nem kell billenty t nyomogatni, ha
kikapcsoljuk */
foreach w of numlist 6(4)70 {
use "vlfs`w'" /* normál idéz jel, vlfs, nyitó szipla idéz jel, w, záró
szimpla idéz jel,
normál idéz jel */
* a munkaképes koron kívülieket töröljük
keep if korH >= 15 & korH <= 74
* aktivitás 0/1 változó
gen active = 0
replace active = 1 if csoe1 == 1 | csou == 1
* foglalkoztatottság 0/1 változónk van: csoe1
* munkanélküliség 0/1 változónk van: csou
* állapot-változók létrehozása nemek szerint
* aktivitás
gen byte aktf = active if sex == 1
gen byte aktn = active if sex == 2
* foglalkoztatottság
gen byte foglf = csoe1 if sex == 1
gen byte fogln = csoe1 if sex == 2
* munkanélküliség
gen byte mnr = 0 if active == 1
replace mnr = 1 if mnr == 0 & csou == 1
gen byte mnrf = mnr if sex == 1
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gen byte mnrn = mnr if sex == 2
* év
gen ev = iyear

}

* collapse – átlagokat kérünk
collapse (mean) ev active csoe1 csou aktf-mnrn [w=weight]
* változók sorrendje
order ev active csoe1 csou mnr /* az év változó legyen az els a
változólistában
ezt kövesse a három rátaváltozó (majd a nemek szerinti
változók) */
save afmnratak`w',replace
/* itt ér véget a foreach parancs, ami a 9. oldalon kezd dött */

* a mutatókat tartalmazó fájlok összerakása
use afmnratak6
/* a 2. negyedévit beolvassuk a memóriába */
foreach n of numlist 10(4)70 { /* a 6., 10., 14. … 70. fájlok append */
append using afmnratak`n'
}
save afmnratak,replace
/* dta file */
outsheet using afmnratak.xls, replace /* mentés text fájlba táblázat formában */
* mutatok.do vége
* Futtatás:
* do mutatok
* Excelben lehet folytatni a szerkesztést, és ábrákat lehet készíteni
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**************************************************************************
* 4. Gyakorlat: Gazdasági aktivitás: aktivitási ráták,
*
az aktivitás valószín ségének logitbecslése
**************************************************************************
clear
set mem 80000
* Könyvtárváltás s: meghajtóra, azon belül a stata könyvtárra
cd s:\stata
* Az adatállomány beolvasása
use alfsx58

/* 2006. 2. negyedév */

* Aktivitás változó
sum aktiv
tab1 csoe csou
tab csoe csou,sum(aktiv)

/* tab1 - egydimenziós táblázatok */

* Nemenként, súlyozva
tab sex, sum(aktiv)
tab sex [w=wei], sum(aktiv)
képest

/* számottev

különbség a súlyozatlan rátákhoz
- mi lehet az oka? */

* Életkor szerinti különbségek
* korcsoport változó
/* Ha még nincs ilyen do fájlunk, írjuk do fájlba a változót el állító
parancsokat, hogy kés bb is tudjuk használni - korcsoport.do */
* korcsoport do eleje
capture drop korcs
outputot - bele-

/* capture - a parancsot végrehajta, de az
értve a hibaüzenetet - nem mutatja, hiba esetén
nem áll meg */

gen byte korcs = 0
replace korcs = 1 if
replace korcs = 2 if
replace korcs = 3 if
replace korcs = 4 if
replace korcs = 5 if
replace korcs = 6 if
replace korcs = 7 if
replace korcs = 8 if
replace korcs = 9 if

kor
kor
kor
kor
kor
kor
kor
kor
kor

>
>
>
>
>
>
>
>
>

14
19
24
29
39
49
59
69
74

label var korcs "Korcsoport"
capture label drop korcs
label define korcs 0 "0-14" 1 "15-19" 2 "20-24" 3 "25-29" ///
4 "30-39" 5 "40-49" 6 "50-59" 7 "60-69" 8 "70-74" 9 "75 vagy több"
/* három / karakter = a parancs folytatódik a következ sorban */
label values korcs korcs
* korcsoport.do vége
* Akitivitási ráták korcsoport és nemek szerint
tab korcs sex [w=wei],sum(aktiv)
tab korcs sex [w=wei],sum(aktiv) nost nofr noobs
* ábrák
graph bar aktiv [w=wei] if sex==1 & a15==2,over(korcs) /* a15==2 - csak 15-74
évesek */
* ábracímmel, feliratokkal, elmentve az ábrát
graph bar aktiv [w=wei] if sex==1 & a15==2,over(korcs) ///
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t1("Férfiak") b1title("korcsoport") ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_ffi, replace)
graph bar aktiv [w=wei] if sex==2 & a15==2,over(korcs) ///
t1("N k") b1title("korcsoport") ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_no, replace)
* a két ábra együtt (egymás alatt)
graph combine akt_ffi.gph akt_no.gph, cols(1)
/* az y tengely skálája
különbözik! */
* a kombinált ábra mentése
graph combine akt_ffi.gph akt_no.gph, cols(1) saving(akt_ffi_no, replace)
/* Mit állapíthatunk meg az aktivitás nemek és életkor szerinti alakulásáról?
Milyen különbség tapasztalható a férfiak és n k korcsoport szerinti aktivitásában?
*/

* Aktivitási ráták iskolai végzettség és nemek szerint
tab

educH sex [w=wei],sum(aktiv)nost nofr
* ugyanez ábrában
graph hbar aktiv [w=wei],over(educH) over(sex) ///
ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk, replace)
* a cimkék miatt nem látjuk az ábrát - rövidebb cimkékkel
graph hbar aktiv [w=wei], ///
over(educH, relabel(1"< 8 oszt." 2"8 oszt." 3"szakm." 4"gimn." 5"szakköz."
///
6"f iskola" 7"egyetem")) ///
over(sex, relabel(1"Férfiak" 2"N k"))ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk_2, replace)
* csak a 25 évesek és id sebbek - miért?
tab educH sex [w=wei] if kor > 24,sum(aktiv)nost nofr
graph hbar aktiv [w=wei] if a15==2 & kor > 24, ///
over(educH, relabel(1"< 8 oszt." 2"8 oszt." 3"szakm." 4"gimn." 5"szakköz."
///
6"f iskola" 7"egyetem")) ///
over(sex, relabel(1"Férfiak" 2"N k"))ytitle("aktívak aránya") ///
saving(akt_isk_24felett, replace)
/* leginkább a 8 osztályt és a gimnáziumot végzettek aktivitása n
a
fiatalabbak adatait is felhasználó rátákhoz képest */

meg a 25 évnél

/* Mit állapíthatunk meg az aktivitás nemek és iskolai végzettésg szerinti
alakulásáról? */
* Az aktivitás területi különbségei
* megyék szerint nemenként
tab county sex [w=wei],sum(aktiv)
tab county sex [w=wei],sum(aktiv) nost nofr noobs
* ábra
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(county)
* skála módosítása, sorbarendezés csökken sorrendben
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(county, sort(1) descending) ///
ylabel(.4(.05).7) exclude0 saving(akt_megye_ffi, replace)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2, over(county, sort(1) descending) ///
ylabel(.3(.05).55) exclude0 saving(akt_megye_no, replace)
* a kistérségi munkanélküliségi ráta nagysága szerint
codebook rmnk
sum rmnk

/* 149 kistérség */
/* 1,5-23 százalék közötti rátaértékek */

centile rmnk if a15 == 2, centile(10(10)90)
return list
/* a centile utasítás végrehajtásakor elmentett
eredmények */
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/* Számítás után elmentett eredmények - r()
centile saves the following in r():
Scalars
r(N)
number of observations
r(n_cent)
number of centiles requested
r(c_#)
value of # centile
r(lb_#)
#-requested centile lower confidence bound
r(ub_#)
#-requested centile upper confidence bound
Az elmentett eredményekr l részletesen:
help return
Users' Manual 13.6 Accessing results from Stata commands
R 1671. o. saved results fejezet */
* A kistérségi munkanélküliségi ráta osztályközökbe sorolása
gen byte mnkat = 1
replace mnkat = 2 if rmnk > r(c_1)
replace mnkat = 3 if rmnk > r(c_2)
replace mnkat = 4 if rmnk > r(c_3)
replace mnkat = 5 if rmnk > r(c_4)
replace mnkat = 6 if rmnk > r(c_5)
replace mnkat = 7 if rmnk > r(c_6)
replace mnkat = 8 if rmnk > r(c_7)
replace mnkat = 9 if rmnk > r(c_8)
replace mnkat = 10 if rmnk > r(c_9)
replace mnkat = . if a15 != 2
/* legyen hiányzó érték a mk. koron kívülieknél */
label var mnkat "Munkanélküliségi ráta osztályközökbe sorolva"
tab mnkat sex [w=wei], sum(aktiv) nofr nost
* ábrák - felhasználva a korábban alkalmazott skálát
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1, over(mnkat) ///
ylabel(.4(.05).7) exclude0 saving(akt_mnrata_ffi, replace)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2, over(mnkat) ///
ylabel(.3(.05).55) exclude0 saving(akt_mnrata_no, replace)
* a kistérségi ráták megyei átlaga természetesen eltér
tab county,sum(rmnk)
tabstat rmnk aktiv [w=wei],by(county)

/* és az aktivitással korrelál */

/* Mit állapíthatunk meg az aktivitás területi különbségeir l? */
* Háztartás-összetétel szerinti különbségek
* családi állapot: egyedül vagy párkapcsolatban él
tab fstat
gen byte parkapcs = 0
replace parkapcs = 1 if fstat > 0 & fstat < 4
label var parkapcs "párkapcsolatban él"
gen byte egyedul = 0
replace egyedul = 1 if parkapcs != 1
label var egyedul "egyedülálló"
tab

parka sex if a15==2,sum(aktiv)

tab korcs parka if sex == 1 & a15 == 2,sum(aktiv)
tab korcs parka if sex == 1 & a15 == 2,sum(aktiv) nost
tab korcs parka if sex == 2 & a15 == 2,sum(aktiv) nost
/* Mit állapíthatunk meg az aktivitás és a családi állapot összefüggésér l? */
* Gyereknevelés
/* Nincs olyan változónk, amely megmutatná, hogy kinek van gyereke,
és hány gyereke van. Viszont a háztartás összes tagjának személyes

94

F14.do
jellemz it ismerjük - ennek alapján meg lehet állapítani a gyerekszámot. */
/*

Tanulmányozzuk a gyerekek.do programot!
- egen utasítás
- esetszámra hivatkozás a parancsban: változónév[_esetszám]

*/

do gyerekek.do
* eredmények ellen rzése
list htazon family korH fstat apa anya gyerdb
tab gyerdb sex
* gyerekszám és aktivitás
tab gyerdb,sum(aktiv)
by sex, sort:tab gyerdb,sum(aktiv)
* 4 és több
gen gyszam = gyerdb
replace gyszam=4 if
label define gyszam
label values gyszam

gyerek kerüljön egy kategóriába
gyszam>4 & gyszam!=.
4"4 és több"
gyszam

* ábrák
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 1,over(gyszam) saving(akt_gyerszam_ffi.gph,
replace)
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 2,over(gyszam) saving(akt_gyerszam_no.gph,
replace)
* gyerekek kora szerint
* legfiatalabb gyerek korcsoportja változó
gen byte fgyerek = 0
replace fgyerek = 4 if gydb1114 > 0
replace fgyerek = 3 if gydb610 > 0
replace fgyerek = 2 if gydb35 > 0
replace fgyerek = 1 if gydb02 > 0
label define fgyerek 1"0-2 év" 2"3-5 év" 3"6-10 év" 4"11-14 év" 0"nincs gyerek"
label values fgyerek fgyerek
by sex,sort:tab fgyerek, sum(aktiv)
stata_cmd”*/
help by
*

/* by prefix parancs: „by varlist:

k

graph bar aktiv if sex == 2,over(fgyerek)
* korcsoport szerint bontva
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
ysize(7) saving(akt_fgykor_no.gph,replace)
* elemszámok!!!
tab korcs fgyerek [w=wei] if sex == 2 & korH>14 & korH<60, sum(aktiv)
* férfiak
graph bar aktiv [w=wei] if sex == 1,over(fgyerek)
graph hbar aktiv [w=wei] if sex == 1 & korH>14 & korH<60,over(fgyerek) over(korcs)
ysize(7) saving(akt_fgykor_ffi.gph,replace)
* elemszámok
tab korcs fgyerek [w=wei] if sex == 1 & korH>14 & korH<60, sum(aktiv)
/* Mit állapíthatunk meg a gyerekszám és az aktivitás összefüggésér l? */
* Többváltozós becslések
* 0/1 (dummy) változók a becsléshez
* iskolai végzettség
gen byte isk = educH
replace isk = 6 if isk == 7 /* fels fokú végzettségek összevonása */
label values isk educH
tab isk, gen(ed)
/* dummy változók létrehozása */
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* korcsoport
tab korcs, gen(kcs)
* budapest
gen budapest = 0
replace budapest = 1 if county == 1
* Modellek
* korcsoport (30-40), iskolai végz. (8 o.), egyedülálló, gyerekszám
* férfiak
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyedul gyerdb rmnk budapest if sex ==
1 & age < 60
* n k
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyedul gyerdb rmnk budapest if sex ==
2 & age < 57
*
*
*
*

Az el rehozott öregségi nyugdíj korhatárai
2006-ban: n k 57 év, férfiak 60 év
2008-ban: n k 57 év, férfiak 60 év
Forrás: Munkaer piaci Tükör 2009

* Interakciós változók
* gyerekszám*egyedülálló interakicók
gen egy_gy02 = egyedul * gydb02
gen egy_gy35 = egyedul * gydb35
gen egy_gy610 = egyedul * gydb610
gen egy_gy1114 = egyedul * gydb1114
gen egy_gyerdb = egyedul * gyerdb
* egyedülálló es nincs gyereke
gen byte egyngy = 0
replace egyngy = 1 if gyerdb == 0 & egyedul == 1
label var egyngy "egyedülálló és nincs gyereke"

* A Nagy(2000) cikkben használt modellek - log file-ba írjuk
log using aktiv2006_2.log, replace
* férfiak
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyngy gyerdb egy_gyerdb rmnk budapest
if sex == 1 & age < 60
* marginális hatások
margins, dydx(_all)
* n k
logit aktiv kcs2-kcs4 kcs6 kcs7 ed1 ed3-ed6 egyngy gydb02 egy_gy02 gydb35 egy_gy35
gydb610 egy_gy610 gydb1114 egy_gy1114 rmnk budapest if sex == 2 & age < 57
margins, dydx(_all)
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************************************************************
* 5. Gyakorlat: Alkalmazotti bérek a Bértarifa-felmérésben
************************************************************
clear
version 11.0
* Memória-allokáció
set more off
clear
memory
set mem 80M
memory

/* információ */
/* 80 MB allokálása */

* Adatállomány beolvasása
use tarifa2008t

/* 2008. május */

* Minta
d,s
tab file
tab atip
* Kereseti elemek, "átlagkereset"
* Kereset-változók a vállalatoknál és nonprofit szervezeteknél
des brutto-prejue
help ssc
/* ssc : Statistical Software Components */
*ssc hot
*ssc new
*ssc describe codebook2
* ssc install codebook2
help codebook2
codebook brutto
codebook2 brutto
codebook2 brutto-prejue, h
/* ,h - header opció */
* Kereset-változók a költségvetési intézményeknél
des brutto ugyora-reker_b rejov nerejove prejue
codebook2 ugyora-reker_b rejov nerejove
* Számított keresetek
* Havi "alapbér": hber
d hber
* vállalati szféra: havibér = vagy k17 (ha havidíjas) vagy 173,8 * k16 (ha
óradíjas)
gen long hber_uj = hober if hober != 0
replace hber_uj = ober * 173.8 if ober != 0
* közszféra
* választott tisztségvisel k (0), köztisztvisel k (1): k17+k18+k19
replace hber_uj = alapi_b + ikieg + vezpot if kulcs == 30 | kulcs == 40 | (kulcs >
100000 & kulcs < 158058)
* közalkalmazottak (3), MT hatálya alá tartozók (8): k17
replace hber_uj = alapi_b if (kulcs >= 300020 & kulcs <= 364142) | (kulcs >=
800510 & kulcs <=850570)
* bírák, ügyészek (2): k17+k19+bírói pótlék (356000 Ft) 60,40,20,10 %-a
replace hber_uj = alapi_b + vezpot if kulcs >= 211060 & kulcs <= 236020
compare hber hber_uj
tab file if abs(hber-hber_uj) > .5
/* abs() - abszolút érték függvény */
* mindannyian a bírók-ügyészek közül kerülnek ki
/* A bírói pótlékot beszámításához nem kaptam útmutatást, de úgy t nik, a
kulcsszám alapján történik, méghozzá a kulcsszám harmadik számjegye számít: */
gen long hberdiff = hber - hber_uj if abs(hber-hber_uj) > .5
tab kulcs, sum(hberdiff)
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gen long birokulcs = int(kulcs/1000) if file == 12
replace hber_uj = hber_uj + 142400 if birokulcs == 211 | birokulcs == 221
replace hber_uj = hber_uj + 71200 if birokulcs == 212 | birokulcs == 222
replace hber_uj = hber_uj + 35600 if birokulcs == 213 | birokulcs == 223
compare hber hber_uj
count if abs(hber-hber_uj) > .5
* "Havi bruttó átlagkereset": ker
d ker
* május havi bruttó kereset (brutto) <-> havi átlagkereset (ker)
compare brutto ker
* a bruttó nagyobb lehet az órabéreseknél
sum ober if brutto > ker
* a ker a nem havi rendszerességgel fizetett keresetelemeket is tartalmazza
sum nerejove prejue,d
count if brutto<ker & nerejove==0 & prejue==0
* A havi bruttó átlagkereset kiszámítása
* 1. korrigált 2008. május havi bruttó kereset
* májusban több a kötelez munkaórák száma (184), mint egy átlagos hónapban
(173.8)
gen double brutto_k = brutto
replace brutto_k = brutto_k - ((brutto - repreju - jutalek - tulmu muejpo)*((184-173.8)/184)) if ober > 0 & ober != .
label var brutto_k "Órabéresek esetében korrigált 2008. május havi bruttó kereset"
* 2. Havi átlagkereset változó a 2007. évi nem havi rendszeresség kifizetésekkel
együtt
gen double ker2 = brutto_k + prejue/12 if belho==0 /*egész évben dolgozott
2007-ben */
replace ker2 = brutto_k + prejue/(13-belho) if belho>0 /* 2007-ben lépett be */
label var ker2 "Újraszámított havi átlagkereset (ker)"
compare ker ker2
count if abs(ker2-ker)>.5
* A dolgozók hány százaléka részesült egyes keresetelemekben?
* Vállalatok
* a vállalatnál dolgozók részesültek-e egyes juttatásokban, igen(1)/nem(0)
foreach k of varlist repreju-prejue {
gen byte `k'_v_d = 0 if file == 14
/* 14 - vállalatnál dolgozók */
replace `k'_v_d = 1 if `k'_v_d == 0 & `k' > 0
label var `k'_v_d "`k' váll. 0/1" /* új változó címkézése */
}
d repreju_v_d- prejue_v_d
* A változók cimkéit is át tudjuk írni az új változókra
* (Egy kis programozási kitér )
* Macro extended functions (Kézikönyv P 193, 196)
* extended functions for extracting data attributes
* local macroname : variable label varname
local y : variable label ker /* az y makro tartalma legyen a ker változó cimkéje
*/
display "`y'"
/* az y makro tartalmának kiírása */
* másik függvény, a változó formázása
local x : format ker /* a ker változó display formázása */
dis "`x'"
* a 0/1 változók létrehozása ismét, az eredeti cimkék kiegészítésével
foreach k of varlist repreju-prejue {
capture drop `k'_v_d
/* törölni kell a változót */
local c`k' : variable label `k' /* változócimke a cváltozónév makroba */
gen byte `k'_v_d = 0 if file == 14
/* 14 - vállalatnál dolgozók */
replace `k'_v_d = 1 if `k'_v_d == 0 & `k' > 0
label var `k'_v_d "`c`k'' váll. 0/1" /* új változó címkézése */
}
* eredmények:
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d repreju_v_d- prejue_v_d
sum repreju_v_d- prejue_v_d
* Közintézményeknél dolgozók (közgtisztvisel k és közalkalmazottak)
* a költségvetési intézményeknél dolgozók részesültek-e egyes juttatásokban,
igen(1)/nem(0)
foreach kv of varlist alapi_b-reker_b rejov nerejove prejue {
local c`kv' : variable label `kv' /* változócimke a cváltozónév makroba */
gen byte `kv'_k_d = 0 if file == 13
/* 13 - költségvetési dolg. */
replace `kv'_k_d = 1 if `kv'_k_d == 0 & `kv' > 0
label var `kv'_k_d "`c`kv'' közalk. 0/1" /* új változó címkézése */
}
d alapi_b_k_d-prejue_k_d
sum alapi_b_k_d-prejue_k_d
* Pl. a nem havi rendszeresség
elterjedtebb:
d prejue_*
sum prejue_*

prémium, jutalom a közszférában sokkal

* Milyen arányban származott a kereset egyes forrásokból?
* pl. a havi átlagkereset milyen arányban származik nem havi rendszeresség
prémiumból, jutalomból stb.?
gen prejue_a = prejue / ker * 100
sum prejue_a,d /* valami nem stimmel */
* a prejue változó a 2007. évi teljes összeget tartalmazza, nem havi összeg
* havi prémium-jutalom változó
gen hprejue = prejue / 12 if belho==0 /*egész évben dolgozott 2007-ben */
replace hprejue = prejue/(13-belho) if belho>0 /* 2007-ben lépett be */
label var hprejue "2007. évi prémium, jutalom havi értéke"
replace prejue_a = hprejue / ker * 100
label var prejue_a "2007. évi prémium, jutalom aránya a keresetben, %"
sum prejue_a,d
* a
tab
* a
tab
tab
tab

prémium-jutalom aránya: férfiak-n k
nem,sum(prejue_a)
prémium-jutalom aránya: közigazgatás-vállalat
file,sum(prejue_a)
file nem,sum(prejue_a) /* tehát nem férfi-n i különbségr l van szó */
file nem, row

* A többi keresetelemre is számíthatunk hasonló mutatókat
* Költségvetési dolgozók
foreach v of varlist alapi_b-reker_b rejov {
local c`v' : variable label `v'
gen `v'_ak = `v' / ker * 100 if file < 14 /* köztisztv., bíró-ügyész,
közalk. */
label var `v'_ak "`c`v'' aránya, %"
}
* eredmények
des alapi_b_a- rejov_a
sum alapi_b_a- rejov_a
* köztisztvisel
sum alapi_b_a- rejov_a if file == 11
* közalkalmazott
sum alapi_b_a- rejov_a if file == 13
* Versenyszféra (vállalati dolgozók)
foreach v of varlist repreju-rejov {
local c`v' : variable label `v'
gen `v'_av = `v' / ker * 100 if file == 14
label var `v'_av "`c`v'' aránya, %"
}
* eredmények
d repreju_av-rejov_av
sum repreju_av-rejov_av
* Újra áttekintve a közintézményekben és a vállalatoknál dolgozók bérszerkezetét
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* kapnak-e?
sum ikieg_k_d- prejue_k_d if file < 14
sum repreju_v_d- prejue_v_d if file == 14
* mekkora arányt képvisel a keresetben?
sum prejue_a alapi_b_ak-rejov_ak if file == 11 | file == 13
sum prejue_a repreju_av- rejov_av if file == 14

* A keresetek megoszlása
* "alapkereset" (hber) megoszlása
sum hber,d
/* Skewness: szimmetria, normális megoszlásnál értéke 0.
pozitív érték: "farok a jobb oldalon,
negatív érték: "farok" a bal oldalon
Kurtosis: csúcsosság-laposság, normális megoszlásnál értéke 3 (a Statában)
minél kisebb az érték, annál laposabb a megoszlás és fordítva */
* a megoszlás grafikusan
twoway histogram hber
* a magas értékek kihagyása
twoway hist hber if hber<400001,percent
* A minta mekkora részét hagyjuk ki a korlátozással?
centile hber
/* centile parancs, így csak a medián */
centile hber, centile (50 70 90)
/* a felsorolt percentilisek */
centile hber, centile(5(5)95)
/* az 5-ikt l a 95-ikig 5-ösével */
centile hber, centile(85(1)99) /* mennyit hagyunk ki a fels határral? */
twoway hist hber if hber<300001,percent /* a fels

kb. 8,5 százalék kimarad */

* 5 ezres osztályközök, az oszlopok között kihagyás, ábra mentése
twoway hist hber if hber<300001,percent width(5000) gap(10) saving(hber_hist,
replace)
/* 2008-ban érvényes szabályok
minimális bér: 69 000 forint
legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igényl munkakörben
foglalkoztatottak garantált bérminimuma
a) 2 évnél kevesebb gyakorlati id vel: 82 800 forint
b) legalább 2 év gyakorlati id vel vagy 50 éves kor felett: 86300 */
count if hber == 69000
count if hber>68800 & hber < 69200
count if hber>86100 & hber < 86500
count if hber>86700 & hber < 87100

/* ugyanolyan széles sáv */

count if hber>82600 & hber < 83000
count if hber>83100 & hber < 83500
* megoszlás csak a vállalatoknál dolgozók adataival
twoway histogram hber if hber<300001 & file==14, percent width(5000) gap(10)
* a havi bruttó átlagkereset megoszlása
twoway histogram ker
sum ker,d
* a megoszlás teteje:
centile ker,centile(90 (1) 99)
* 500 ezer forintos fels határnál több, mint 95 százalékot megfigyelünk
twoway histogram ker if ker < 500001
twoway histogram ker if ker<500001, percent width(5000) xlabel(50000 (50000)
500000) saving(ker_hist, replace)
* minimálbéreknél csúcsok, de kisebbek, mint az alapbérnél láttuk
* az alapbér és az átlagkereset megoszlásai egymás mellett
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph
* méret igazítása
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph, ysize(5)xsize(9)
* el lehet menteni a kombinált ábrát is
graph combine hber_hist.gph ker_hist.gph, ysize(5)xsize(9) saving(hber_ker_hist,
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replace)
* a súlyozás hatása a bruttó kereset megoszlására
sum ker,d
sum ker [w=esuly],d
* Kereseti különbségek
* Férfi-n
tab nem,sum(ker)
* a súlyozás némi változást eredményez - kb. 1500 forinttal kisebb a különbség
tab nem [w=esuly],sum(ker)
* mutatók a kereset-különbségr l
* n i keresetek
sum ker [w=esuly] if nem==0,d
return list
/* saved results, return - elmentett eredmények
egyszer parancsok: r-class r()
modellbecslés: e-class, e()
a summarize "egyszer parancs" r-osztály */
dis r(mean)
dis r(max)
* skalár: az adatállománnyal tárolt kifejezés (szám v. string)
scalar define noiatlagk=r(mean)
scalar noimedk=r(p50)
* férfi keresetek
sum ker [w=esuly] if nem==1,d
scalar ffiatlagk=r(mean)
scalar ffimedk=r(p50)
scalar list
/* a létrehozott skalárok listája */
* mutatók
* átlagkeresetek aránya
dis noiatlagk / ffiatlagk * 100
* mediánkeresetek aránya
dis noimedk / ffimedk * 100
* gyakran használt mutató, a "gender earnings gap" a medián alapján
dis 1 - (ffimedk / noimedk)
scalar define gap = 1 - (ffimedk / noimedk) /* skalárba írva */
scalar list
/* ilyen mutatót a teljes munkaid ben dolgozó állandó foglalkoztatottak
órakeresetéb l illik számítani - itt most az összes foglalkoztatott havi keresetét
használtuk */
* férfi-n i bérek a teljes munkaid s, a hónapban legalább 150 órát dolgozók
mintájában
sum henora hofora,d
tab nem [w=esuly] if henora>=35 & hofora>=150,sum(ker)
/* Melyek a n i-férfi kereseti különbség okai?
(munkaid , gyakorlati id , képzettség, foglalkozás-ágazat, diszkrimináció) */
* Iskolai végzettség szerinti kereseti különbségek - mit várunk és miért?
tab1 iskv*

/* tab1 - egydimenziós táblázatok több változóra */

tab iskveg5 [w=esuly] ,sum(ker)
* a 0-7 osztályt végzettek között a férfiak keresete magas:
tab iskveg5 nem [w=esuly] ,sum(ker) mean
* ábrák
graph bar ker [w=esuly],over(iskveg5)
graph hbar ker [w=esuly],over(iskveg5)
graph hbar ker [w=esuly],over(iskveg9)
* nemenként
graph bar ker [w=esuly],over(iskveg5) by(nem)
* külön-külön szebb
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(iskveg5) t( k) ytitle(havi átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(iskveg5) t(Férfiak) ytitle(havi
átlagkereset)
* Életkor szerinti kereseti különbségek
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/* Van már egy korcsoport programunk: korcsoport.do. Mivel az életkor-változót
ugyanúgy kor-nak nevezik a bértarifa-állományban, mint a munkaer -felmérés
állományában, változtatás nélkül használhatjuk a programot */
do korcsoport
tab korcs
tab korcs [w=esuly],sum(ker) mean obs
* nemek szerint külön
tab korcs nem [w=esuly],sum(ker) mean obs
* ábrák
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(korcs) t("Átlagkeresetek korcsoport
szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_korcsop_ffi.gph,
replace)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(korcs) t("Átlagkeresetek korcsoport
szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_korcsop_no.gph, replace)
* gyakorlati id - az életkortól és iskolai végzettségt l (valamint a munkában
töltött id
l) függ
tab iskveg9
* az értékeket a cimkébe írjuk
numlabel iskveg9, add
/* help labelbook */
tab iskveg9
* gyakorlati id változó
gen int gyak = kor - 12 /* 8 osztály alatt: 12 év iskolában */
replace gyak = kor - 14 if iskveg9 == 2 /* 8 osztály */
replace gyak = kor - 17 if iskveg9 == 3 | iskveg9 == 4 /* szakmunkás, szakiskola
*/
replace gyak = kor - 18 if iskveg9 == 5 | iskveg9 == 6 /* középiskola */
replace gyak = kor - 19 if iskveg9 == 7
/* technikum */
replace gyak = kor - 21 if iskveg9 == 8
/*
iskola BA */
replace gyak = kor - 23 if iskveg9 == 9
/* egyetem MA */
replace gyak = 0 if gyak < 1
/* egy ilyen eset adódott */
label var gyak "becsült gyakorlati id , év"
* osztályközökbe sorolás
gen gyakido = recode(gyak,5,10,15,20,30,40,50,69)
* gyakorlati id és bérek
tab gyakido [w=esuly],sum(ker) mean obs
tab gyakido nem [w=esuly],sum(ker) mean obs
* ábrák
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1,over(gyakido) t("Átlagkeresetek gyakorlati id
szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_gyakido_ffi.gph,
replace)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0,over(gyakido) t("Átlagkeresetek gyakorlati id
szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) saving(ker_gyakido_no.gph, replace)
* Régiók szerinti kereseti különbségek (megyék)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending) t(
"Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending) t(
"Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) exclude0
* n k
graph hbar ker [w=esuly] if nem==0 & megye<21,over(megye, sort(1) descending) t(
"Átlagkeresetek megyék szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset) ylabel(100000(
50000)250000) exclude0
* férfiak
graph hbar ker [w=esuly] if nem==1 & megye<21,over(megye, sort(1) descending) t(
"Átlagkeresetek megyék szerint," "férfiak") ytitle(havi átlagkereset) ylabel(
100000(50000)300000) exclude0
* Ágazat szerinti kereseti különbségek
* ágazati kódrendszer
tab teaor2008_2
tab teaor2008_3
tab teaor2008_4
numlabel teaor2008_2_hu,add /* nem a változónév, a cimkenév! */
tab teaor2008_2
* ágazati kódok további összevonása
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do agazat

/* külön do fájl */

tab agz
tab agz [w=esuly], sum(ker)
graph hbar ker [w=esuly],over(agz, sort(1) descending)
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending) t(
"Átlagkeresetek ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
* kisebb bet méret a cimkékbe (nem könny megtalálni):
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending label(labsize(
small))) t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi átlagkereset)
* vagy, rugalmasan (*1.0) a "normál" méret, lehet nagyítani és kicsinyíteni):
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 0,over(agz, sort(1) descending
label(labsize(*.7))) t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "n k") ytitle(havi
átlagkereset)
graph hbar ker [w=esuly] if nem == 1,over(agz, sort(1) descending
label(labsize(*.7))) t("Átlagkeresetek ágazatok szerint," "férfiak") ytitle(havi
átlagkereset)
* Foglalkozás szerinti kereseti különbségek
* Feor - kódrendszer az útmutatóban: tarifa_2008_v_utmutato.pdf
tab feor1997_4
* vezet , nem vezet
munkát végz

legalább középfokú végzettséget igényl

gen byte fogl = 1
replace fogl = 2 if int(feor1997_4/100) > 20
replace fogl = 3 if int(feor1997_4/100) > 50
label var fogl "foglalkozás"
label define fogl 1"vezet szellemi" 2"nem vezet
label values fogl fogl

munkát végz , fizikai

szell." 3"fizikai"

tab fogl [w=esuly], sum(ker)
* A kereseti különbségek modellezése
* lináris regresszió, függ
* független változók:

változó: havi kereset

* nem: nem változó, 0/1, férfiak esetében 1
regress ker nem [w=esuly]
dis ffiatlagk-noiatlagk /* még megvannak a skaláraink */
* y = c + bx, c=176586, b(nem)=28679.72 x=0 ha n , x=1 ha férfi
* iskolai végzettség
tab iskev /* iskolában eltöltött évek */
regress ker nem iskev [w=esuly] /* 1 év iskola hozama 31904 forint. */
* nem biztos, hogy egy év bérhozama minden szinten azonos
* iskolai végzettség dummik
tab iskveg5, gen(iskola)
d iskola
* a 8 osztályt végzettek lesz a viszonyítási csoport
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 [w=esuly]
* pl. a szakmunkásképz 1 éve csak 8840/3 forintot ér a modell szerint
* életkor (gyakorlati id )
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 kor [w=esuly]
* a korral n a kereset, de láttuk, hogy ez nem minden korcsoportban igaz:
graph use ker_korcsop_ffi.gph
graph use ker_korcsop_no.gph
* az életkor négyezetének szerepeltetésével lehet modellezni
gen kor2 = kor^2
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 kor kor2 [w=esuly]
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* negatív szignifikáns együttható kor2-re
/* A modell szerint hol van a kereset maximuma?
ahol b_kor + 2*b_kor2*kor == 0 (derivált)
6523.5+2*-58.9*kor=0, 6523.5-117.8*kor=0, 6523.5=117.8*kor,
kor = 6523/117 = 55.8 - 56 éves korig n , utána csökken a modell szerint a kereset
*/
* a gyakorlati id vel is lehet modellezni
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak [w=esuly]
gen gyak2 = gyak * gyak
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 [w=esuly]
/* hasonló eredmény, mint a korral, cseppet javul az r négyezet
5736/180=32 év becsült gyakorlati id nél a maximális a kereset a modell szerint */
* részid ben dolgozók
sum henora,d
gen reszido = 0
replace reszido = 1 if henora < 35
label var reszido "részid ben dolgozik"
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido [w=esuly]
* lehetne a fforma változó alapján is definiálni a részmunkaid t
* foglalkozás
tab fogl, gen(foglalk)
* viszonyítási csoport a fizikai foglalkozás
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 [w=esuly]
* régió
tab kshreg,gen(regio)
* és még egy Budapest változó
gen bp = 0
replace bp = 1 if megye == 1
* Budapest ne tartozzon a Közép-Magyarország régióhoz
replace regio2 = 0 if bp == 1
* Budapesthez viszonyítunk
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 regio2regio8 [w=esuly]
* ágazat
tab agz,gen(agazat)
* a gépiparhoz viszonyítunk (agazat11)
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 regio2regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
* 2007-ben belép k:
tab ujbel, nol

k kisebb eséllyel jutottak jutalomhoz

reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel
regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
* túlórázók
sum tulmu
count if tulmu > 0
gen byte tulora = 0
replace tulora = 1 if tulmu > 0
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel
tulora regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]

*

Regressziós becslés a kereset logaritmusával

* Kereset megoszlása
graph use ker_hist

/* már van kész ábránk */
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gen lnker = ln(ker)
label var lnker "a bruttó átlagkereset logaritmusa"
* ábra ugyanarra a keresettartományra, mint az el
ábra
twoway histogram lnker if ker<500001,percent saving(lnker_hist,replace)
* sokkal jobban hasonlít a normális elszláshoz
sum ker,d
sum lnker,d
/* a skewness közel esik 1-hez, a kurtosis sokkal közelebb van
3-hoz */
* utolsó becslésünk megismétlése, a függ változó kereset logaritmusa
* el bb nézzük az eredeti becslés eredményeit
regress /* utolsó becslés megjelenítése */
* becslés a logaritmikus keresettel
reg lnker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel
regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
* jelent sen növekedett az R2
/* Az együtthatók értelmezése, ha a függ változó logaritmusa szerepel a
becslésben
ln(w)=ßx
Ha x-et egységnyivel növeljük w1-r l w2-re:
ln(w2) - ln(w1) = ß
exp (ln(w2) - ln(w1)) = exp(ß) [exp(a-b) = exp(a)/exp(b)]
w2/w1 = exp(ß), w2=w1*exp(ß)
A független változó exp(ß)-szorosával változik a függ változó egységnyi változása
nyomán.
*/
ereturn list
* e(b) - az együtthatók vektora
* így hivatkozhatunk egy együtthatóra:
dis _b[nem]
* számításhoz is felhasználhatjuk
dis exp(_b[nem]) /* a férfiak bérel nye kb. 17 százalék */
* A két utolsó modell eredményeit logfájlba írjuk
log using berregr.log,replace
reg ker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel
tulora regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
reg lnker nem iskola1 iskola3-iskola5 gyak gyak2 reszido foglalk2 foglalk3 ujbel
regio2-regio8 agazat1-agazat10 agazat12-agazat31 [w=esuly]
log close
/* A rögzített eredményeket Excel táblázatba olvassuk be, és úgy vizsgáljuk
tovább.
*/
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*******************************************************************
* 6. Gyakorlat: Jövedelmek, jövedelmi egyenl tlenségek
*
* A jövedelemegyenl tlenségi mutatók számításához telepíteni kell:
*
STB-23 sg30 Measures of inequality in Stata
*
STB-48 sg104 Analysis of income distributions
*
package sg108 from http://www.stata.com/stb/stb48
*******************************************************************
clear
version 11.0
set mem 100000
* A KSH Jövedelemfelvétel kérd ívei és változói
** I. Az egyéni adatállomány változói
use jov04e
* Azonosító változók
d uterul-szsor
isid uterul szlok cimssz hsor szsor
// isid varlist : a felsorolt változók egyedileg azonosítják-e a megfigyeléseket?
Ha nem, hibaüzenetet kapunk, pl. ha csak a háztartás azonosítóit írjuk be:
* isid uterul szlok cimssz hsor
* a lakás azonosítói: település, számlálókörzet, lakássorszám
codebook uterul-cims
* a háztartás sorszáma a lakáson belül
codebook hsor
* a személy sorszáma a lakásban
codebook szsor
* a család sorszáma a lakásban
codebook cssor
* Mivel egyéni fájlt nézünk, itt nem a mintában szerepl lakások, háztartások,
családok számát láthatjuk, a változók az egyének lakáshoz, háztartáshoz, családhoz
tartozását azonosítják

* A háztartás és a család statisztikai fogalmairól lásd: A háztartás és a család
fogalma, KSH Módszertani füzetek 47, 2006 (KSH, 2006)

* Hány háztartás van a mintában?
* Létrehozunk egy új változót, mely a háztartáson belüli sorszámot tartalmazza. A
sorszámot az azonosító változók szerint sorbarendezett megfigyelésekhez rendeljük,
így a legkisebb személysorszámú egyén lesz az els a háztartáson belül.
sort uterul szlok cimssz hsor szsor
* _n az esetsorszámot jelenti a Statában. Ha csoportokat definiálunk (by
varlist:), akkor _n csoporton belüli esetsorzámot jelenti. Lásd [U] 13.7 Explicit
subscripting. */
by uterul szlok cimssz hsor: gen recnoh = _n
label var recnoh "a személy sorszáma a háztartásban"
* Annyi háztartás van a mintában, ahány 1-es sorszámú háztartástag:
tab recnoh
* Hány család van a mintában? Ehhez családonként sorszámozzuk be az egyéneket
sort uterul szlok cimssz hsor cssor szsor
by uterul szlok cimssz hsor cssor: gen recnocs = _n
label var recnocs "a személy sorszáma a családban"
tab recnocs
* Hány tagból állnak a háztartások? Hogyan oszlanak meg létszám szerint?
gen byte munka = 1
// munkaváltozó a további számításokhoz, minden esetnél 1 az értéke
/* Háztartásonként összeszámoljuk a tagokat, a kapott létszámváltozó azonos lesz
minden háztartástag esetében. egen: extensions to generate, a generate utasítás
kiterjesztései. Lásd help egen */
egen recordsh = total(munka), by(uterul szlok cimssz hsor)
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label var recordsh "háztartáslétszám"
* ellen rzés listázással
list uterul szlok cimssz hsor szsor recnoh recordsh in 1/30
// A képzett háztartáson belüli sorszámváltozó (recnoh) nem feltétlenül azonos az
adatállományban található személy sorszáma (szsor) változóval!
* a létszámváltozó megoszlása
tab recordsh // itt minden háztartás annyiszor szerepel, ahány tagja van
* minden háztartásnak csak az els tagjával számolva a háztartások megoszlását
kapjuk:
tab recordsh if recnoh == 1
* a munka nev
drop munka

változóra már nincs szükségünk

* Személyi jellemz k és lakóhely
* Az uterul változót a településkódból képezték, de az anonimitás érdekében fiktív
értékeket tartalmaz
codebook uterul // annyi kiderül, hogy 523 településen vették fel a kérd ívet
* Megye,régió
tab1 megyekod regio
* Nem, életkor, iskolai végzettség
codebook neme szev kev jbefisk
* Családi változók
codebook cspot cslas htfo
* A háztartásf statisztikai fogalmáról lásd KSH, 2006
* Részletes lakóhelyi, demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatottsági adatok a
szeméyi kérd ívr l (B kérd ív)
* Lakóhely, demográfia
d terul2-kidta
* Iskola, nyelvtudás
d vegzo-beny3
* Foglalkoztatottság, munkakeresés
d ogyora-umin
* Megélhetési források
d megel*
* miel tt egy másik fájlt olvasnánk be, felcimkézzük és elmentjük az új
változókkal kiegészített egyéni fájlt
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, egyéni fájl új változókkal"
save jov04e2, replace
** II. A háztartás fájl változói
use jov04h, replace
d,s
*/

/* elemszám: 18879, ennyi háztartást számoltunk össze az egyéni kérd ívben

* Azonosítók - mint az egyéni kérd íven
d uterul szlok cimssz hsor
isid uterul szlok cimssz hsor
* A lakáskérd ív változói (A kérd ív)
d ltip-futag
* A lakás fekvését a kérdez
tab fekv

állapítja meg

** III. Jövedelmi adatok, egyéni és háztartási összjövedelem (C kérd ív)
/* El ször áttekintjük a különböz egyéni és háztartási szint jövedelemforrásokat
és jövedelemcsoportokat, majd kiszámítjuk a háztartás összjövedelmét. */
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* 1. Egyéni jövedelmek (C kérd ív 2. oldal)
use jov04e2
* Változók a jövedelemelemekr l
d osmbeho-ocsaladft
* Jövedelemforrások szerint összegzett jövedelmek, adók, járulékok
d semjov- snetjo
* Különböz

forrásokból származó egyéni jövedelmek

* a) Munkaviszonyból származó jövedelmek - semjov
d osmbe osveg osmas osemj
sum osmbe osveg osmas osemj
gen double qsemjov = osmbe + osveg + osmas + osemj
// double: tárolási forma nagy számok pontos rögzítésére, help datatypes
sum qsemjov
/* Csupa hiányzó érték!. Az ok: az adatállományban a jövedelmi változókban hiányzó
érték szerepel ha az adott jövedelemmel az egyén nem rendelkezik. Át lehetne
kódolni a hiányzó értékeket 0 értékre, de egyszer bb az egen utasítással
összegezni, itt a rowtotal függvény a kívánt összeget adja. */
drop qsemjov
// változó törlése
egen double qsemjov = rowtotal (osmbe osveg osmas osemj)
* Mos összhasonlítjuk a számított változónkat a KSH által számítottal
compare qsemjov semjov
// csak a hiányzó értékeknél van eltérés, ami nálunk 0 jövedelem, az a KSH-nál
hiányzó érték
* b) Munkaviszonyhoz kapcsolódó költségtérítések - sktg
d osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis oskeg
sum osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis oskeg
egen double qsktg = rowtotal (osket oskud oskla oskru oskmo oskca oskmu oskis
oskeg)
compare qsktg sktg
* c) Nem mez gazdasági vállalkozásból, szövetkezetb l származó jöv. svjov
d ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov
sum ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov
egen double qsvjov=rsum(ovaarbbrujo ojeva ostjk ostjo osszov)
compare svjov qsvjov
* d) Egyéb tevékenységb l származó jövedelem - segyjov
d osalk ossze osmegb osbor osibe oskje osmjo segyjov
sum osalk ossze osmegb osbor osibe oskje osmjo segyjov
* e) Nyugdíj, nyugdíjszer ellátások - snyunysze
d osnyugft osnyugozgft osnyugjaft snyunysze
sum osnyugft osnyugozgft osnyugjaft snyunysze
* f) Személyhez köthet gyerekkel kapcsolatos jövedelmek - sgyke
d osgyt osanyat osgyd osgys osters sgyke
sum osgyt osanyat osgyd osgys osters sgyke
* g) Munkanélküli ellátásból származó jövedelmek - sme
d osmja osmnj osmegy sme
sum osmja osmnj osmegy sme
* h) Egyéb társadalmi jövedelmek - setjov
d ostap osapo osokt osesz setjov
sum ostap osapo osokt osesz setjov
* i) Külföldr l származó jövedelem - skszjov
d oskuj1ft oskuj2ft oskuj3ft skszjov
sum oskuj1ft oskuj2ft oskuj3ft skszjov
* a q-val kezd
drop q*

ellen rz változókra már nincs szükségünk
// az összes q-val kezd
nev változó törlése
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* Az összes egyéni jövedelem:
egen double egyjov = rowtotal (semjov sktg svjov segyjov snyunysze sgyke sme
setjov skszjov)
label var egyjov "Egyéni jövedelmek összege"
* Összehasonlítás a KSH által számított összes bruttó jövedelem változóval
compare sbrujo egyjov
/* Sok esetben nem egyeznek. Az eltérés kulcsát a módzsertani útmutató (KSH A
jovedelemfelvetel modszertana 2006.pdf) 29. oldalán találjuk meg:
Az egyéni jövedelmekhez hozzáadták az un. "személyre kiutalt" mez gazdasági
jövedelmeket, a változó neve smezjov. Erre, mint írják, a jövedelmi levonások
(adók) számításához volt szükség, és az alábbiak szerint jártak el:
1. Ha egy olyan személy volt a háztartásban akinél jsgakt=8 (mez gazdasági
vállalkozó), akkor a mezojov teljes összege ehhez a személyhez került az összes
jövedelemben
2. Ha több ilyen személy volt a háztartásban, akinésl jsgakt=8, akkor egyenl
arányban szétosztódott közöttük
3. Ha nem volt mez gazdasági vállalkozó a háztartásban, akkor a háztartásban él
16 éves és id sebb személyek között egyenl arányban osztottuk szét a
mez gazdsasági jövedelmet (mezojov/sum(hlets16))
*/
gen double egyjov2=egyjov
replace egyjov2 = egyjov+smezjov if smezjov != .
// hiányzó értékkel való összaadás eredménye hiányzó érték lenne
label var egyjov2 "Egyéni jövedelmek összege 'kiutalt' mez gazd. jövedelemmel"
compare sbrujo egyjov2
* ismét elmentjük az új változókkal kiegészített egyéni fájlt
save jov04e2, replace
* 2. Háztartási szint
use jov04h, replace

jövedelmek (C kérd ív 8. oldal)

/* háztartás fájl */

* a) háztartási jövedelmek
d sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft ogyszocs olfe ofelkoz obiz oejo
kaptart kappt kapet ojovgyszft16 mezjov
sum sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft ogyszocs olfe ofelkoz obiz oejo
kaptart kappt kapet ojovgyszft16 mezjov
/* A mez gazdasági jövedelmet a mez gazdasági bevételek és ráfordítások
különbségeként számítják ki - mezjov = mezbev - mezraf (a hiányzó értékeket át
kell kódolni 0-ra!) */
* b) más háztartás tagjaitól kapott támogatások
d kappt kapet
sum kappt kapet
* c) a jövedelmet csökkentik a más háztartás tagjainak adott támogatások
d adtart adpt adet
sum adtart adpt adet
* A háztartási szintú jövedelmek összege
* a pozitív értékek összege
egen double haztbev = rowtotal (sajatft ostbevft ocspft oarvft orptft onptft
ogyszocs olfe ofelkoz obiz oejo kaptart kappt kapet ojovgyszft16 mezjov)
label var haztbev "háztartási szint bevételelek"
* a csökkent tételek összege
egen double haztkia = rowtotal (adtart adpt adet)
label var haztbev "háztartási szint bevételeleket csökent tételek"
* az összes háztartási szint jövedelem kiszámítása
gen double haztjov = haztbev - haztkia
label var haztjov "háztartási szint jövedelmek (bevételek-kiadások)"
* 3. Az egyéni és a háztartási szint

jövedelmek összegzése

* a) Az egyéni és háztartási fájlok adatainak összekapcsolása

109

F16.do
/* Az egyéni jövedelmek az egyéni fájlban találhatók, a háztartási szint
jövedelmek a háztartásfájlban. Össze kell kapcsolni az egyéni és a háztartás
fájlokat.
A háztartásfájl változóit másoljuk át az egyéni fájlba, de csak azokat, amelyekre
várhatóan szükségünk lesz. */
* elmentjük a háztartási fájlt az új változókkal
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, háztartási fájl új változókkal"
save jov04h2, replace
* Az azonosítókat és néhány a háztartást leíró változót valamint a háztartási
jövedelem változót tartjuk meg
keep uterul-teltip

tecso-hlets16

hnetjo hbrujo

htfogakt-oecd2 haztjov

/* 1:n merge: a mesterfájl egy megfigyeléséhez a using fájlban több tartozhat (egy
háztartáshoz több személy tartozhat). Lásd help merge! */
merge 1:n uterul szlok cimssz hsor using jov04e2
* a kombinált fájlban az egyén lesz a megfigyelési egység
d,s
/* az elemszám azonos az egyéni fájl elemszámával */
* mivel a háztartásfájl volt a mesterfájl, a háztartásfájl változói kerülnek el re
a kombinált fájlban
describe, simple
d, si
* mivel a kombinálás sikeres volt, nincs már szükség az _merge változóra
drop _merge
* b) Az egyéni szint jövedelmek összege háztartásonként
/* Minden személyhez hozzárendeljük háztartása összes jövedelmét az egyes
jövedelmi forrásokból. Ehhez az egen utasítás total függvényét használjuk,
a by varlist opcióval háztartásonkénti részösszegeket számítva. Lásd help
egen! */
* az egyéni szint jövedelmek összegzése jövedelemforrásonként külön-külön
egen double hsemjov=total(semjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsemjov "munkaviszonyból jöv., háztartásössz"
egen double hsktg=total(sktg), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsktg "munkaviszonyból költségtérítés, háztartásössz"
egen double hsvjov=total(svjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsvjov "nem mg. vállalkozásból jöv., háztartásössz"
egen double hsegyjov=total(segyjov), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsegyjov "egyéb tevkénenységb l, vagyonból egyéni jöv., háztartásössz"
egen double hsnyunysze=total(snyunysze), by (uterul szlok
label var hsnyunysze "nyugdíjszer jöv., háztartásössz"

cimssz

hsor)

egen double hsgyke=total(sgyke), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsgyke "gyerekhez köthet egyéni jöv., háztartásössz"
egen double hsme=total(sme), by (uterul szlok cimssz hsor)
label var hsme "munkanélküli ellátásból jöv., háztartásössz"
egen double hsetjov=total(setjov), by (uterul szlok cimssz
label var hsetjov "egyéb társadalmi jöv., háztartásössz"
egen double hskszjov=total(skszjov), by (uterul szlok cimssz
label var hskszjov "külföldr l származó jöv., háztartásössz"

hsor)
hsor)

* az összes egyéni szint jövedelem a háztartásban
gen double hbrszem = hsemjov+hsktg+hsvjov+hsegyjov+hsnyunysze+hsgyke+hsme+hsetjov+
hskszjov
label var hbrszem "bruttó személyhez köt
jövedelmek a háztartásban"
* c) az egyéni szint

és a háztartási szint

jövedelmek összeadása
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gen double hbrutto = hbrszem + haztjov
label var hbrutto "a háztartás bruttó jövedelme, saját számítás"
* összehasonlítás a KSH megfelel változójával
compare hbrujo hbrutto
// megegyeznek
* az összjövedelmet is tartalmazó fájl mentése
label data "KSH 2004 jövedelemfelvétel, egyéni fájl háztartási
jövedelem-változókkal"
save, replace
** IV. Egy f re jutó és ekvivalens jövedelmek számítása
* 1. Egy
re jutó jövedelem: összes jövedelem / háztartáslétszám
gen jvperfo = hbrutto / hlets
label var jvperfo "egy f re jutó bruttó jövedelem a háztartásban"
* 2. Ekvivalenciaskálák, fogyasztási egységre jutó jövedelmek
* http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_33933_35411112_1_1_1_1,00.html
* OECD_ekvivalenciaskalak.pdf
* OECD1 - "régi"
/* Az els háztartástag 1, a többi feln tt háztartástag 0,7, a gyerekek 0,5
fogyasztási egység. */
* Korösszetétel
gen byte a013 = 1 if kev < 14 | (kev == 14 & ho < 4)
egen byte n013 = total(a013),by( uterul szlok cimssz hsor)
label var n013 "0-13 évesek létszáma a háztartásban, 2005. március 31., KSH"
gen byte a14_ = 1 if kev > 14 | (kev == 14 & ho >= 4)
egen byte n14_ = total(a14_),by( uterul szlok cimssz hsor)
label var n14_ "14 évesek és id sebbek létszáma a háztartásban, 2005. március 31.,
KSH"
/* "A mikrocenzus felvétel eszmei id pontja 2005. március 31. és április 1.
közötti éjfél volt." (A jövedelemfelvétel módszertana 2006, KSH) Itt eltértek
ett l, mert a 2004. évi jövedelmek szerepelnek a felvételben. Feltételezzük, hogy
a korév (kev) változó a 2005. március 31-én betöltött életkort jelenti, bár az
adatok között szerepl születési év és születési hónap változók (szev ho)
segítségével nem sikerült a korév változót (kev) rekonstruálni. Az adatállományban
szerepl KSH által kiszámított fogyasztási egységeket a úgy kapjuk meg, hogy az
els három hónapban született, a kev változó szerint 14 éveseket a 14 éven
aluliakhoz soroljuk
*/
* OECD1 fogyasztási egységek
gen oecd1b = 1 + (0.7 * (n14_-1)) + (0.5 * n013)
label var oecd1b "oecd 1 ekv. skála, saját számítás"
compare oecd1 oecd1b
drop oecd1b
* fogyasztási egységre jutó jövedelem OECD1 skálával
gen jvoecd1 = hbrutto / oecd1
label var jvoecd1 "fogyasztási egységre jutó jövedelem, OECD1 skála"
* OECD2 - "új" fogyasztási egységek
/* Az els háztartástag 1, a többi feln tt háztartástag 0,5, a gyerekek 0,3
fogyasztási egység. */
gen oecd2b = 1 + (0.5 * (n14_-1)) + (0.3 * n013)
label var oecd2b "oecd 2 ekv. skála, saját számítás"
compare oecd2 oecd2b
drop oecd2b
drop a013-n14_
* fogyasztási egységre jutó jövedelem OECD2 skálával
gen jvoecd2 = hbrutto / oecd2
label var jvoecd2 "fogyasztási egységre jutó jövedelem, OECD2 skála"
* Négyzetgyök (square root) fogyasztási egység: a háztartáslétszám
négyzetgyöke
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gen esqroot = sqrt(hlets)
tab hlets, sum(esqroot)
* fogyasztási egységre jutó jövedelem a négyzetgyök skálával
gen jvsqrt = hbrutto / sqrt(hlets)
label var jvsqrt "fogyasztási egységre jutó jövedelem, létszám négyzetgyöke skála"
* a fogyasztási egységek átlagos értékei
sum hlets oecd* esq
** V. Jövedelemeloszlás
* Kvantilisek
* decilis értékek
pctile pct10_oecd1=jvoecd1 [w=szorzo], nq(10)
// oecd1 skála
* A pctile utasítással egy új változót hozunk létre (pct10_oecd1), amely az
sorrendben els megfigyeléseknél a percentilisek jövedelem-értékét vesz fel, és
annyi megfigyelésben lesz értéke, ahány percentilist kiszámítottunk - a többi
megfigyelésnél értéke hiányzó. Lásd: help pctile, kézikönyv D 455. o. pctile
sum pct10_oecd1
list pct10_oecd1 in 1/10
* decilisek a másik két skálával
pctile pct10_oecd2=jvoecd2 [w=szorzo], nq(10)
pctile pct10_sqr=jvsqr [w=szorzo], nq(10)
* decilisek a három skálával
list pct10* in 1/9
tab1 pct10*
* más csoportosítást is használhatunk: pl. kvintilisek
pctile pct5_oecd2=jvoecd2 [w=szorzo], nq(5)
* az egyének besorolása decilisekbe
* Az 'xtile jövedelemváltozó = újváltozónév' utasítással a megfigyeléseket
percentilisekbe sorolhatjuk. Lásd: help pctile, kézikönyv D 455. o. pctile.
xtile dec_o1 = jvoecd1 [w=szorzo], nq(10)
// nq(#): hány percentilist kérünk
xtile dec_o2 = jvoecd2 [w=szorzo], nq(10)
xtile dec_sr = jvsqrt [w=szorzo], nq(10)
* Az egyének a különböz
decilisbe kerülhetnek
compare dec_o1 dec_o2
compare dec_o1 dec_sr

ekvivalencia-skálák alkalmazásával természetesen más

/* Az eddig végzett számításokhoz a Stata 11 sztenderd utasításait használtuk. A
következ számítások egy részét kiegészít programok segítségével fogjuk
elvégezni, melyeket külön telepíteni kell. A telepítés elvégezhet a Stata
programból a következ lépésekkel:
1. a poverty utasítást akarjuk használni, de ez nem része a sztenderd Statának, ha
megpróbáljuk végrehajtani, hibaüzenetet kapunk
2. help poverty beírása után is hibaüzenetet kapunk, de a program felajánlja, hogy
utánanéz (keyword search). A keresés eredményeképpen megtalálja az interneten az
sg108 sz. kiegészít csomagot, mely az STB-48-ban jelent meg (Stata Technical
Bulletin). A Viewer ablakból a kiegészít csomagot telepíteni tudjuk. */
* Jövedelmek egy referenciaérték arányában
/* Az xfrac utasítás az STB-48-ban megjelent sg104 kiegészít csomag része.
Szintaktikája: xfrac varname [weight] [if exp in range], cutoff(#) [ gp(gpname) ].
Ebben varname a jövedelemváltozó változó neve, cutoff(#) a megadandó jövedelmi
szint, az opcionális gp(gpname) egy új változót hoz létre, mely a jövedelmi
szintt l való eltérés mértéke (százaléka) szerint sorolja a megfigyeléseket 20
csoportba. Lásd help xfrac. */
* Az xfrac utasítással a mediánjövedelelem százalékában kifejezett 20 jövedelmi
csoportba soroljuk az egyéneket, és e csoportok arányait számítjuk ki a sokaságban
sum jvoecd2 [w=szorzo], d
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1187379) // a szám a medián kiszámított értéke
* új változó létrehozásával
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1187379) gp(pctmed_o2)
label var pctmed_o2 "fogyasztási egységre es jövedelem a mediánjövedelem
arányában, oecd2 skála"
label define pct 1"0,1-nél kevesebb" 2"0,1-0,2" 3"0,2-0,3" 4"0,3-0,4" 5"0,4-0,5"
///
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6"0,5-0,6" 7"0,6-0,7" 8"0,7-0,8" 9"0,8-0,9" 10"0,9-1,0" 11"1,0-1,1" ///
12"1,1-1,2" 13"1,2-1,3" 14"1,3-1,4" 15"1,4-1,5" 16"1,5-1,75" ///
17"1,75-2,00" 18"2,00-2,5" 19"2,5-3,00" 20">=3,00"
label values pctmed_o2 pct
tab pctmed_o2 [aw=szorzo]
* Más referenciaértéket is használhatunk, pl. az átlagjövedelmet
sum jvoecd2 [w=szorzo]
xfrac jvoecd2 [w=szorzo], cut(1538775)
** VI. Jövedelmi különbségek, szegénység
* Szegénységi ráta (szegények aránya)
* szegénységi küszöb: medián jövedelem fele
* Poverty utasítás, lásd help poverty!
/* A szegénységi küszöböt a line() opcióval állíthatjuk be, line(-1) a
mediánjövedelem felét jelenti, ez az alapértelmezés (ha nem írjuk be a line()
opciót. A gen(varname) opcióval egy új változóban elmenthetjük hogy az egyén
ekvivelens jövedelme a küszöb alá esik-e (1) vagy nem (0). */
poverty jvoecd2 [w=szorzo], line(-1) gen(poor_o2)
label variable poor_o2 "Szegény, a medián jövedelem fele alatt, oecd2"
poverty jvoecd1 [w=szorzo], line(-1) gen(poor_o1)
label variable poor_o1 "Szegény, a medián jövedelem fele alatt, oecd1"
* ráták
tab1 poor*
tab poor*, cell // a két skála eltér

eredményeket ad

* Szegénységi mér számok
poverty

* Headcount ratio = szegénységi ráta
jvoecd2 [w=szorzo], line(-1) h

* Szegénységi rés (poverty gap)
* elmaradás a szegénységi küszöbt l (mennyi ekvivalens jövedelem szükséges ahhoz,
hogy az egyén ekvivalens jövedelme elérje a szegénységi küszöböt), a küszöböt
elér knél értéke 0
poverty jvoecd2 [w=szorzo], apg //per unit: átlagos szegénységi rés
* Átlagos relatív szegénységi rés (poverty gap ratio)
* a szegénységi küszöbt l való elmaradás a szegénységi küszöb százalékában
poverty jvoecd2 [w=szorzo], pgr
* Átlagos jövedelmi rés (income gap ratio)
* a szegénységi küszöb arányában kifejezve átlagosan mekkora ekvivales jövedelemre
lenne szükségük a szegényeknek, hogy ekvivalens jövedelmük elérje a szegénységi
küszöböt (szegénységi küszöb - a szegények átlagos jövedelme)/szegénységi küszöb
poverty jvoecd2 [w=szorzo], igr
* Percentilishányasosok, Gini együttható
ineqdeco jvoecd2 [w=szorzo]
* p90/p10 kézzel
sum jvoecd2 [w=szorzo],d
dis r(p90)/r(p10)
// r(p90), r(p10): a summarize utasítás végrehajtásakor elmentett és átmenetileg
tárolt eredmények, lásd help return
*

Jövedelem-részesedések (jövedelemhányadok, quantile shares)

* Jövedelem-részesedések 10 decilisre
sumdist jvoecd2 [w=szorzo]
/* Quantile: kvantilis értéke (ekvivalens jövedelem)
% of median: a kvantilis értéke a medián százalékában
share, %: a csoportba tartozók részesedése az összjövedelemb l
L(p), %: kumulatív részesedés az összjövedelemb l
GL(p): kumulatív részesedés * jövedelemátlag (generalised Lorenz ordinates)
*/
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* Jövedelem-részesedések 5 és 20 kvantilissel (csoporttal)
* (ngps (#) opció, lásd help sumdist)
sumdist jvoecd2 [aw=szorzo], ngps(5)
sumdist jvoecd2 [aw=szorzo], ngps(20)
* Lorenz-görbe megjelenítése
lorenz jvoecd2 [w=szorzo]
* el is menthetjük az ábrát
lorenz jvoecd2 [w=szorzo], saving(lorenz_oecd2,replace)
** VII. Jövedelem-összetétel
* A jövedelemelemek átlagos értéke a jövedelmi tizedekben
* A jövedelemelemek fogyasztási egységenkénti értéke
/* Ezt egy kis programmal számítjuk ki gyorsan minden szükséges változóra.
A programban a változók cimkéit is át tudjuk írni az új változókra: macro extended
functions (Kézikönyv P 193, 196: Extended functions for extracting data
attributes).
local macroname : variable label varname */
foreach k of varlist hsemjov-hskszjov haztjov {
capture drop `k'_o2
// törlés ha van már ilyen nev változó
local c`k' : variable label `k' // változócimke a cváltozónév makroba
gen `k'_o2 = `k' / oecd2
// fogyasztási egységre jutó jövedelem
label var `k'_o2 "`c`k''- oecd2"
// az új változó címkézése
}
* A fogyasztási egységre jutó jövedelmek átlagértékei az összsokaságra
* a változók
d hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2
// jvoecd2: összes háztartási jövedelem fogy. egységre
sum hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2
* A fogyasztási egységre jutó jövedelmek átlagértékei jövedelmi tizedenként
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(dec_o2)
* formázással áttekinthet bb lesz a táblázat (help tabstat, options)
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(dec_o2) format(%6.0f)
* Jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben
jövedelmi tizedenként
* Az egyes jövedelemelemek arányát tartalmazó változók létrehozása
foreach n of varlist hsemjov_o2-haztjov_o2 {
capture drop y`n'
// törlés ha van már ilyen nev változó
local c`n' : variable label `n' // változócimke a cváltozónév makroba
gen y`n' = `n' / jvoecd2 * 100
// a jövedelemelem hány %-a az ekvivalens jövedelemnek
label var y`n' "`c`n'' - % "
// az új változó címkézése
}
* A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben
tabstat y* [w=szorzo]
* A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben jövedelmi
tizedenként
tabstat y* [w=szorzo], by(dec_o2) format(%3.1f)
** VIII. Néhány mutató régiók szerinti különbségei
* Fogyasztási egységre es jövedelem átlaga, jövedelemeloszlás (decilisek)
tab regio [w=szorzo], sum(jvoecd2)
tab dec_o2 regio [aw=szorzo],col
tab dec_o2 regio [aw=szorzo],col nofr

//csak a százalékok

* Az összsokaságra számított mediánjövedelem adott hányadával rendelkez k
aránya
tab pctmed_o2 regio [aw=szorzo],col nofr
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* Szegények ránya (küszöb: a mediánjövedelem fele)
tab regio poor_o2 [aw=szorzo],row
* Jövedelem-összetétel
* A fogyasztási egységre jutó jövedelelemekk átlagértékei
tabstat hsemjov_o2- haztjov_o2 jvoecd2 [w=szorzo],by(regio) format(%6.0f)
* A jövedelemelemek aránya a bruttó háztartási ekvivalens jövedelemben
tabstat y* [w=szorzo], by(regio) format(%3.1f)
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************************************************************
* 7. Gyakorlat: A T-Star települési adatbázis
************************************************************
clear
set mem 50000
set more off
version 11.0
* A települési adatokat tartalmazó válogatott adatállomány
/* A teljes adatállományról lásd a Tstar adatbázis leírását a Függelékben */
use tstar
describe, short
* Települések
* Településazonosító: a KSH 4 számjegy
codebook tazon

azonosítója alapján

/* Az adatbázis minden települést tartalmaz, amely 1990 óta létezett, az id közben
megsz nt és újonan létrejött településeket is. A megsz nt településekr l
megsz nésükig, az újonan létrejöttekr l létrejöttükt l tartalmaz adatokat. */
* Minden évben minden olyan település megfigyelést jelent, amely 1990 óta bármikor
létezett
tab ev
// minden évben 3164 "település", valójában településazonosító
* de azokban az években, amelyekben a település nem létezett, a változók hiányzó
értéküek
count if ev == 1990 & de01 != .
// 1990-ben 3070 település lakónépességér l van adat
sum de01 if ev == 1990
count if ev == 2007 & de02 != .
sum de01 if ev == 2007
* Új települések keletkezése
* Kiválással: Kazincbarcika
* Berente
list tazon ev de01 if tazon
* Kazincbarcika
list tazon ev de01 if tazon
// Minden évben szerepel az

- Berente (2000)
== 3429 // Berente csak 2000-t l szerepel
== 669
aktuális lakosságszámmal

* Szétválással: Mázaszászvár list tazon ev de01 if tazon ==
* Máza
list tazon ev de01 if tazon ==
* Szászvár
list tazon ev de01 if tazon ==

Máza és Szászvár (1991)
2116 // a település 1991-ben megsz nt
3375
3376

* Területi csoportosítások
* Megyék
* a megyehatárok változását úgy kezelik az adatbázisban, hogy két év állapotát
rögzítik
tab mkod2008 if ev == 2008
// a 2008-as megyehatárok szerint
tab mkod1990 if ev == 2008
// az 1990-es megyehatárok szerint
* Id közben egyes települések más megyéhez kerültek
compare mkod1990 mkod2008
tab tazon if mkod1990 != mkod2008 // 14 település
compare mkod2008 mkod1990
* Régiók
* szintén 1990-re és 2008-ra
compare rkod2008 rkod1990
* A megyeváltások a régiós besorolást is érinthették
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tab tazon if rkod1990 != rkod2008
* Kistérségek
* Három kistérségi csoportosítás van. A települések kistérségi besorolása nem
változik az évek során
d kist*
// a 168 térség szerinti beosztást 2004-t l, a 172 szerintit 2007-t l használják
codebook kist150
codebook kist168
codebook kist174
* A válogatott adatbázis települési adatai
* Demográfiai adatok
d de*
* Egészégügyi ellátás
d eu*
* Gazdasági adatok
d gs*
* Igazságszolgáltatás
d ig*
* Kereskedelem
d ke*
* Közlekedés, hírközlés
d kh*
* Közm vek
d ko*
* Lakások
d la*
* Munkanélküliség
d mn*
* Oktatás
d ok*
* Turizmus
d tu*
* Adózás
d tx*
* Számított mutatók
d egylado- mnkr
* Települési változók hozzárendelése egyéni megfigyelésekhez
* A munkaer -felmérés 2008. 2. negyedévi hullámát kiegészítjük két települési
változóval: a munkanélkülek aktív korúakhoz viszonyított arányával és az egy
lakosra jutó személyi jövedelemadó-alappal
d mnaktiv egylado
* a településazonosító és a két változó mentése külön fájlba
keep tazon ev mnaktiv egylado
// a többi változó törlése
keep if ev == 2008
// a többi év törlése
d,s
sort tazon
label data "települészint változók a Tstar adatbázisból 2008. évre"
save ts2008telep, replace
* a munkaer felmérés adatai
use alfsx66
d,s
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* településazonosító
d tazon // ugyanaz a településazonosító ami a Tstar adatbázisban is megtalálható
codebook tazon
// 683 településen kérdezték a kérd ívet
* összekapcsolás: merge, a mesterfájlban több esethez ugyanaz az eset tartozik a
using fájlban
merge n:1 tazon using ts2008telep
* a merge utasítás statiszkikája megmutatja, hogy 2481 településr l nem tartalmaz
megfigyelést a munkaer -felmérés
d,s
// 2481-gyel több, mint az alfsx66 fájlban
des using alfsx66, short
* kitöröljük a felesleges megfigyeléseket (amelyek csak települési adatot
tartalmaznak)
drop if _merge == 2
d,s
codebook egylado mnaktiv

// nincs hiányzó érték

* Aggregált települési adatok
* Kistérségi adatok
* 150 kistérség demográfiai és munkanélküliségi adatai
use tstar_kist150, replace
* Kistérségek népességlétszámmal 2008-ban
list kist150 de01 if ev == 2008
* Kistérségi adatok hozzárendelése egyéni megfigyelésekhez
* a munkanélküliek arányát és az egy lakosra jutó jövedelemadó-alapot tartalmazó
változókat átmásoljuk a 2008. évi munkaer -felmérésbe
keep if ev == 2008
keep kist150 mnado egylado
label data "kistérségi változók a Tstar adatbázisból 2008. évre"
save ts2008kist, replace
use alfsx66
d,s
codebook kist150
// 149 kistérségb l kerültek a mintába egyének
merge n:1 kist150 using ts2008kist
// most a kistérség azonosító szerint kell összekapcsolni
d,s
drop if _merge == 2
* A kistérségi változónk
codebook mnado egylado
sum mnado egylado,d
* Megyei és régiós aggregált állományokat is készítenek a Tstar adataiból
* A 2008-as megyebeosztás szerinti demográfiai adatok
use tstar_mkod2008, replace
d,s
tab ev
list mkod2008 de01 if ev == 2008
* A 2008-as besorolás szerinti régió szint
use tstar_rkod2008
d,s
tab ev
list rkod2008 de01 if ev == 2008

demográfiai adatok
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Az adatbázisok dokumentációja
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KSH Munkaer -felmérés 2009

Adatlap

2010.09.29.
A/

Címazonosító

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

B/

Megye:

county

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

C/

Terület:

area

D/

A számlálókörzet száma:

sarea

MUNKAER -FELMÉRÉS

E/

A lakás sorszáma:

flat

ADATLAP

F/

A háztartás sorszáma:

househ

2009 (69-72. hullámok)

G/

Az összeíró kódja:

Meghiú- Válaszoló

A felkeresés
….............................................................................megye

éve

sor-

hó-

………..................................................................... város, község

1
kersorsz

…..................házsz., hrsz. ……..........em. .................ajtó

sorszáma

iyear

2.
……..........................................................................út, utca, tér

sulás

napja

napja

száma

imonth

3.

MEGHI

4.

VASORSZ

5.
6.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ ! AZ ADATGY JTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/09

HÁZTARTÁSI TÁBLA

SZEMAD
A személy

sor-

neve

szá-

(esetleg csak a vezetéknév els bet je

ma

és a keresztnév)

Gazdasági aktivitás és az adatszolgáltatás jellege az

születési
éve

1.

napja

01 SZSOR

SZ

H

2.

nap-

hó-

ja
N

02

3.

4.

5.

6.

kikérdezésnél

X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel**
GAZDAKT
SZAMJEL

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
A háztartás tagjainak száma

I+F+V+U

az egyes kikérdezéseknél

M
Összesen

*X-et kell beírni a 15–74 éveseknél. Róluk gazdasági aktivitási kérd ívet kell kitölteni!

**Az adatszolgáltatás jele:
Induló: I

Folyamatos: F

Elköltözött: E

Új háztartást alapított: U

Háztartásba visszatér : V

A családtag megtagadta az adatszolgáltatást: M

1

121

KSH Munkaer -felmérés 2009

Adatlap

2010.09.29.
01

Az oszlop sorszáma
1.

A személy sorszáma a háztartásban

person

2.

A család sorszáma

family

3.

Neme: férfi (1) n (2)

sex

4.

MIGRÁCIÓ

02

03

A/ Mely országban született a jelenlegi országhatárokat
figyelembe véve?
Magyarországon (1)

bornh

A

A

A

Anonimizálták.
B/ Ha nem Magyarországon, mely országban?

szulorsz

B

B

B

C/ Hány éve tartózkodik Magyarországon?

tshun_c

C

C

C

D/ Összesen hány évet töltött Magyarországon?

toltott

D

D

D

szulapa

E

E

E

orszapa_b

F

F

F

TOVÁBB A 4/E-RE!

nem Magyarországon (2)

E/ Melyik országban született az apja?
Magyarországon (1)
TOVÁBB A 4/G-RE!

nem tudja (2)

nem Magyarországon magyar nemzetiségként (3)
nem Magyarországon nem magyar nemzetiségként (4)
F/ Ha nem Magyarországon született az apja,
mely országban? Anonimizálták.
G/ Melyik országban született az anyja?
Magyarországon (1)
TOVÁBB AZ 5-RE!

nem tudja (2)

Ezek a változók csak 2009Q1-ben szerepelnek.

nem Magyarországon magyar nemzetiségként (3)
nem Magyarországon nem magyar nemzetiségként (4)

szulanya

G

G

G

orszanya_b H

H

H

hcitiz

A

A

H/ Ha nem Magyarországon született az anyja, mely országban?
mely országban? Anonimizálták.
5.

ÁLLAMPOLGÁRSÁG
A/ Milyen állampolgárságú?
magyar (1)
nem magyar (2)

TOVÁBB AZ 5/D-RE!

A

B/ Születése óta magyar állampolgár?
magyar (1)
nem magyar (2)

TOVÁBB A 6-RA!

C/ A magyar állampolgárság megszerzésének éve:

magyar

B

B

B

allev

C

C

C

allpol

B

B

B

TOVÁBB A 6-RA!
D/ Az állampolgárság megnevezése:
6.

Anonimizálták.

Az anonimizálás miatt az eredeti változót a KSH átkódolta

Családi állapota:

egyedülálló (1)
házas (2)
7.

mstatus

Családi állása:
férj (1)

feleség (2)

élettárs (3)

egyedülálló szül gyermekkel (4)
felmen rokon (6)
nem rokon (8)
8.

gyermek (5)

egyéb rokon (7)
egyedülálló (9)

A háztartásf és a hozzá f

fstat

rokoni kapcsolat:

háztartásf (1)
a háztartásf házastársa/élettársa (2)
a háztartásf nek és/vagy házastársának (élettársának)
gyermeke (3)
háztartásf nek vagy házastársának/élettársának a szül je (4)
egyéb rokon (5)
nem rokon (6)

hhrel

2
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9.

10.

Adatlap

2010.09.29.

Melyik országban élt egy évvel ezel tt?
A/ Magyarországon (melyik megyében)

cty

A ………………… A ………………… A …………………

Anonimizálták.
B/ nem Magyarországon (melyik országban)

cntry

B ………………… B ………………… B …………………

oszt

A1

A1

A1

gened_c

A

A

A

genedy

A2

A2

A2

sped_d

B

B

B

edspec_c

B1

B1

B1

spedy_b

B2

B2

B2

vaneszak

C

C

C

eszukveg

C1

C1

C1

A/ Legmagasabb befejezett általános jelleg iskolai
végzettsége:
8 általánosnál kevesebb (01)
A1/

ebb l az elvégzett legmagasabb évfolyam:
8 évfolyam (02)
középiskolai érettségi szakképesítés nélkül (03)

A2/ A végzettség megszerzésének éve:
B/ Iskola rendszerben szerzett legmagasabb
szakmai végzettsége:
szakiskolai (szakmunkásképz iskolai) szakképesítést
igazoló bizonyítvány (04)
középiskolai szakképesítést igazoló érettségi,
képesít bizonyítvány (05)
középiskolai végzettséget (érettségit) követel képzésben
szakképesítést igazoló bizonyítvány (06)
akkreditált iskolai rendszer fels fokú szakképesítést
igazoló bizonyítvány (07)
f iskolai oklevél (08)
egyetemi oklevél (09)
doktori (Ph.D) vagy mester (DLA) fokozatot
igazoló oklevél (10)
nincs (99)

TOVÁBB A C-RE!

B1/ A legkés bb megszerzett legmagasabb szakképeítés

…...………

megnevezése, a képzettség kódja:

…...………

…...………

B2/ A legkés bb megszerzett legmagasabb szakmai jelleg
iskolai végzettség megszerzésének éve:
C/ Iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett
szakképzettsége
van (1)
nincs (2)

TOVÁBB A 11-RE!

C1/ Ha van, a legkés bb megszerzett szakképesítése
megszerzéséhez:
8 évfolyamos végzettség nem volt szükséges (1)
8 évfolyamos végzettség volt szükséges (2)
középiskolai végzettség volt szükséges (3)
fels fokú végzettség volt szükséges (4)
szakmai el képzettséget is igényelt (5)
nem sorolható be (9)
C2/ A legkés bb megszerzett szakmai végzettség

…...………..

megnevezése, a képzettség kódja:
C3/ A szakképzettség megszerzésének éve:

3

…...………..

…...………..

ospedn_b

C2

C2

C2

ospedy

C3

C3

C3

123

KSH Munkaer -felmérés 2009
11.

Adatlap

2010.09.29.

Részesül valamelyik juttatásban az alábbiak közül?
A/

igen (1)

nem (2)

gypens

A

A

A

gypent_f

B

B

B

B/ Ha igen:
gyermekgondozási díjban (gyed) (1)
gyermekgondozási segélyben (gyes) (2)
gyermeknevelési támogatásban (gyet) (3)
saját jogú öregségi nyugdíjban (járadékban),
korkedvezményes nyugdíjban, el nyugdíjban (4)
rokkantsági nyugdíjban (járadékban) (5)
özvegyi, szül i hozzátartozói nyugdíjban (6)
ideiglenes özvegyi nyugdíjban (7)
árvaellátásban (8)
ápolási díjban (9)

4
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A Címazonosító

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer
GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRD ÍV
2009

B Megye

county

C Terület
D A számlálókörzet száma
E A lakás sorszáma

area

F A háztartás sorszáma

househ

G
H
I
J

.........................................................................................
város, község

sarea
flat

A kikérdezés dátuma (év, hó)
iyear, imonth
Az összeíró kódja
A személy sorszáma a háztartásban
person
A válaszoló sorszáma

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ ! AZ ADATGY JTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/08
A KÉRD ÍVET A 15-74 ÉVESEKR L KELL KITÖLTENI!

1.

Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát?
A HÁZTARTÁSI, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁT NE SZÁMÍTSA!

igen (1)

__________

AZ 5. KÉRDÉSRE!

nem (2)
2.

w1hour

Van Önnek olyan rendszeres, jövedelmet biztosító munkája (munkaviszonya), amelyt l a múlt héten ideiglenesen
távol volt?
van (1)
van,de gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik (2)
nincs (3)

3.

A 17. KÉRDÉSRE!

Miért nem dolgozott az elmúlt héten?

absent_c

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

beteg volt (01)

AZ 5. KÉRDÉSRE!

szülési szabadságon volt (02)
szabadságon volt (03)
felmondási idejét töltötte (04)
rossz volt az id járás (05)

kötetlen munkaid ben, illetve változó munkarendben dolgozik (06)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (07)
munkaügyi vita (sztrájk) volt (08)
képzésben vett részt (nem a szabadsága terhére) (09)
gyermeke beteg volt (10)
többletmunkaid t ellentételez távollét miatt (11)
egyéb okból (12), éspedig:.............................................

rabs_i

4. A/ Mióta nem dolgozik a f munkájában?
3 hónapja vagy annál rövidebb ideje (1)

AZ 5. KÉRDÉSRE!

több, mint 3 hónapja, vagyis
nemdolgev

év

hó óta nem dolgozik (2)
nemdolgho
B/ Ha több, mint 3 hónapja nem dolgozik a f munkájában, erre az id re

mionema

A

mionemb

B

kap fizetést vagy más juttatást, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább fele (1)
nem kap fizetést vagy más juttatást, vagy ha kap, az nem éri el a megállapodás alapjául
szolgáló keresetének felét (2)
5.

A 17. KÉRDÉSRE!

Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a f munkájában?
A/ a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

uwh

A

B/ nagyon változó (1)

uwhfl

B

reszm

C

C/

munkája:

részmunkaid s (1)
teljes munkaid s (2)

óra

A 7. KÉRDÉSRE!

6. A/ Miért dolgozik Ön részmunkaid ben a f munkájában?

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

iskolába vagy továbbképzésre jár (1)
egészségi állapota miatt (2)
gyermekét látja el (3)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozóját, ismer sét látja el (4)

A 6/B KÉRDÉSRE!

egyéb családi kötöttségek miatt (5)
nem talál teljes munkaid s munkát (6)
nem kíván teljes munkaid ben dolgozni (7)
egyéb (8), éspedig:.............................................................................................................................

okan_b

A

HA GYERMEKÉT VAGY GONDOZÁSRA, ÁPOLÁSRA SZORULÓ HOZZÁTARTOZÓJÁT, ISMER SÉT LÁTJA EL
(A VÁLASZ 3 VAGY 4) FOLYTASSA A 6/B KÉRDÉSSEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE!

5
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B/ Azért dolgozik részmunkaid ben, mert nem talált igényeinek megfelel felügyeletet, vagy azt túl drágának találta?
igen
gyermeke számára (1)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se számára (2)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se számára (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)
7.

B

reszoka

A/ Hány órát dolgozott Ön ténylegesen a múlt héten a f munkájában?
nem dolgozott a f munkájában (00)

TÚLÓRÁVAL EGYÜTT, HIÁNYZÁSOK NÉLKÜL!

A 8. KÉRDÉSRE!

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

awhm

A

HA A 7A KÉRDÉSNÉL MEGADOTT TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA TÖBB, MINT AZ 5. KÉRDÉSNÉL
A SZOKÁSOS ÓRÁK SZÁMA, FOLYTASSA A 7B KÉRDÉSSEL, HA KEVESEBB, FOLYTASSA A 7C-VEL.
AMENNYIBEN AZ 5 . KÉRDÉSNÉL „NAGYON VÁLTOZÓ” (5B) VÁLASZ VOLT, VAGY AZ ÓRÁK SZÁMA UGYANANNYI,
MINT A 7A KÉRDÉSNÉL A TÉNYLEGESEN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMA, FOLYTASSA A 8. KÉRDÉSSEL!

B/ Miért dolgozott a szokásosnál többet?
változó munkarend miatt (1)
túlórázott (2)

tulora

órát

ebb l a fizetett túlórák száma:

fizora
morew

óra

egyéb ok miatt (3), éspedig:......................................................................................................

B

C/ Miért dolgozott a szokásosnál kevesebbet?
beteg volt (01)
szabadságon volt (02)
ünnep volt (03)
munkaügyi vita, sztrájk volt (04)
rossz volt az id járás (05)
hét közben kezdett új munkát vagy munkahelyet váltott (06)
a hét folyamán megsz nt a munkája (07)
kötetlen munkaid ben dolgozik (08)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát gazdasági vagy technikai okból (09)
képzésben vett részt (10)
szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten volt (11)
személyes vagy családi ok miatt (beteg családtagját ápolta) (12)
változó munkarendben dolgozik (13)
egyéb ok miatt (14), éspedig:................................................

lessw_d

C

8. A/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a f munkájában az alábbi munkarendek valamelyikében?
HA TÖBBFÉLE MUNKARENDBEN IS DOLGOZOTT AZ ELMÚLT NÉGY HÉTBEN, AKKOR KÉRJÜK AZT JELÖLJE,
AMELYBEN A LEGHOSSZABB IDEIG VÉGEZTE MUNKÁJÁT.

igen,
2 m szakos munkarendben (1)
3 vagy 4 m szakos munkarendben (2)
rendhagyó, váltakozó munkarendben (3)
nem, egyik felsorolt formában sem (4)

mrend

A

E/

B/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a f munkájában
A/ este

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

est

B/ éjszaka

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

ej

F/

C/ szombaton

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

szo

G/

D/ vasárnap

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

vas

H/

ot_b

A/

tav_b

B/

9. A/ Szokta f munkáját otthon végezni?
igen: jellemz en otthonában dolgozik (1) alkalmanként (2) soha (3)
B/ Végzett-e az elmúlt 4 hétben távmunkát (informatikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével)?
igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)
10. A/ Mikor kezdett dolgozni a jelenlegi f munkájában?

nem (3)
entry

évben

HA TÖBB, MINT 2 ÉVE KEZDETT JELENLEGI MUNKAHELYÉN DOLGOZNI , TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

B/ Jelen munkájának megtalálásához kapott-e segítséget a munkaügyi központtól? (beleértve az átképzést is)
11.

Van-e Önnek a f munkáján kívül másik, jövedelmet biztosító munkája ?
igen:

alkalmazottként (1)
szövetkezeti tagként (2)
(társas) vállalkozás tagjaként:
önállóként:

alkalmazott nélkül (3)

alkalmazott nélkül (5)

alkalmazottal (4)

alkalmazottal (6)

segít családtagként (7)
nincs (8)

ssjob_c

A 14. KÉRDÉSRE!

6
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Hány órát dolgozott ebben a munkájában a múlt héten?
nem dolgozott ebben a munkájában (00)
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

13.

wh2job

Anonimizálták.

Nem f munkájának jellemz je,

sjobbr_g [3j]

munkáltatójának (a munkahely telephelyének) f tevékenysége...............................................................
TEÁOR'08
14.

sjobbr_f [2j]

Szeretne a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni?
igen
munkája mellett, második állásban (1)
jelenlegi f munkája helyett szeretne olyan másik munkát, amelyben többet dolgozhatna (2)
a jelenlegi munkáján belül (3)
bármelyik módon (4)
nem (5)

15.

mhour

Hetente hány óra keres munkát vállalna összesen?
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

16.

lsup
A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

Keresett-e Ön másik munkát az elmúlt négy héten?
igen, mert
szerz dése lejár, bizonytalan a jelenlegi munkahelye (1)
jelenlegi munkáját átmenetinek tekinti (2)
munkája melletti második állást keres (3)
jobb munkafeltételeket szeretne (4)

A 19. KÉRDÉSRE!

a jelenleginél hosszabb idej munkát keres (5)
a jelenleginél rövidebb idej munkát keres (6)
egyéb okból (7), éspedig:………...............................
nem (8)

sjobs_e

AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT) ÉS SZERETNE MAGASABB
ÓRASZÁMBAN DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 1-4) TOVÁBB 25. KÉRDÉSRE!
AMENNYIBEN ITT A VÁLASZ 8. (NEM KERESETT MÁSIK MUNKÁT) ÉS NEM SZERETNE MAGASABB
ÓRASZÁMBAN DOLGOZNI (A 14. KÉRDÉSRE A VÁLASZ 5.) TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!

17.

Keresett-e Ön munkát az elmúlt 4 héten?
igen (1)
nem, mert már talált, és 3 hónapon belül kezd (2)

A 20. KÉRDÉSRE!

nem, mert már talált, és több mint 3 hónap múlva kezd (3)
nem (4)

search_b

A 23. KÉRDÉSRE!

18.

Mennyi az a minimális havi nettó bér, amennyiért munkát vállalna?

19.

Hogyan keresett munkát?

resw

0

0

0 Ft

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!
igen (1), nem (2)

A/ állás után érdekl dött a munkaügyi központnál

metha

A

B/ állás után érdekl dött magán-munkaközvetít nél

methb

B

C/ közvetlenül keresett meg munkáltatókat

methc

C

D/ hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt

methd

D

E/ hirdetéseket olvasott

methe

E

F/ rokonoknál, ismer söknél érdekl dött

methf

F

G/ jelentkezett állásra, és most a döntésre vár

methg

G

H/ közalkalmazotti, köztisztvisel i pályázatot adott be

methh

H

I/ vállalkozásának megindításához engedélyek, pénzügyi források beszerzését intézte

methi

I

J/ földet, telket, üzlethelyiséget keresett

methj

J

K/ tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt

methk

K

L/ várja a munkaügyi központ értesítését

methl

L

M/ egyéb, éspedig:.................................................

methm

M

A MÁSIK MUNKÁT KERES K (A 16. KÉRDÉSRE 1-7. A VÁLASZ) TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE!

20.

Mi volt a munkakeresést közvetlenül megel

tevékenysége?

dolgozott (1)
nem dolgozott, mert:
nappali tagozatos tanuló volt (2)
gyeden, gyesen vagy gyeten volt (3)
családját, háztartását látta el (4)
munkája megsz nt, és nem kezdett azonnal új munkát keresni (5)
egyéb (6), éspedig.......................................................................................................................
21.

pstate_b

Mióta keres Ön munkát, illetve ha már talált, mennyi ideig kereste azt a munkát, amelybe
hamarosan munkába fog állni?
A/ egy hónapnál rövidebb ideje, éspedig

week

A

hete/hétig

B/ egy hónapja vagy hosszabb ideje, éspedig:

month

B

hónapja/hónapig

7
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Milyen típusú munkát keres, vagy keresett, illetve ha már talált, az milyen típusú?
csak teljes munkaid st (1)
csak részmunkaid st (2)
els sorban teljes munkaid st, de részmunkaid st is elvállalna (3)
els sorban részmunkaid st, de teljes munkaid st is elvállalna (4)
akár teljes, akár részmunkaid st (5)
önálló vállalkozást szeretne indítani (6)

type_d
A 25. KÉRDÉSRE!

23. A/ Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben?

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

úgy gondolja, hogy nem találna munkát (01)
a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vett részt (02)
várja, hogy visszahívják korábbi munkahelyére (03)
csak rosszul fizet munka van (04)
egészségi állapota miatt (05)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (06)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se felügyeletének

A 23/B KÉRDÉSRE!

megoldatlansága miatt (07)
egyéb családi kötöttségek miatt (08)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (09)
önálló vállalkozását tervezi (10)
nyugdíjas (11)
egyéb (12), éspedig:..........................................................................................................
nem kíván munkát vállalni (13)

nlook_f

A 26. KÉRDÉSRE!

A

B/ Azért nem keresett munkát, mert nem talált igényeinek megfelel felügyeletet, vagy azt túl drágának találta?
igen
gyermeke számára (1)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se számára (2)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se számára (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)
24.

nkerok

B

Szeretne rendszeres, fizetett munkát?
igen (1)
nem (2)

25.

want_b

A 26. KÉRDÉSRE!

Munkába tudna Ön állni, illetve tudna a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni két héten belül?
A/ igen (1)

nem (2)

avail_b

A

nava_e

B

B/ Ha nem, miért?
a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vesz részt (1)
egészségi állapota miatt (2)
tanul (3)
a jelenlegi munkáját nem tudja két héten belül elhagyni (4)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (5)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se felügyeletének megoldatlansága miatt (6)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se felügyeletének megoldatlansága miatt (7)
egyéb családi kötöttségek miatt (8)
egyéb (9), éspedig:..................................................................................................................
HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA
(AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ), TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!

26.

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

Volt már korábban rendszeres, jövedelmet biztosító munkája?
igen, és ez a munkája (munkaviszonya) már megsz nt (1)
igen, és ez a munkaviszonya jelenleg is fennáll gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett (2)
nem (3)

A 28. KÉRDÉSRE!

pemp_b

A 30. KÉRDÉSRE!

8
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Miért sz nt meg ez a munkája?

2010.09.29.
A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

elveszítette az állását (01)
munkakörülményei, anyagi, illetve egyéb ok miatt felmondott (02)
id szakos vagy szezonális munkája befejez dött (03)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (04)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismer se felügyeletének megoldatlansága miatt (05)
egyéb családi kötöttségek miatt (06)
saját betegsége miatt (07)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (08)
korkedvezményes nyugdíjazás miatt (09)
rokkantsági nyugdíjazás miatt (10)
öregségi nyugdíjazás miatt (11)
önálló vállalkozását feladta (12)
önálló vállalkozása tönkrement (13)
közhasznú, közcélú illetve közmunkája befejez dött (14)
egyéb okból (15), éspedig:......................................
28.

Mikor végzett utoljára rendszeres, jövedelmet biztosító munkát?

Ha az el

a

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

hét végét l számított két éven belül sz nt meg, melyik hónapban?
HA AZ ELTELT ID

29.

term_h

lempye

év

lempmo_b

hónap

8 ÉV VAGY TÖBB, FOLYTASSA A 30. KÉRDÉSSEL!

A F MUNKÁVAL – MUNKÁVAL NEM RENDELKEZ KNÉL A KORÁBBI FOGLALKOZTATÁSSAL – KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

A munkáltató cégszer megnevezése:
.............................................................................................................................................................

b

Telephelye (a város, község neve, ahova a megkérdezett dolgozni jár):
..................................................................................................................................

telep

település
...................................................................................................................................

ecnty

megye
...................................................................................................................................

az ország neve (ha nem Magyarország)
c

ecntryorig (string)

A munkáltató f tevékenysége:
..................................................................................................................................................
TEÁOR'08

d

mkkod_d

A telephelyen folyó f tevékenység:
..................................................................................................................................................
TEÁOR'08

e

ecntry (numerikus)

telkod_d

A vállalat, intézmény, vállalkozás tulajdonformája:
tiszta állami tulajdonú (1)

önkormányzati tulajdonú (5)

tiszta magántulajdonú (2)

vegyes tulajdonú (6)

szövetkezeti tulajdonú (3)

nem tudja (7)

egyéb (egyházi, alapítványi, egyesületi stb.) (4)

owner_c

AMENNYIBEN A KÓD 2 VAGY 6, KÉRJÜK VÁLASSZON A KÖVETKEZ K KÖZÜL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 29/F KÉRDÉSRE!

tisztán külföldi tulajdonú (1)
többségi külföldi tulajdonú (2)
hazai tulajdonú (tiszta vagy többségi) (3)
nem tudja (4)

fowner

9
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f

Gazdasági aktivitási kérd ív

2010.09.29.

Az adott munkáltatónál dolgozók száma:
A/ 10 f vagy kevesebb, éspedig:

mhdo1

A

f

B/ 11–19 f (2)
20–49 f (3)
50-299 f (4)
300-499 (5)
500-999 (6)
1000 f vagy több (7)
nem tudja, de több mint 10 f (8)
nem tudja, de kevesebb mint 11 f (9)

mhdo2

Az adott telephelyen dolgozók száma:

tedo1

B
A

f

A/ 10 f vagy kevesebb, éspedig:
B/ 11–19 f (2)
20–49 f (3)
50-299 f (4)
300-499 (5)
500-999 (6)
1000 f vagy több (7)
nem tudja, de több mint 10 f (8)

tedo2

B

nem tudja, de kevesebb mint 11 f (9)
g

Az Ön foglalkozása:
.............................................................................................................................................
A munkakörére jellemz tevékenység rövid leírása:
....................................................................................................................................................

h

FEOR

occu

ISCO

isco

Foglalkozási viszony:
alkalmazott:
társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)
szövetkezetnél (02)
egyéni vállalkozónál, önállónál (03)
alkalmi munkás, napszámos (04)
szövetkezet tagja (05)
kft. tagja
alkalmazott nélkül (06)

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja
alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

vállalkozó, önálló
alkalmazott nélkül (10)

alkalmazottal (11)

segít családtag (12)

emplt_c

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA (AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ)
ÉS ALKALMAZOTT (29/h=01–04), AKKOR FOLYTASSA A 29/i-VEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 30. KÉRDÉSRE.

i

Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját)?
igen (1)

j

nem (2)

irtev

Munkaszerz dése milyen jelleg ?
közvetlenül a munkáltatójával áll szerz désben (1)
munkaer -kölcsönz /közvetít irodával kötött szerz dést (2)

k

mszjel

Munkaszerz dése, kinevezése, megbízása mennyi id re szól ? (Ha alkalmi munkás, napszámos
(29/h kérdésben a válasz 04), csak 2-9 válaszlehet ségek kódolhatók!)
határozatlan idej (1)

A 29/n KÉRDÉSRE!

meghatározott id re szóló, éspedig:

l

1 hónapnál rövidebb idej (2)

13–18 hónapra szól (6)

1–3 hónapra szól (3)

19–24 hónapra szól (7)

4–6 hónapra szól (4)

25–36 hónapra szól (8)

7–12 hónapra szól (5)

több mint 3 évre szól (9)

jobdur_b

Szeretne-e határozatlan idej szerz déssel dolgozni?
igen (1)

nem (2)

hatlan

10
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m

Gazdasági aktivitási kérd ív

2010.09.29.

Miért dolgozik határozott id re szóló szerz déssel?
alkalmazása csak képzésének idejére szól (1)

alkalmi munkás (6)

nem tudott más munkát találni (2)

támogatott munkaviszonyban áll (közhasznú, közcélú,

csak meghatározott id re kívánt elhelyezkedni (3)

illetve közmunkát végez) (7)

próbaid s (4)

nem tud különösebb okot megjelölni (8)

szezonális munkát végez (5)
n

rtemp_b

Mennyi a rendszeres havi nettó vagy bruttó keresete (Ft-ban)?
bruttó (1)

Az anonimizálás során törölték ezeket a változókat.

nettó (2)

brune
kereset

30.

A/ igen (1)
nem (2)

0 Ft

regist

A

regm

B

Részesül-e munkanélkül ellátásban (pl. álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben)
A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYT ITT NE VEGYE FIGYELEMBE!

a Munkaügyi Központtól?
igen (1)
32.

0

A 32 . KÉRDÉSRE!

B/ ha igen, hány hónapja?
31.

0

Jelenleg nyilvántartják-e regisztrált munkanélküliként a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?

A 33. KÉRDÉSRE!

nem (2)

mnelkell

Részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében?
igen,
a települési önkormányzattól rendszeres szociális segélyében (1)
egyéb támogatásban (2)
egyikben sem részesül (4)
egyikben sem részesül, de közhasznú, közcélú, illetve közmunkát végez (5)

33.

ub_c

Egy évvel ezel tti tevékenysége:
dolgozott (alkalmazott, vállalkozó, segít családtag stb.) (1)
munkanélküli volt (2)
tanult, fizetés nélküli gyakornok volt (3)
nyugdíjas volt (4)

A 36. KÉRDÉSRE!

munkaképtelen (rokkant) volt (5)
gyeden, gyesen, gyeten volt (6)
a háztartást, illetve családját látta el (7)
egyéb okból nem dolgozott (8)
34.

lms1y_d

Egy évvel ezel tti foglalkozási viszonya:
alkalmazott:
társas vállalkozásnál (szövetkezet kivételével), költségvetési intézménynél, nonprofit szervezetnél (01)
szövetkezetnél (02)
egyéni vállalkozónál, önállónál (03)
alkalmi munkás, napszámos (04)
szövetkezet tagja (05)
kft. tagja
alkalmazott nélkül (06)

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja
alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

vállalkozó, önálló
alkalmazott nélkül (10)

alkalmazottal (11)

segít családtag (12)
35.

emplty_c

Egy évvel ezel tti munkahelyének (munkáltatója telephelyének) f tevékenysége:

Anonimizálták.

mkkody_f [3j]
....................................................................................................................................
36.

TEÁOR'08

mkkody_e [2j]

Vett Ön részt iskolarendszer oktatásban vagy képzésben az elmúlt négy hétben?
részt vett (1)
nem vett részt, mert tanítási szünet volt (2)
nem vett részt (3)

A 38. KÉRDÉSRE!

tanir_b

11
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37.

Gazdasági aktivitási kérd ív

2010.09.29.

A/ Milyen típusú és szint iskolarendszer oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben,
illetve a tanítási szünetet megel

en?

általános képzésben

szakképzésben

általános iskola, vagy gimnázium 5–8. évfolyamain (1)

szakiskola (szakmunkásképz ) 11–12 (13). évfolyamain (4)

szakiskola (szakmunkásképz ) 9–10. évfolyamain (2)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola)

13–14. évfolyamain (5)

9–12. évfolyamain (3)

akkreditált iskolai rendszer fels fokú szakképzésben (6)
iskolán (7)
egyetemen (8)
doktori, illetve mesterképzésben (Ph.D., DLA) (9)
iskszint

B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:……………………………………………………..

irszakv

A
B

C/ Az iskolarendszer oktatás módja:
nappali tagozat (1)
esti tagozat (2)
levelez tagozat (3)
távoktatás (4)

irmod

C

HA FELS FOKÚ OKTATÁSBAN VETT RÉSZT (A 37/A KÉRDÉSRE 6–9 KÓD A VÁLASZ), AKKOR FOLYTASSA A 37/D-VEL,
EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 38. KÉRDÉSRE.

D/ Rendelkezik fels fokú tanulmányai miatt ideiglenes lakhellyel?
igen,
albérletben, lakásbérletben (1)
kollégiumban (2)
ismer snél, rokonnál (3)
egyéb módon, éspedig: ..…………..…….………………… (4)
nem (5)
38.

ideglak

D

Vett Ön részt iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben az elmúlt négy hétben?
igen,
tanfolyamon (1)
távoktatásban (2)
szemináriumon, el adáson vett részt (3)
magánórát vett (4)
egyéb, éspedig: ..……………... ……………………………………….(5)
nem vett részt (6)

39.

tanik

A 40. KÉRDÉSRE!

A/ Milyen szint és típusú iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben?
érettségit nem igényl szakmai képzésben (1)
érettségi utáni szakmai képzésben(2)
általános képzésben (pl. személyiség-, készségfejlesztés) (3)
nyelvtanfolyamon (4)
számítógépes (felhasználói) tanfolyamon (5)
gépjárm vezet i tanfolyamon (6)
egyéb, az el bbiekben fel nem sorolt képzésben (7), éspedig:
B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:

.............................................................…

kivszint

……............................................................…

ikszakv

A
B

C/ Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés célja:
els szakmai végzettség megszerzése a munkavállaláshoz (1)
továbbképzi magát: új képzettséget kíván szerezni, meglév képzettségét növeli (2)
saját érdekl déséb l tanult, nem a munkájához kapcsolódóan (3)

ikcel

C

D/ Összesen hány órát töltött iskolarendszeren kívüli oktatásban
az elmúlt négy hétben (az órák száma: (01–98)

ikosszora

D

E/ Az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben való részvétele idején
nem dolgozott (1)
dolgozott és az oktatás, illetve képzés
munkaid n kívül volt (2)
többnyire munkaid n kívül volt (3)
fele-fele arányban volt munkaid ben és munkaid n kívül (4)
többnyire munkaid ben volt (5)
kizárólag munkaid ben volt (6)

ikdolg

12
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Gazdasági aktivitási kérd ív

2010.09.29.

Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül?
dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segít családtag stb.) (1)
munkanélküli (2)
tanuló, fizetés nélküli gyakornok (3)
nyugdíjas (4)
munkaképtelen (rokkant) (5)
gyeden, gyesen, gyeten van (6)
a háztartást, illetve családját látja el (7)
egyéb okból nem dolgozik (8)

41.

slmst

A gazdasági aktivitási kérd ívhez tartozó kiegészít kérd ív
a megkérdezettre vonatkozik, és kitöltésre került (1)
a megkérdezettre nem vonatkozik (2)
a megkérdezettre vonatkozik, de nem válaszolt rá (3)
nem volt az adott kikérdezéskor (4)

kieg_b

13
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KSH által képzett változók

2010.09.29

A KSH által képzett változók
Definíció
Kor (kérdezés hetéig betöltött)
Dummy: csoe1 = 1, ha foglalkoztatott (gyes-t, gyed-et kivéve)
Dummy: csou = 1, ha munkanélküli
Súlyszám
Iskolai végzettség
<8 osztály (1)
8 osztály, szakkép nélkül (2)
8 osztály, szakkép-sel (3)
szakiskolai szakkép (4)
középisk érettségi szakkép nélkül (5)
középisk érettségi szakkép-sel (6)
akkreditált fels fokú végz (7)
iskola (8)
egyetem (9)
doktori (10)
ISCED iskolai végzettség
<8 osztály (1)
8 ált. isk. (2)
szakiskolai (szakm.képz iskolai) szakképesítés (3)
középiskolai érettségi (4)
szakmai végzettségi utáni érettségi (5)
akkreditált fels fokú végzettség (6)
iskola, egyetem (7)
Ph.D, DLA (8)
Terület néps
ség szerint
Településtípus
Kistérség

KTI név
age
csoe1
csou
weight
educ_d

isced_b

kategori
jelleg
kterseg

14
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A munkaer -felmérés

A Munkaer -felmérés, melyet 1992-t l, negyedévente vesz fel a Központi Statisztikai hivatal, a lakosság gazdasági aktivitásáról – foglalkoztatottságról, munkanélküliségr l – nyújt információt. A munkaer felmérés a magánháztartásokra kiterjed reprezentatív felvétel, mely
minden megkérdezettre tartalmaz demográfiai adatokat, a 15-74 évesekre pedig gazdasági aktivitásra vonatkozó információkat. Az egyes
felvételekben negyedévt l függ en 60-90 ezer f szerepel. Az adatbázis 1992-2009 közötti id szakra, Stata 9.0, 10.0 és ASCII formátumban érhet el.

Az adatbázis elérhet sége
Központi Statisztikai Hivatal, Életszínvonal- és Munkaügy-statisztikai F osztály
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7., tel.: (1) 345-6193
Felvilágosítás kérhet :
Dr. Lakatos Judit

A harmonizált adatbázis hozzáférhet sége
A harmonizált adatbázis a MTA Közgazdaságtudományi Intézet rendes és vendégkutatói
számára érhet el. A feldolgozást Nagy Gyula irányításával az MTA KTI Adatbankja végezte.

Ismertetés és dokumentáció
A KSH 1992 óta negyedévente készíti el ILO (International Labour Office) ajánlásoknak megfelel en a Munkaer -felmérést, amely alkalmas a magyar munkaer piacon végbemen f bb
folyamatok jellemzésére, követésére, más országokkal történ összehasonlításra. A KSH a
bb munkaer piaci mutatókat e felvétel alapján számítja ki.
A felvétellel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a KSH által kiadott Statisztikai
Módszertani Füzetek sorozatban „A munkaer -felmérés módszertana 1998”, „A munkaer felmérés módszertana 2002”, ill. „A munkaer -felmérés módszertana 2006” címmel (elérési
útvonal
[Adattar\LFS\Forras\Dokumentacio\KSH_A_munkaer felmérés_módszertana])
. Az alábbiakban ezeknek a leírásoknak a rövidített változatát ismertetjük.
1
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Vonatkozási kör
A felvétel a Magyarország területén található, magánháztartásokban él népességre terjed
ki. Demográfiai adatokat (nem, kor, iskolai végzettség, családi állás, családi állapot, stb.) a
háztartás minden tagjáról vesznek fel, a gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdéseket csak a
15-74 éves, gazdaságilag aktív személyeknek tesznek fel. A kérd ív lekérdezésének ideje
1992 óta többször változott, viszont a referencia-id szak (az a hét, amelyre a kérdések zöme
vonatkozik) a kérdezés hetét megel

hét volt.

A mintavétel
A célsokaság, a mintavételi keret, a mintavételi eljárás
A munkaer -felmérés célsokasága a 15-74 éves, magánháztartásokban lakó népesség, mintavételi egysége a lakás.
A mintában szerepl lakások a népszámlálás címállományából kerülnek a mintavételi keretbe (2002-ig az 1990. évi, 2004 júniusától a 2001. évi népszámlálás, a két id szak között
részben az 1990. évi, részben a 2001. évi népszámlálás címlistájából), majd többlépcs s,
rétegzett mintavételi eljárással a mintába.
A mintavétel során a rétegképz ismérvek a következ k voltak: földrajzi egységek, településnagyságkategóriák, lakóövezetek (belterületek, külterületek). Jelenleg a regisztrált munkanélkülieknek a település állandó népességén belüli aránya alapján másodlagos régeket is
képzenek a mintába már korábban kijelölt települések rétegzésének finomítása végett.
2002-ig a 15 ezer vagy ennél több f t számláló településeken (ezek önreprezentálóak voltak)
a népszámlálási számlálókörzet az els dleges, a lakás a másodlagos mintavételi egység. A
kisebb településeken az els dleges, másodlagos, illetve az utolsó mintavételi egységeket
rendre a települések, a számlálókörzetek, a lakások jelentették.
A 2001. évi népszámláláson alapuló új minták esetén a települések nagysága a lakások
számával mérve került kialakításra. A minta önreprezentáló részében az els dleges (és egyben végs ) mintavételi egységek a lakások, míg a nem önreprezentáló részben els dleges
mintavételi egységek a települések, másodlagos (és egyben végs ) mintavételi egységek a
lakások.

Az adatszolgáltatói kör frissítése, a minta rotációja
A minta egyhatod része minden id szakban kicserél dik. A minta cseréje egyszer rotációs
eljárás segítségével történik. Minden háztartás, amely egyszer bekerül a mintába, hat egymást követ

negyedévben marad benne, utána végleg elhagyja azt. Ez azt jelenti, hogy
2
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egymást követ negyedév mintájának elméletileg 5/6 része azonos. A gyakorlatban viszont
azokban a negyedévekben, ahol mintaváltozás történt, a mintának kisebb része azonos két,
egymást követ hullámban.

A mintanagyság alakulása
A kijelölt mintához képest, a megvalósult minta nagysága – a válaszmegtagadások következtében – kisebb. A felvételben szerepl háztartások száma 1992-t l 2009-ig terjed id szakban (2003 I. negyedéve kivételével) 22 és 34 ezer között mozog, amint azt a következ
grafikon is mutatja:
Háztartások száma az LFS állományokban (1992-2009)

35000
34000
33000

Háztartások száma

32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
2q1 3q1 4q1 5q1 6q1 7q1 8q1 9q1 0q1 1q1 2q1 3q1 4q1 5q1 6q1 7q1 8q1 9q1 0q1
199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
Felvétel éve, negyedéve

Az állományokban 45-70 ezer között van az aktív korú (15-74), 15-20 ezer nem aktív korú
személyek száma. A KSH 1993-ban csökkentette, 1995, 1998, 2003-ban növelte a minta
nagyságát. Ennek köszönhet ek az ábrán is látható „ugrások”.
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A 15-74 évesek száma az LFS állományokban (1992-2009)
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Súlyozás
A minta reprezentativitását teljeskör sít

súlyok biztosítják. Ezek háztartási szint

súlyok,

amely azt jelenti, hogy a háztartáson belül minden személy ugyanazt a súlyt kapja1. Létrehozásuk két lépésben történik: az els dleges súly azt mutatja meg, hogy adott rétegen belül a
háztartás hány hasonló háztartást reprezentál. Második lépésként ezt a súlyt – a válaszmegtagadások torzító hatása miatt – korrigálni kell, így jön létre – az adatbázisban is szerepl –
korrigált súly.
A KSH 2002-t l a 2001. évi népszámlálás alapján korrigálta az els dleges súlyokat, ill. viszszamen leg 1998-ig újrasúlyozta azokat. A harmonizált adatbázisban 1997-ig az 1990. évi
népszámlálás alapján létrehozott súlyok, azt követ en a 2001. évi népszámlálás szerint korrigált súlyok szerepelnek. Fontos tudni, hogy 1992-ben a gazdaságilag inaktív korú (nem 1574 éves) népességre a súly változó minden értéke missing, 1993-ban ill. 1994-ben pedig
nulla ezekre a megfigyelésekre. További súlyozással kapcsolatos megjegyzés, hogy 2003-tól
kezdve a súly változó tört számokat is tartalmaz, el tte csak egész számokat. Az alábbi grafikon a Munkaer -felmérésben szerepl 15-74 éves népesség súlyozott létszámát mutatja.

1

Kivételt képeznek ez alól az 1992., 1993., 1994. évi hullámok. Lásd: következ bekezdés.
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Az LFS állományok felsúlyozott esetszámai, 15-74 évesek (1992-2009)
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Dokumentáció – a kérd ívek
A kérd ívek – mind a KSH által kiadott eredeti, mind az általunk ezek alapján készített, kib vített kérd ívek – az [Adattar\LFS\Forras\Dokumentacio] mappában találhatóak. A
kérd ív szerkezete, a változók tartalma, jelentése 1992 óta többször változott: 1993, 1995,
1997, 1999, 2000, 2001-ben történtek módosítások, 2003-tól évente apróbb változtatások.
Az alapfelvétel két kérd ívb l áll: az Adatlapból és a Gazdasági aktivitási kérd ívb l (Gakt).

A kérd ívek szerkezete, „ugratások”
A megkérdezetteknek – munkaer piaci státuszuktól függ en – különböz

kérdéseket kell

megválaszolniuk. Gyakran el fordul, hogy ezek a kérdések nem egymást követik, hanem az
el

kérdésre adott válasz határozza meg, hogy melyik kérdésre kell „ugrani”. Ez azt is je-

lenti, hogy csupán a kérd ív egy kérdését vizsgálva nehéz meghatározni az azt megválaszolók körét. A kérd ívek szerkezetének jobb átláthatósága ill. a különböz kérdéseket megválaszolók mintájának könnyebb azonosítása érdekében készítettük a
[Adattar\LFS\Forras\Lfs_ugratasok_folyabra] útvonalon elérhet , a kérd ív
szerkezetét vázlatosan bemutató folyamatábrákat.
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Az eredeti adatállományok szerkezete és tartalma
A Munkaer -felvételek alap-állományait az MTA KTI évente, negyedéves bontásban, 2003
el tt txt, utána csv formátumban vette/veszi át a KSH-tól. Ezek a fájlok tartalmazzák mind az
Adatlapról ill. a Gazdasági aktivitási kérd ívr l származó változókat. (Kivételt ezalól az 1992es állományok képeznek: a hullámok ebben az évben a negyedéves egyéni – gazdaságilag
aktív személyek rekordjait tartalmazó – állományokból, és a havi bontásban tárolt háztartási
állományokból állnak össze. Ez utóbbiban a megfigyelési egység a háztartás és az a háztartás tagjairól csupán a demográfiai adatokat tartalmazza.)

A harmonizált adatállomány szerkezete, változói
A harmonizált adatfájlok (elérési útvonal: [Adattar\LFS]) az eredeti KSH állományok beolvasása, felcímkézése, a változók harmonizálása során jöttek létre. 1992. I. negyedévét l
kezdve 2009. IV. negyedévéig összesen 72 hullám keletkezett. Az adatfájl neve a hullám
sorszámára utal.
A KSH eredeti változónevei többnyire nem mutatják a változók szerkezetében, jelentésében
bekövetkezett változásokat. Ez indokolta a változók nevének harmonizálását. Az így létrejött
nevek tövét követ alulvonás után az ABC bet i jelölik a változásokat. Az 1992-2009 között
megtalálható (eredeti és származtatott) változókról a nyomtatott dokumentáció melléklete,
illetve a számítógépes anyag
[Adattar\LFS\Lfs_1melleklet_valtozokatalogus_tematikus_hu.xls]

nev

táblázat nyújt áttekintést. Mindezeken túl az
[Adattar\LFS\Lfs_használati_útmutató.doc]segít a felhasználónak átlátni az
állományok, do fájlok, változók összességét.
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1. A MAGYAR MUNKAERŐ-FELMÉRÉS KIALAKULÁSA
A 90-es években a gazdasági társadalmi rendszerváltással egyidőben a munkanélküliség megjelenése és a gazdaságilag inaktív népesség számának ugrásszerű növekedése szükségessé tette a népesség gazdasági aktivitási kategóriák szerinti számbavételét. A tényleges munkaerőpiac kialakulásával felértékelődtek a foglalkoztatással
kapcsolatos információk, ennek az új kihívásnak az intézmények adatszolgáltatására
épülő létszámstatisztika már egyre kevésbé tudott megfelelni. Jóllehet a munkanélküliség szintjének mérésére a ’80-as évek végétől kiépült a foglalkoztatási törvény előírásainak megfelelő, adminisztratív nyilvántartásokon alapuló regisztrációs munkanélküli-statisztika, ez azonban csak erre az egy aktivitási kategóriára vonatkozó információkat gyűjtötte, és nem adott átfogó képet a munkaerőpiac állapotáról. Olyan adatgyűjtési rendszer kiépítése vált szükségessé, mely
• a népszámláláshoz, illetve a munkaerőmérleghez hasonlóan az összes munkaerő-piaci kategóriát átfogja;
• gyakorisága megfelelő ahhoz, hogy a munkaerő-piaci változásokat nyomon
kövesse.
A piacgazdaságokban, ahol a munkanélküliség a gazdaság kísérő jelensége, ez az
igény lényegesen előbb jelentkezett. Számos országban kiépült egy olyan háztartási
kikérdezésen alapuló adatgyűjtési rendszer, amely kielégítette az előbbi követelményeket. Ezen adatgyűjtések ősének az Amerikai Egyesült Államokban kidolgozott felmérés, a Current Population Survey (CPS) tekinthető. A ’80-as években új lendületet
kapott a módszertani, fogalmi rendszer harmonizálására irányuló törekvés is, amely a
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office, ILO) vezetésével zajlott. Az ILO ajánlásai alapján kidolgozott fogalmi rendszer lehetővé tette a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulásának a mindenkori munkaügyi szabályozástól,
illetve annak változásától független megfigyelését, a korrekt nemzetközi összehasonlítást, ugyanakkor bizonyos fokú szabadságot is enged a nemzeti sajátosságok érvényesülésére. A Központi Statisztikai Hivatal 1992-ben vezette be a munkaerő-felmérést (Labour Force Survey), amely alkalmas a foglalkoztatás és munkanélküliség
konzisztens mérésére. Azóta ez a felvétel a foglalkoztatási és a gazdasági aktivitási
információk legfontosabb forrása. Ezzel a felvétellel lehetővé vált a munkában lévők
és a munkával nem rendelkezők jellemzőinek jobb megismerése, és az eredmények
felhasználása a kutatásokban, a foglalkoztatáspolitika alakításában. Ugyanakkor mód
nyílt a magyar viszonyok összehasonlítására más országok helyzetével, hiszen a világ
számos országában évtizedek óta végeznek lakossági felvételen alapuló adatgyűjtést.
Azon túl, hogy az alapfelvétel illeszkedik a nemzetközi statisztikai rendszerhez, jelentőségét növeli, hogy lehetőséget teremtett a gazdasági aktivitással összefüggő
részterületek mélyebb elemzésére is, kapcsolódó kiegészítő felvételek lebonylításával.
Az uniós csatlakozással a munkaerő-felmérés maximálisan figyelembe veszi a közösségi munkaerő-felmérésre vonatkozó előírásokat. A felvétel egyébként a legmagasabb fokon harmonizált felvétel az Unióban a társadalom-statisztikai felvételek
közül. Az, hogy a magyar munkaerő-felmérés szinte teljesen harmonizált a közösségihez, nagymértékben elősegíti a régi és az új tagországokkal való munkaerő-piaci
összehasonlításokat.
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2. A MUNKAERŐ-FELMÉRÉS VONATKOZÁSI KÖRE ÉS
GYAKORISÁGA
2.1. Vonatkozási kör
A felvétel a magánháztartásokban élő népességre terjed ki. A demográfiai kérdések
a háztartás összes tagjára, a gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdésblokk pedig csak a
15–74 évesekre vonatkozik.
Az ILO-ajánlás a 15 éves és ennél idősebb lakosság gazdasági aktivitásának
vizsgálatát javasolja, függetlenül az országonként eltérő szabályozástól. Magyarországon a munkavállalási kor alsó határa a betöltött 16. életév. A gyakorlatban azonban
– miután a fiatalok nagyrésze, több mint 12 évet tölt az iskolarendszerben, ezáltal a
tanulási idő meghosszabbodása, továbbá a 18 éves korra felemelt iskolakötelezettség
miatt – a 18 évesnél fiatalabbak csak szórványosan, illetve csak alkalmilag vannak
jelen a munkaerőpiacon. A felső korhatár megállapításakor a hivatal a skandináv országok gyakorlatát követte, miután Magyarországon is 70 év felett a munkaerő-piaci
jelenlét marginális, így indokolt a felső korhatár alkalmazása. Ezáltal a felvétel
költségei is kisebbek, és egyben az idős háztartások mentesülnek a felvételben való
részvétellel járó terhek alól.

2.1.1. A háztartás fogalma
A felvétel alapegysége a lakóegység, illetve az ott található nem intézményi háztartás.
A háztartás azon személyek közössége, akik folyamatos életviteli költségeiket részben, vagy egészben közösen viselik, azaz egyazon jövedelmi és fogyasztói közösség
tagjai. A rokoni kapcsolatok, illetve az adminisztratív ismérvek – a lakásbejelentés –
ebből a szempontból másodlagosak.
A háztartás tagjai közé tartoznak azok a személyek, akik a vonatkozási héten életvitelszerűen a lakásban laknak, így azok is, akik:
• a vonatkozási héten üdülés, látogatás vagy kórházi ápolás miatt voltak távol;
• a más helységben vagy külföldön dolgozók, ha azok időről időre hazatérnek, és
a háztartás jövedelméhez keresetükkel hozzájárulnak;
• a távollevő (albérletben, rokonoknál, kollégiumban lakó) tanulók, ha anyagi
ellátásukról elsődlegesen az adatszolgáltató háztartás gondoskodik;
• a háztartással együttélő szerződéses eltartottak;
• a háztartással együttélő állami gondoskodás alatt állók.
A háztartás tagjaivá történő minősítés független az állampolgárságtól.
Nem tartoznak a háztartás tagjai közé:
• azok a családtagok, akik jövedelmükből önállóan gazdálkodnak, vagyis nem
tartoznak a háztartás fogyasztói közösségéhez;
• azok a szerződéses eltartottak, akiknek ellátásához a háztartás csak anyagilag
járul hozzá;
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• azok a személyek, akik a vonatkozási héten csak átmenetileg – pl. rokonlátogatás céljából – tartózkodnak az adott háztartásnál;
• azok, akik tanulás vagy munkavégzés miatt szívességből (nem albérlőként)
laknak az adatszolgáltató háztartásnál, de ellátásukról nem ez a háztartás,
hanem máshol élő családjuk gondoskodik;
• azok a személyek, akik tanulás vagy munkavállalás miatt huzamosan külföldön tartózkodnak, és nem részesei a háztartás fogyasztásának, illetve
keresetükkel nem járulnak hozzá a háztartás jövedelméhez;
• a szabadságvesztésüket töltő személyek;
• a lakásban lakó társbérlők, albérlők, ágybérlők, háztartási alkalmazottak.
A háztartás állhat egy vagy több családból és az azokkal közös háztartásban élő
rokon, vagy nem rokon személyekből, de közös háztartásban élhetnek családot nem
képező személyek is. Egyetlen személy „egyedülálló” háztartást alkot.

2.2. A vonatkozási hét vagy referenciaidőszak
1992 és 2002 között az adatfelvételre minden hónapban a 19. napot magában foglaló
héten került sor a megelőző hétre vonatkozóan, vagyis minden hónapban egy kitüntetett referenciahét volt. Ezt követően 2003 és 2005 között a kikérdezést minden
hónap 7. napját követő első hétfőtől kezdődő három héten kellett végrehajtani a kikérdezés hetét megelőző hét munkaerő-piaci állapotát felmérve (a hetet hétfőtől vasárnapig számítva). Jelenleg az adatgyűjtést az adott címeken a hónap folyamán folyamatosan kell lebonyolítani a kikérdezés hetét megelőző hétre – az ún. referencia hétre –
vonatkozóan.
A kérdések többsége a referenciahétre vonatkozik, ha a kérdésben nem szerepel az
időszak megjelölése. Nem az előző hétre, hanem az előző négyhetes időszakra vonatkozik a munkakeresési, az oktatási, továbbképzési kérdés, míg a rendelkezésre állás a
következő két hétre vonatkozóan kerül megkérdezésre.
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3. MUNKAERŐ-FELMÉRÉS FOGALMAI
3.1. A gazdasági aktivitás
A 15–74 éves népesség a vonatkozási héten végzett tevékenysége1 alapján az alábbi
két csoportba sorolható:
• gazdaságilag aktív népesség (rendelkezésre álló munkaerő, illetve munkaerő-kínálat);
• gazdaságilag nem aktív (inaktív) népesség.
Gazdaságilag aktív népesség: a népesség azon része, amelyik munkavállalóként
vagy munkakeresőként megjelenik a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek.
Gazdaságilag inaktív népesség: akik nem tartoznak sem a foglalkoztatottak, sem a
munkanélküliek körébe.
A munkaerő-felmérés a gazdasági aktivitás fogalmait a nemzetközi ajánlásokban
szereplő definícióknak megfelelően használja, így a felvétel eredményei nemzetközileg összehasonlíthatók. A 15–74 éves népesség osztályozásánál – az ILO-ajánlásoknak
megfelelően – a következő prioritások érvényesülnek: elsőbbséget kap a foglalkoztatottság a munkanélküliséggel, a munkanélküliség pedig a gazdasági inaktivitással
szemben. Vagyis, aki a vonatkozási héten legalább egy órát dolgozott, de ugyanakkor
keresett másik munkát, az foglalkoztatott, míg a munkát kereső tanuló munkanélküli
lesz. A munkanélküli minősítés kizárja a munkavégzést.

3.2. Foglalkoztatottság
A nemzetközi ajánlásokat követve a munkaerő-felmérés alapján foglalkoztatottnak
tekinthető mindenki, aki a vonatkozási héten legalább egyórányi, jövedelmet
biztosító munkát végzett (egyórás kritérium), vagy rendszeres munkájától csak
átmenetileg volt távol.
A felvétel szempontjából közömbös, hogy a jövedelmet biztosító munka milyen
jogi keretekben zajlik.
A munkaerő-felmérésre vonatkozó Eurostat-ajánlások alapján a sorkatonák – mint
az intézeti népesség része, – nem tartoznak a felvétel körébe. 2002 III. negyedévig a
nemzeti számlák (ESA95) fogalmi rendszerének megfelelően a munkaerő-felmérés
foglalkoztatotti adatai a sorkatonák adminisztratív forrásból származó létszámadataival korrigálásra kerültek. 2002 IV. negyedévétől az Eurostat-ajánlásoknak megfelelően a munkaerő-felmérésből származó foglalkoztatotti létszám már nem tartalmazza

1

A gazdasági aktivitás szempontjából mérvadó tevékenységek azok, melyek hozzájárulnak a nemzeti
össztermék előállításához. Ezen tevékenységek közé a piaci jellegű termelés és szolgáltatások tartoznak.
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a sorkatonákat, a kötelező sorkatonai szolgálat 2004. évi eltörlésével ez a számbavételi
probléma megszűnt.
A magyar munkaügy-statisztika fogalmi rendszerének megfelelően 1997-ig a
gyermekgondozási díjban (gyed) és gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők a gazdaságilag aktív népesség kategóriába kerültek. 1995 novemberében Prágában az átalakuló országok számára megfogalmazott ajánlások szerint – melyet az ILO
Munkaügyi Statisztikusok XVI. Nemzetközi Konferenciája 1999-ben fogadott el – a
gyermekgondozással kapcsolatos ellátásokban részesülőket is a vonatkozási hétre jellemző tényleges tevékenységük alapján kell osztályozni. Ha tehát az e csoportba tartozók a vonatkozási héten munkát kerestek, és megfeleltek a munkanélküli kritériumának, akkor munkanélkülinek, ha dolgoztak, akkor foglalkoztatottnak, ha pedig
egyik előbbi csoportba sem voltak sorolhatók, akkor inaktívnak minősülnek. A foglalkoztatottak, a gazdaságilag aktívak és a gazdaságilag nem aktívak száma 1997-ig
mindkét fogalmi rendszer szerint publikálásra került, 1998-tól azonban csak a
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő csoportosításban szerepelnek az adatok a magyar
publikációkban is.

3.2.1. Az egyórás kritérium használatának indokai
• így a foglalkoztatottságnak az adott országban létező valamennyi típusát figyelembe lehet venni;
• az országos szintű munkaerő-kereslet meghatározásánál, vagy a munkamennyiség felhasználásának mérését igénylő elemzéseknél (versenyképesség,
termelékenység) megteremthető a kapcsolat a hozzáadott érték és a felhasznált
munka mennyisége (ténylegesen teljesített munkaórák) között;
• a munkanélküliséget, mint a munkával rendelkezés teljes hiányát így lehet
definiálni.
Gyakran éri ezt a foglalkoztatotti definíciót az a vád, hogy az, aki mindössze
heti egy órát dolgozik nem tekinthető foglalkoztatottnak, ezért a mutató „túlbecsli” a foglalkoztatottak létszámát, hiszen a munkával tulajdonképpen nem
rendelkezőket is a foglalkoztatottak közé sorolja. A magyar munkaerő-felmérésből származó adatok azt mutatják, hogy az egyórás kritérium nem jelent
komoly torzítást a foglalkoztatottak számbavételénél. A heti 12 óránál rend2
szeresen kevesebbet dolgozók aránya a foglalkoztatottakon belül átlagosan
mintegy 0,3%-ra tehető.

3.2.2. A jövedelmet biztosító munka fogalma
Munkának számít az alkalmazottként, társas vállalkozás vagy szövetkezet tagjaként,
alkalmi vagy idénymunkásként, egyéni vállalkozóként, bedolgozóként, segítő családtagként a háztartáshoz tartozó gazdaságban, vagy vállalkozásban végzett tevékenység,
a megbízási szerződés vagy szóbeli megállapodás keretében végzett munka.

2

a szokásos munkaidőt tekintve
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Gazdaságnak csak azok a mezőgazdasági vállalkozások minősülnek a felvételben,
amelyekben a megtermelt állati vagy növényi termékekből számottevő mennyiséget
piaci értékesítésre szánnak. A „számottevő mennyiség” meghatározására történtek kísérletek, de a szakértők úgy ítélték meg, hogy ez elsősorban attól függ, hogy a gazdaságból származó jövedelem milyen mértékben járul hozzá a háztartás összjövedelméhez. Ennek mérése nem tartozik a felvétel hatáskörébe. A válaszadóra van bízva
annak eldöntése, mit tekint számottevő mennyiségnek.
Jövedelmet biztosító munkánál a jövedelem lehet:
• pénzjövedelem: munkabér vagy vállalkozásból eredő haszon, függetlenül attól,
hogy közvetlenül a munkavégzés után vagy későbbi időszakban realizálódik;
• természetbeni bér vagy juttatás;
• részesedés a háztartáshoz tartozó gazdaságból, vállalkozásból származó jövedelemből segítő családtagként végzett tevékenység alapján.
Mindazok, akik munkájukért a felsorolt ellenszolgáltatások bármelyikében részesülnek, foglalkoztatottnak minősülnek, ide értve az önállókat is, akik a vállalkozásukból eredő haszon reményében végeznek valamilyen tevékenységet.
Nem számít jövedelmet biztosító munkának (jövedelemtermelő tevékenységnek): a más háztartásnak vagy intézménynek ingyen nyújtott bármilyen segítség, társadalmi munka, kalákamunka, a saját ház, lakás építése, felújítása, javítása, a tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlat keretében végzett munka (még akkor sem, ha azért
valamilyen díjazást is kap az érintett), valamint a háztartásban, a ház körül végzett
munka, beleértve a mezőgazdasági jellegű munkákat is, hacsak ez utóbbit nem
jelentősebb értékesítési célzattal végezték.

3.2.3. Átmeneti távollét a munkából
A foglalkoztatottak köre magában foglalja azokat a személyeket is, akik munkájuktól
a vonatkozási időszakban átmenetileg távol voltak. Az átmeneti jelleg azt jelenti, hogy
a dolgozó rendelkezik olyan munkával, amelyben korábban dolgozott, a referenciahéten felfüggesztette a munkavégzést, ám oda vissza fog térni. A visszatérés feltétele,
hogy a munkáltatójával jogi kapcsolatban álljon, azaz szóbeli vagy írásbeli munkaszerződéssel vagy más biztosítékkal rendelkezzen arról, hogy meghatározott időn
belül visszatérhet a munkájához. Nem szükséges feltétel viszont az, hogy a távollét
időszakára fizetést kapjon (például fizetés nélküli szabadság esetén), ha a távollét 3
hónapnál rövidebb. Amennyibe viszont a kérdezett több mint három hónapja van távol
a munkájától és erre az időre a keresetének kevesebb mint felét kapja, úgy ő nem
minősül foglalkoztatottnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a munkanélküliség
kritériumainak megfelel, akkor munkanélküli, ha nem, akkor gazdaságilag inaktív. Az
idénymunkát végzőket az idényen kívül – amennyiben más munkát nem vállalnak ez
idő alatt – nem tekintjük munkával rendelkezőnek, ők tehát akkor nem foglalkoztatottak.
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Az átmeneti távollét okai lehetnek:
• saját betegség, illetve beteg gyermeke ápolása;
• szülési szabadság;
• szabadság;
• többletmunkaidő szabadidővel történő ellentételezése;
• felmondási idő töltése;
• munkavégzést gátló időjárási viszonyok;
• kötetlen vagy változó idejű munkarend;
• a munkáltató átmenetileg szünetelteti a munkát gazdasági vagy technikai
okból;
• munkaügyi vita (sztrájk);
• képzésben való részvétel (nem a szabadság terhére);
• egyéb esetek (pl. engedélyezett távollét).

3.2.4. Alulfoglalkoztatottak
Az alulfoglalkoztatottságnak két formája különböztethető meg: a látható (visible),
amely a foglalkoztatottság elégtelenségét tükrözi, és a látens (invisible), mely az alacsony bérezésben, a szakképzettségnél alacsonyabb szintű foglalkoztatásban, alacsony
termelékenységben stb. mutatkozik meg. A felvételben csak a látható alulfoglalkoztatottság statisztikai mérésére van lehetőség.
Alulfoglalkoztatottnak tekintjük mindazon foglalkoztatottakat:
• akiket a munkáltató gazdasági körülményei miatt nem tud teljes munkaidőben foglalkoztatni;
• akiknek van ugyan rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk, de a vonatkozási héten gazdasági okokra hivatkozva munkáltatójuk átmenetileg
szüneteltette a munkát,
és egyben szeretnének többet dolgozni.

3.2.5. Munkaidő
A szokásos (munkarend szerinti) munkaidő fogalma az egy hétre általában jellemző
munkaidőre vonatkozik. Szokásos munkaidő az a munkaóraszám, amennyire az alkamazottnak a munkaszerződése szól, önállónál pedig az az idő, amennyire foglalkozása, üzletvitele folytatásához általában szüksége van. Kötetlen munkaidőben
dolgozóknál, alkalmi munkásoknál, ha munkaidejük erősen ingadozik, a „nagyon
változó” válasz kódolható. Egyes foglalkozásoknál az otthoni készenléti szolgálat
napján (napjain) az általában szokásos munkaóra a mérvadó.
Ez az információ a vonatkozási héten ténylegesen dolgozóktól és a munkájuktól
átmenetileg távol lévőktől is kizárólag a főmunkára vonatkozóan kerül megkérdezésre
akkor is, ha a kérdezett az adott héten csak a második munkájában dolgozott.
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A ténylegesen ledolgozott munkaidőbe a főmunkában, és – amennyiben van – a
második munkában (további munkaviszonyban) ledolgozott munkaidő egyaránt beletartozik.
A foglalkoztatottak között megkülönböztetünk teljes munkaidőben és részmunkaidőben dolgozókat. A munkaerő-felmérés 2000 óta kétféle elhatárolást is lehetővé
tesz. Az első a megjelölt szokásos heti munkaidőt veszi alapul (a teljes munkaidős
foglalkoztatás határát általában heti 36 óránál húzva meg), a másik a megkérdezett
saját besorolását.
Főmunkának az esetleg több, jövedelmet biztosító munka közül az tekinthető,
amelyiket a megkérdezett annak tart. Ha a válaszoló ezt nem tudja eldönteni, akkor az
számít főmunkának, amelyben a megkérdezett a heti összes munkaórájának általában
a nagyobb részét tölti.
Második további munka az a munka, amit a többféle munkát végző, többmunkahelyen dolgozó válaszoló annak tart, vagy amelyikben általában kevesebb munkaidőt
tölt.

3.3. Munkanélküliség
3.3.1. A munkanélküliség fogalma
A nemzetközi ajánlások szerint a munkanélküliség három kritérium egyidejű teljesülése esetén áll fenn. Ennek megfelelően a felvételben munkanélküliek azok a személyek, akik:
• a vonatkozási héten nem dolgoztak, és nincs is olyan munkájuk, amelytől
átmenetileg távol voltak;
• aktívan kerestek munkát a kikérdezést megelőző négy hétben;
• munkába tudnának állni két héten belül, ha találnának megfelelő munkát
(rendelkezésre állás).
A munkanélküliek sajátos csoportját alkotják azok, akik a vonatkozási héten nem
dolgoztak, de már találtak munkát, amit legkésőbb 90 napon belül (2000-ig 30 napon
belül) elkezdenek. Rájuk nem vonatkozik az aktív álláskeresés kritériuma.

3.3.1.1. Az aktív munkakeresés kritériuma
Az aktív munkakeresés kritériuma azt jelenti, hogy a megkérdezett tényleges lépéseket
tett a kikérdezést megelőző négy hétben, hogy alkalmazottként munkát találjon, vagy
önálló vállalkozásba kezdjen. Aktív munkakeresésnek számít, ha a megkérdezett:
• állás után érdeklődött a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségénél, vagy
magán-munkaközvetítőnél;
• közvetlenül keresett meg munkáltatókat;
• hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt;
• hirdetést olvasott;
• rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött;
• vállalkozásának indításához engedélyek, pénzügyi források beszerzését intézte;
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• földet, telket, üzlethelyiséget keresett önálló vállalkozásához;
• tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt.
Nem tekinthetők aktív munkakeresőnek azok, akik közalkalmazotti, köztisztviselői
pályázatot adtak be, akik jelentkeztek állásra, és a döntésre várnak, illetve, akik a munkaügyi központ kirendeltségének értesítését várják.
Nem tekinthetők továbbá automatikusan munkanélkülinek azok sem, akiket a munkaügyi központok helyi kirendeltségei nyilvántartásba vettek mint regisztrált munkanélkülit.
A regisztrált munkanélküliek megítélése országonként eltérő. A nyilvántartásba vétel általában előfeltétele annak, hogy valaki munkanélküli-ellátásban
részesülhessen. Ez azonban nem minden esetben esik egybe a tényleges munkakeresési szándékkal. Ezért, bár mindenkitől megkérdezzük, hogy nyilvántartásba vették-e mint munkanélkülit, a regisztrált munkanélküliek esetében is vizsgálni kell, hogy megfeleltek-e a hármas kritériumnak. (A felvétel
adatai alapján 2005-ben a magukat regisztrált munkanélkülinek vallók 60%-a
minősült munkanélkülinek az ILO-kritériumok szerint, 2%-uk foglalkoztatott,
38%-uk pedig inaktív volt.)

3.3.1.2. A rendelkezésre állás kritériuma
A rendelkezésre állás kritériuma azt jelenti, hogy a munkával nem rendelkező személy, ha találna állást, munkába tudna állni két héten belül, azaz tanulás, egészségi állapot, családi kötöttségek, egyéb okok nem akadályoznák meg a munka megkezdését.
A munkanélküliség átlagos időtartamának mérése a munkakeresés időtartamára
vonatkozó kérdésre adott válaszon alapul. Torzítást okozhat, hogy a megkérdezett nem emlékszik a munkakeresés kezdetének pontos idejére, illetve figyelmen kívül hagyhat olyan rövidebb időszakokat, amikor dolgozott, vagy nem
keresett aktívan állást. A munkanélküliek száma állomány jellegű változó,
nagysága az adott időszaki beáramlástól és a munkanélküliség átlagos időtartamától függ. A felmérés adatai alapján csak az adott időpontban folyamatban
lévő munkanélküliségi periódusok átlagos hosszát lehet kimutatni. Arra a
kérdésre, hogy a munkanélküliségből kilépők hány hétig voltak ténylegesen
munkanélküliek, a felmérés nem rendelkezik információval. Tekintve, hogy egy
vizsgált időpontban a munkanélküliségi periódusok befejezetlenek, a hosszabb
ideje tartó periódusok nagyobb arányban fordulnak elő az állományban, mint a
tényleges be- és kiáramlásban, a rövid periódusok pedig alulreprezentáltak maradnak. Így fordulhat elő, hogy a munkanélküliek számának csökkenése ellenére tovább nő a munkanélküliség átlagos időtartama. Ugyanakkor a beáramlás
hirtelen növekedése esetén nő azok aránya, akiknél e periódus rövidebb, s így a
munkanélküliség növekedése ellenére csökkenhet az átlagos időtartam. Mindezeket figyelembe kell venni a felvételből származó átlagos munkanélküliségi
időtartamok vizsgálatakor.
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3.3.2. Tartósan munkanélküliek
A tartós munkanélküliség a munkanélküliségben töltött idő hossza alapján határozható
meg. Hazánkban tartósan munkanélkülieknek a 12 hónapja, vagy annál régebben
aktívan munkát keresők tekinthetők (a munkanélküliség másik két kritériumának
teljesítése mellett), az ettől eltérő kategorizálás minden esetben megjelölésre kerül.

3.4. Gazdaságilag nem aktív népesség
A népesség tekintélyes részét alkotják azok, akik nem tudnak vagy nem akarnak munkát vállalni. Ők nem részei a munkaerő-kínálatnak, nem szereplői a munkaerőpiacnak.
A népességcsoport rendkívül heterogén, tagjai különböző mértékben kötődnek a munkaerőpiachoz. A munkavállalási kor alattiak, illetve a fiatalok nagyrésze 20–22 éves
koráig az iskolarendszerben marad, és a munkaerő-piaci belépésre készül. A munkavállalási kor felettiek többsége életkorából következően már nem kíván dolgozni, bár
élethelyzetüktől függően közülük néhányan még bennmaradnak a munkaerőpiacon.
Vannak olyan élethelyzetek (gyermekgondozás, gyermeknevelés), amikor az érintettek átmenetileg nem kívánnak dolgozni, holott a koruk, munkavégző képességük
alapján arra alkalmasak. Vannak, akik betegségük miatt végleg vagy hosszabb időre
munkaképtelenné válnak, és az inaktivitás lehet önként választott állapot is, de az esetek többségében részben személyes, részben gazdasági körülmények motiválják a
döntést. A munkaerő-piaci kötődés mértékére az inaktivitás okait vizsgáló kérdésekre
adott válaszokból lehet következtetni, továbbá vannak olyan csoportok, mint a
pályakezdők, nyugdíjazás előtt állók, akiknek munkaerő-piaci kötődését célszerű
külön vizsgálni.
Azok az inaktívak, akik az ismertetett kritériumok alapján sem foglalkoztatottnak,
sem munkanélkülinek nem tekinthetők, vagyis akik:
• a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet
biztosító munkájuk;
• nem kerestek vagy nem „aktívan” kerestek munkát;
• vagy kerestek ugyan munkát, de nem álltak készen arra, hogy két héten
belül dolgozni kezdjenek.
A munkaerő-piaci kötődés szempontjából kitüntetett figyelmet érdemelnek a
passzív munkanélküliek, ők állnak legközelebb a munkaerőpiachoz.

3.4.1. Passzív munkanélküliek
Ez a sajátságos csoport (mely az ILO-ajánlásokban „discouraged workers”) helyzetét
tekintve nagyon közel áll a munkanélküliekhez.
Összefoglalóan úgy jellemezhetők, hogy ők a munkaerőpiacról kényszerítő körülmények következtében távolmaradók.
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Passzív munkanélküliek azok a személyek, akik:
• a vonatkozási héten nem dolgoztak, és nincs is olyan rendszeres, jövedelmet
biztosító munkájuk, amelytől a vonatkozási héten átmenetileg távol voltak;
• szeretnének dolgozni, de nem keresnek aktívan munkát, mert úgy gondolják,
hogy úgysem találnának
- vagy munkaerő-piaci okokból (nincs a szakmájuknak megfelelő munka);
- vagy kedvezőtlen személyi jellemzőik miatt (hiányzik a szükséges képzettségük, illetve túl fiatalok, vagy túl idősek ahhoz, hogy munkát találjanak);
• munkába tudnának állni 2 héten belül, ha találnának számukra megfelelő munkát.
Ennek a csoportnak a megfigyelése azért fontos, mert ők is, – mint a munkanélküliek – a kihasználatlan munkaerő-kínálat részét képezhetik, ezért rejtett munkanélkülieknek tekinthetők. A róluk beszerezhető információk fontos részét képezik a
munkaerő-piaci helyzet átfogó vizsgálatának, hiszen gazdasági fellendülés idején hasonlóan viselkednek, mint a munkanélküliek, nagyobb valószínűséggel lépnek be a
munkaerőpiacra, mint a gazdaságilag nem aktív népesség más csoportjai.

3.5. A számított mutatók köre
A munkaerőpiac egyensúlyi állapotának alapvető mutatói:
Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya.
Tartósan munkanélküliek aránya: a tartósan (12 hónapja vagy régebben) munka
nélkül lévők összes munkanélkülieken belüli aránya, a munkanélkülieket a 90
(2002-ig 30) napon belül elhelyezkedők nélkül számítva.
Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes számának népességen belüli aránya.
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességen belüli aránya.
E két utóbbi mutató nagyságát alapvetően meghatározza, hogy milyen korú népességre kerül kiszámításra. A leggyakoribb vonatkozási csoportok a következők:
• munkavállalási korú népesség, ami lehet:
– hagyományos, 15–54 éves nő, illetve
15–59 éves férfi
– aktuális, a nyugdíjkorhatár lépcsőzetes emelése által az adott évre
meghatározott életkorok,
• 15–64 éves népesség (nemzetközi összehasonlítás);
• 15–74 éves népesség (munkaerő-felmérés alapértelmezése);
• 15–24 éves népesség (fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megfigyeléséhez).
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1. tábla
Az aktuálisnak tekintett munkavállalási kor
a hazai statisztikai gyakorlatban
Év

Férfi

Nő

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

15–59
15–59
15–59
15–59
15–60
15–60
15–61
15–61
15–61
15–61
15–61
15–61
15–61
15–61
15–61

15–54
15–55
15–55
15–56
15–56
15–56
15–57
15–57
15–58
15–58
15–59
15–59
15–60
15–60
15–61
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4. MINTAVÉTEL
4.1. A minta kialakítása
4.1.1. A célsokaság, a mintavételi keret
A munkaerő-felmérés célsokasága a 15–74 éves, magánháztartásokban lakó népesség.
A jelenlegi minta a 2001. évi népszámlálásra épül, mivel lakásmintáról van szó, a mintavételi terv a népszámlálás lebonyolítására összeállított címállományon alapul. A
mintavételi tervnek e címállomány bármely lakásához pozitív valószínűséget kell rendelnie a mintába való bekerüléshez, ezért ezt a címállományt elsődleges mintavételi
keretnek tekintjük (angolul: sampling frame). A munkaerő-felmérés mindenkori működő mintája egy szűkebb címállományból kerül kijelölésre, amely a minta településeire, más szóval, a településmintára korlátozódik. Ez a településminta, melyet
másodlagos mintavételi keretnek (angolul: master sample) tekinthetünk, 662, illetve
684 települést foglal magában, aszerint, hogy Budapestet egyetlen területi egységnek
tekintjük, vagy pedig a kerületeit külön-külön vesszük figyelembe. A településminta
címei, illetve lakásai valamennyien a (másodlagos) mintavételi keret elemei, az alábbi
kivételektől eltekintve:
– azok a lakások, amelyek 1992 és 2002 között a munkaerő-felmérés vagy a háztartási költségvetési felvétel mintakörzeteihez tartoztak 3;
– azok a lakások, amelyek 2003-tól a háztartási költségvetési felvétel valamelyik
mintakörzetéhez tartoznak;
– azok a lakások, amelyeket a munkaerő-felméréssel párhuzamosan egy másik, folyamatos felvétel (pl. a lakosság utazási szokásai) használ.

4.1.2. A rétegek, lépcsők kialakítása
A minta elsődleges rétegei:
– a fővárosban kerületek, a megyékben a település-nagyságkategóriáknak a megyékkel
képzett keresztosztályai, ezek a településminta kialakítását határozták meg;
– településeken belül a lakóövezet típusa, ez a mindenkori működő minta címeinek
kijelölésénél jut érvényre.
A minta másodlagos rétegei utólagos rétegek, amelyekkel a mintába már korábban
kijelölt települések rétegzését finomítottuk a regisztrált munkanélkülieknek a település
állandó népességén belüli aránya alapján. Ez a mutatószám az ún. komplex településfejlettségi mutató4 részeként állt rendelkezésre az ország minden településére vonatkozóan. (Ezek száma 2001-ben 3135 volt.)

3

Ezek száma kb. 725 ezer.
A társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések listájának felülvizsgálata, Összeállította:
Faluvégi Albert, KSH Területi és koordinációs főosztály, 2002.

4
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A települések nagysága a lakások számával mérve úgy kerültek kialakításra, hogy
tíz kategória mindegyike az ország lakásainak kb. egy tizedét foglalja magában. A
kategóriák határai a 2001. februári állapot szerint a következők voltak:
2. tábla
A települések lakásszámai alapján kialakított kategóriák
2001. február
Kategória
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lakásszámok határai
10–472
473–960
962 –1 876
1 877–3 971
3 975–8 123
8 162–15 621
16 398–28 345
28 627–38 484
41 250–59 208
63 302–83 476

A továbbiakban az 5–10. kategóriákhoz tartozó településeket önreprezentálóknak tekintettük, a többi települést nem önreprezentálónak. Az önreprezentáló települések
száma – Budapest kerületeit külön egységként tekintve – 148. A mintavételi eljárás
során célszerűnek bizonyult még további településeket is az önreprezentálók közé sorolni, így végeredményben ezek száma 171 lett, és minden önreprezentáló település
egyben a minta egy külön rétegét is jelenti. A nem önreprezentáló településekből még
további 104 réteg keletkezett, így a minta rétegeinek száma 275. Ez a szám nem tartalmazza a településeken belüli rétegeket (lakóövezetek), ez utóbbiak azonban nem is
jelennek meg a mintavétel során, mivel ún. implicit rétegzésről van szó.
A rétegek azonosító kódja bizonyos mértékig jellemzi a minta struktúráját is. Az
azonosítók hatjegyű, karakteresen ábrázolt számok. Az első két jegy megegyezik a
megye kódjával. Budapesten minden kerület önreprezentáló, a megfelelő rétegek azonosítójában a 34. pozíción a kerület sorszáma található (01–23), az utolsó két számjegy pedig egységesen 01. A megyei rétegek valamelyike akkor és csak akkor azonos
egy önreprezentáló településsel, ha az azonosító utolsó két jegye 01 és 09 közé esik (a
határokat is beleértve), vagy ha az azonosító 135100 (Monor).
A nem önreprezentáló települések rétegeiből a települések véletlenszerűen, nagysággal arányos valószínűséggel kerültek a mintába. A minta 662 települést tartalmaz,
ha Budapest kerületeit külön-külön tekintjük, akkor 684 területi egységet. A mindenkori működő mintába a lakások véletlen szisztematikus eljárással kerülnek kijelölésre
úgy, hogy mintavétel előtt a címek településen belül a számlálókörzet kódja szerint
vannak rendezve5. A számlálókörzetek úgy kerülnek kialakításra, hogy minél kisebb a
körzet kódjának számértéke, annál közelebb van a cím a település centrumához.
5

A KSH lakossági mintáiban a címeket a következő kódok segítségével azonosítják: területi kód (v.
törzsszám, ötjegyű), a számlálókörzet kódja (négyjegyű), a cím sorszáma a számlálókörzeten belül
(háromjegyű). Ez független attól, hogy a számlálókörzet mintavételi egység-e vagy nem.

18
160

Ennélfogva a véletlen szisztematikus kiválasztás a településen belül kellőképpen
szóródó címeket eredményez, ez az ún. implicit rétegzés.
A jelenlegi mintában a mintavétel az önreprezentáló települések esetében egylépcsős, a nem önreprezentáló települések esetén pedig kétlépcsős: az első lépcsőben
települések, a másodikban címek kerülnek kiválasztásra. A korábbi minták (1992–
2002) a jelenlegivel szemben körzetminták voltak, vagyis a számlálókörzet mintavételi egység volt az alábbiak szerint:
– önreprezentáló települések esetén az első lépcső: számlálókörzetek kiválasztása, a
második lépcső: címek kiválasztása;
– nem önreprezentáló települések rétegeiben az első lépcső: települések kiválasztása,
a második lépcső: számlálókörzetek kiválasztása, a harmadik lépcső: címek kiválasztása.
A számlálókörzetek, valamint a nem önreprezentáló települések esetén a települések
nagysággal arányos kiválasztással kerültek a mintába, a települések nagysága, – és ezzel
a nagyságkategóriák is – nem a lakásszámmal, hanem a népességszámmal lett meghatározva. Az önreprezentáló és a nem önreprezentáló települések közt a 15 000 fős népességszám jelentette a határt, a legalább ekkora települések voltak az önreprezentálóak.

4.1.3. A kiválasztási arány
A kiválasztási arány a negyedéves mintánál országosan 0,9 százalék. A megyei részminták a Neyman-féle optimális allokáció elve szerint lettek kialakítva. A mintába
kerülő települések száma, valamint a minta településeiből a mintába választott lakások
száma úgy került meghatározásra, hogy az egyes megyékben a munkanélküliek becsült
létszámának a szórásnégyzete legyen közelítően optimális. A szórásnégyzet lehetséges
minimuma helyett azért a közelítő optimum, mert a lehetséges minimum elérése sok
esetben eredményezhet egyes rétegekben túl nagy, másokban meg túlságosan kis kiválasztási arányt. Ilyen feltételek mellett az optimális allokáció alkalmazásához szükséges az ország összes településén – Budapesten az egyes kerületekre külön-külön is
– a magánháztartásokban lakó 15–74 éves személyek számára (N), továbbá
– az említett csoporton belül a munkanélküliek számára (A).
E két adat birtokában meghatározható S2=NPQ/(N-1), a munkanélküliség szóródása a
településen, ahol P=A/N, Q=1-P. Bár ezeket az adatokat a népszámlálás tartalmazza, a
minta kiválasztásának idején a teljes népszámlálás anyaga még nem állt rendelkezésre,
csupán az ún. képviseleti minta6. Ez utóbbi minta az országnak mintegy 1200 települését tartalmazta, így a többi településre vonatkozóan az említett adatokat imputálni
kellett.

6

A képviseleti minta mintegy 1 332 000 személyi rekordot tartalmaz.
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3. tábla
A munkaerő-felmérés negyedéves mintájához tartozó lakások száma
megyék szerint, 2003-ban
Főváros, megye

Lakásszám

Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

4 455
1 725
2 670
1 563
2 868
1 470
1 623
1 527
1 863
1 407
1 236
1089
4 011
1 497
2 229
1 518
1 038
1 275
1 383
1 263

Ország összesen

37 710

4.1.4. A mintanagyság alakulása a különböző időszakokban
Az 1992-ben kezdődő munkaerő-felmérés mintájának mind a felépítése, mind pedig a
nagysága többször változott az idők folyamán. 1992 és 2002 között a minta népszámlálási számlálókörzetekre épült, 2003 óta viszont csak a minta települései rögzítettek,
és azokon belül bizonyos megszorításokkal bármely lakás választható. A felvétel
1992-ben egy közel 30.000 lakásból álló mintával indult, 1993-ban azonban kényszerű
takarékosságból kb. 17 százalékkal csökkent a minta. Ezt követte 1998-tól a minta 40
százalékos bővítése, ami országos szinten 37 731 címet eredményezett. A mintanagyság egyes jellemzőinek időbeni változásai a 4. táblázatban láthatók.
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4. tábla
A munkaerő-felmérés negyedéves mintája nagyságának változása 1992-től
Időszak

1992
1993–1997
1998–2002
2003-tól
a)

A kijelölt minta
települése- körzeteinek
lakásaiinek
nak
a száma
671
581
751
662

9 961
8 272
12 577
––

29 883
≈24 000
37 731
37 710

A megvalósult minta
háztartásai- személyeineka)
nak
a száma (1000-ben)
24–26
22–24
33
30

55
47–50
66
63

a 15–74 éves személyek

A negyedéves minta az adatgyűjtés szempontjainak megfelelően három, közel azonos
nagyságú részmintából áll, melyeknek nincs közös részük, és amelyeket az egymást
követő hónapokban keresnek fel az összeírók. Az 1993–1997 időszakban a havi részminták a mintakörzeteknek közel egyharmadát tartalmazták, és a körzetek egy részében alkalmanként négy-négy, a másik részében pedig három-három címet kerestek fel
az összeírók. A csökkentett mintanagyság miatt ennek az időszaknak egy részében
meg-engedett volt a véletlenszerűen kiválasztott pótcímek alkalmazása is. 1992-ben és
1998–2002 között a minta minden egyes körzetéből egy-egy cím került a havonkénti
részmintába, így ezek statisztikailag egyenértékűek és páronként átfedésmentesek
voltak. E két utóbbi tulajdonság érvényes a jelenlegi havi mintákra is, jóllehet nem a
számlálókörzet a mintavételi egység. A negyedéves minta értelemszerűen a havi minták egyesítése.

4.1.5. A címkiválasztás
Mivel az adatgyűjtés folyamatos, a munkaerő-felmérés számára havonként kell mintát
kijelölni. A mintának legalább egyhatoda minden alkalommal cserélődik, ezért a kijelölt címek mintegy öthatoda a három hónappal korábbi mintából – tehát például januárban az októberi mintából, februárban a novemberiből, márciusban a decemberiből –
származik. Az új címek kijelölése a 662 településen rendelkezésre álló szabad címek
állományán véletlen szisztematikus kiválasztással történik. A címállományt egy térinformatikát használó program segítségével összeírók szerint rendezik, csoportosítják.
Ennek során úgy kerülnek szétosztásra a címek, hogy az utazások távolsága arányos
legyen. A rendezett címállományok on-line jutnak a régióközpontokba, illetve a megyei képviseletekhez.
A 2003 előtti ún. körzetmintáknál nem volt szükség címelosztó programra, mert az
összeírókat és a körzetek bizonyos csoportjait kölcsönösen és egyértelműen egymáshoz rendelték, így az összeíróknak mindig ugyanazokat a körzeteket kellett felkeresniük.
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4.2. Az adatszolgáltatói kör frissítése, a minta rotációja
A minta egyhatod része minden időszakban – a havi részmintáé havonta, a negyedévesé negyedévente – kicserélődik. A minta cseréje egyszerű rotációs eljárás segítségével történik. Minden háztartás, amelyik egyszer bekerül a mintába, hat egymást követő negyedévben marad benne, utána végleg elhagyja azt. Ezt úgy is mondhatjuk,
hogy a minta – akár a havi, akár a negyedéves – minden időpontban hat, közel azonos
nagyságú, ún. rotációs hullám egyesítése: az 1. hullámban vannak azok, akik először
vesznek részt a felvételben, a második hullámban a másodízben szereplők stb.
Eszerint két, egymást követő negyedév mintájának elvileg 5/6 része azonos.
A munkaerő-felmérésben, csakúgy, mint a hasonló folyamatos vagy periodikus felvételekben, természetes jelenség, hogy időnként egy-egy kis település címállománya
elhasználódik, a települést cserélni kell. Ilyen esetben a kilépő település helyébe mindig olyan új települést kell választani, amelyik a mintának ugyanabba a rétegébe tartozik, mint a kilépő település, és lehetőség szerint munkaerő-piaci helyzetét tekintve is
hasonlít hozzá. A cserét a rotációs eljárás keretében kell végrehajtani, tehát a régi településhez tartozó, a mintából kilépő lakás helyébe a belépő településről kell új címet
választani. A kilépő és a helyébe belépő település tehát egy ideig „együtt él” a mintában7.

4.3. A mintából történő becslés
4.3.1. Teljeskörűsítés, súlyozás
A munkaerő-felmérés létszámadatai a megfigyeléseknek a mintasúlyokkal súlyozott
összegei. A minta minden egyes háztartásához tartozik egy wk mintasúly, és ez érvényes minden a háztartáshoz tartozó személyre is. Korábban a mintasúlyok lakásokra, jelenleg háztartásokra vonatkoznak. A mintából a következő formulával becsülhetők a létszámadatok:
Ŷ= ∑ wk Yk
k

ahol Yk valamilyen megfigyelt ismérv értéke a k-ik háztartásra, és az összegzés a minta
összes háztartására vonatkozik. Átlagokat az
Rˆ = Yˆ / Xˆ

formulával lehet becsülni, ahol X̂ , Ŷ az előző képlet szerint meghatározott
létszámbecslések.
7

A cseréket általában a naptári év elején kell elkezdeni; 2004-ben 8, 2005-ben 12, 2006-ban 13 település cseréjére volt, – illetve van – szükség.
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A wk mintasúlyok két lépésben keletkeznek, az első lépésben a mintavételi tervnek
megfelelő, ún. elsődleges súlyok jönnek létre, melyeket wko -val jelölünk; ezek előállítása a minta 275 rétegén alapul.
Fontos megjegyezni, hogy mind az elsődleges, mind pedig a végleges mintasúlyok
– lásd a következő alfejezetet – a havonkénti részminták alapján készülnek, és a
megfigyeléseket ennek a súlynak az 1/3-részével teljeskörűsítjük a negyedéves mintából.
A h-adik rétegben az elsődleges mintasúly a következő:
wko =Lh / lh,

ahol Lh a lakások teljes körű számának legfrissebb adata, lh pedig a mintában összeírt
lakások száma erre a rétegre vonatkozóan; h=1, 2, …, 275. Ha a h index egy önreprezentáló településből álló rétegre utal, akkor Lh értelemszerűen a település összes
lakásának a száma..
Fontos, hogy l h nem a településen vagy a rétegben kijelölt, hanem az összeírt lakások
számát jelöli, és így wko definíciója már magában foglal bizonyos korrekciót a meghiúsulás ellensúlyozására. A wko mintasúly érvényes a minta h-ik rétegéhez tartozó
összes lakásra és az azokban élő összes személyre és háztartásra. A teljes körű lakásállományra vonatkozó információ évente egyszer frissítésre kerül. A frissített állomány településsorosan áll rendelkezésre, ez egy éven keresztül változatlan formában
vesz részt a súlyképzésben. A rétegekhez tartozó teljes körű Lh lakásszámok a rétegekre való aggregálással határozhatók meg.
Az elsődleges mintasúlyok meghatározásának módjában a jelenlegi és a korábbi
minták között az a különbség, hogy az utóbbiaknál, wko számlálójában a lakott lakások
teljes körű számának a becslése szerepelt. Ez a lakásstatisztikából származó teljes körű
adat mellett mintainformációt is használt, nevezetesen a lakott lakások arányát az
összes lakáson belül. Ez az utóbbi becslés azonban nem mindig volt kellőképpen megbízható, ezért volt célszerű áttérni az összes (azaz, lakott és nem lakott) lakás számának a használatára. Ez a megoldás wko értékét felfelé torzítja, ezt a torzítást azonban a
súlyképzés második lépése jórészt kiküszöböli.

4.3.2. Korrekció, kalibrálás
Ha a munkaerő-felmérés adatainak feldolgozása az előző alfejezetben ismertetett elsődleges mintasúlyokra épülne, akkor – elsősorban a meghiúsulások következtében –
egyes létszámadatok számottevően torzítottak lennének. Ennek elkerülése érdekében
korrekciós eljárás, pontosabban kalibrálás8 alkalmazására, és korrigált becslések használatára kerül sor. A kalibrálásnak két célja van. Egyrészt mérsékli a meghiúsulások

8

A kalibrálás speciális korrekciós eljárás, a korrekciós eljárások jelentős részét nem tekintjük kalibrálásnak.
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torzító hatását, másrészt biztosítja, hogy a főbb demográfiai megoszlások tekintetében
a minta jól közelítse az ország népességét.
A munkaerő-felmérésben alkalmazott kalibrálás főbb sajátosságai a következők:
• a módszer 20 földrajzi egységre (Budapestre és 19 megyére) nézve megteremti a
férfiak és a nők 10–10 korcsoportja becsült létszámadatának egyezését a népszámlálás megfelelő, továbbszámított adatával;
• megyén belül kialakítható a népesség megoszlásának a helyes aránya a megyei
jogú város(ok) és a megye többi része között;
• az említett 20 földrajzi egységre a módszer lehetővé teszi a háztartástagok száma
szerinti átlagos háztartásnagyság helyes mértékének figyelembevételét és ezen keresztül a háztartások számának korrekt becslését;
• az alkalmazott módszer, az általánosított iteratív skálázások módszere9, megfelel
az ún. minimális információveszteség elvének, emellett a konkrét megvalósítás kizárja a végleges súlyok szélsőségesen kis és nagy értékeit.
Azokban a mintához tartozó lakásokban, amelyekben kettő vagy annál több háztatás található, e háztartásokhoz a kalibrálás után általában különböző korrigált súlyok
tartoznak.
A kalibrálásban kulcsfontosságú szerepet játszanak a továbbszámított népességszámok. Ezek az adatok minden évben a január 1-jei állapotot tükrözik, és tetszőleges
részletezettséggel rendelkezésre állnak, legkorábban azonban csak a szóban forgó év
közepe táján. Ezért például a munkaerő-felmérés első negyedéves adatainak feldolgozásakor csupán az egy évvel korábbi január elsejei korcsoportos népességszámok
használatára lenne lehetőség a továbbszámításból, ami nyilván nem tesz eleget az időszerűség követelményének. Ehelyett már 1998 januárjától a korcsoportos népességszámok havonkénti előre jelzett értéke kerül felhasználásra a munkaerő-felmérés kalibrálásánál.
2003-tól kezdődően a munkaerő-felmérés havonkénti mintájához húsz földrajzi
egység (a főváros és a megyék) egyenként tíz férfi és tíz női körcsoportjának a létszámát
a demográfiai komponensek módszerével kerül előrejelzésre. Ennek jól ismert alapvető
összefüggése szerint valamely népesség adott időszak alatti változása a születések és
halálozások valamint a be- és kivándorlás egyenlegével egyenlő. Ha a vándorlástól
elvonatkoztatunk, akkor az s-edik év kezdetén a 0, 1, 2, …, 89, illetve 90–X éves
népesség létszáma, jelben 0Ps, 1Ps, 2Ps, …, 89Ps, 90-XPs az s+1-edik év kezdetére a következőképpen változik:
0Ps+1 = Bs,s+1 (1 – –1qs,s+1),
tPs+1 = t–1Ps(1 – t–1qs,s+1), t = 1, 2, …, 89,
90-XPs+1 = (89Ps + 90-XPs)(1– 89-Xqs,s+1),
ahol Bs,s+1 az s-edik év folyamán született gyermekek száma, a tqs,s+1 tényezők
pedig a halálozási valószínűségek a t évjáratban (illetve t = 89–X esetén a megfelelő
korcsoportban). A Kanadai Statisztikai Hivatalban, – ahonnan a demográfiai
komponensek módszerét a KSH átvette – a tqs,s+1 halálozási valószínűségeket korábbi
évek hasonló adataiból lineáris extrapolációval becsülték. Ez a megoldás azonban, feltehetően a kanadaitól eltérő hazai demográfiai viszonyok következtében, nem eredmé9

Lásd pl. J.-C. Deville–C.E. Särndal (1992): Calibration Estimation in Survey Sampling, J.A.S.A.,
vol.87., 376–382.; Mihályffy L.: Meghiúsulások kompenzálása lakossági felvételekben: egy speciális
lineáris inverz probléma. Szigma, XXV. évf. , 191–202.
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nyezett kielégítő közelítést az ex post előrejelzések tanúsága szerint. Meglehetősen
hosszas kísérletezés után sikerült jó becslési módszert találni a magyarországi
halálozási valószínűségek előrejelzésére, az ún. hatványmódszer segítségével10.
A súlyképzésnél a háztartások száma megyénként, – ami szerepel a kalibrálási feltételek között – a megyei népesség, pontosabban szólva, a magánháztartásokban lakó
megyei népesség előrejelzett számából nyerhető, az átlagos háztartásnagysággal való
osztással. Ez utóbbi adat 2,25–2,80 között van, és a legutóbbi népszámlálásból vagy
mikrocenzusból származik. Hasonlóképpen nyerhető az az információ is, hogy megyén belül hogyan aránylik a megyei jogú városok magánháztartásban lakó népessége
a megye hasonló értelemben vett teljes népességéhez.

4.4. A minta helyességének, pontosságának és megbízhatóságának
vizsgálata
4.4.1. A munkaerő-felmérés adatainak mintavételi hibája
A reprezentatív megfigyelésekből származó adatok hibáját két fő összetevőre szokták
bontani, úgymint a mintavételi hibára és a nem mintavételi hibára. A munkaerő-felmérés esetén csak a mintavételi hiba becslése történik meg rendszeresen. A használt
módszer a „jackknife”. A számítások a Robert E. Fay (US Bureau of Census, Washington D. C.) által kifejlesztett VPLX-szoftver segítségével történnek. A munkaerőfelmérés mintavételi tervéhez igazodva, a jackknife módszernek a rétegzett minták
esetére vonatkozó változatát használjuk.
A mintavételi hiba becslése havi, negyedéves és éves adatokra készül. Minden esetben az első lépés a 4.1.2. alfejezetben ismertetett rétegkódok felvitele a felvétel adatállományára, ez ugyanis nem tartalmazza a rétegekkel kapcsolatos információt. Erre a
célra rendelkezésre áll egy 3167 rekordból álló adatállomány, amely az ország összes
települését és a budapesti kerületeket hozzárendeli a minta egy-egy rétegéhez. Ezután
egy előkészítő programmal ki kell alakítani a véletlen részcsoportokat, más néven
klasztereket.
Az Eurostat 1998-ban két pontossági követelményt határozott meg a tagállamok
munkaerő-felmérésével kapcsolatban (Council Regulation No 577/1998). Eszerint negyedéves felvételben „NUTS II” kategóriájú régiók esetén – a magyarországi hét
tájegység ilyen – a munkanélküliség szintjének relatív standard hibája nem haladhatja
meg a 8 százalékot, feltéve, hogy a munkanélküliek aránya a munkaképes korú népességben kb. 5 százalék. Ezzel egyidejűleg a munkanélküliség országos szintjében két
szomszédos időszak között mért változás standard hibájának a teljes szinthez viszonyított aránya nem haladhatja meg a 3 százalékot. Ezt a két követelményt a magyar
munkaerő-felmérés már 1998-ban is teljesítette, a korábbihoz képest 40%-kal megnövelt mintán. A jelenlegi minta is eleget tesz a szóban forgó követelményeknek, sőt, az
egyes mutatókhoz tartozó mintavételi hibák, ha nem is jelentős mértékben, de rendre
kisebbek, mint a korábbi minta esetén.

10

Lásd H. Richter Mária:A népesség becslése évközi időpontokra – a kanadai népesség továbbszámítási modell adaptációja. Demográfia, 2004, 273–303.
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5. tábla
A 2004. évi munkaerő-felmérés néhány adata régiónként, a hozzátartozó
mintavételi hibával és relatív standard hibával
Megnevezés

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Gazd.
aktív

Inaktív

15–74
éves
népesség11

fő
Ország összesen
Becslés
3 904 905
Hiba
34 850
Rel. Hiba, %
0,5
Közép-Magyarország
Becslés
1227 446
Hiba
18 786
Rel. Hiba, %
0,8
Nyugat-Dunántúl
Becslés
425 162
Hiba
10 694
Rel. Hiba, %
1,3
Közép-Dunántúl
Becslés
455 840
Hiba
9 485
Rel. Hiba, %
1,1
Dél-Dunántúl
Becslés
351 288
Hiba
10 229
Rel. Hiba, %
1,5
Észak-Magyarország
Becslés
431 628
Hiba
10 822
Rel. Hiba, %
1,3
Észak-Alföld
Becslés
524 169
Hiba
14 149
Rel. Hiba, %
1,4
Dél-Alföld
Becslés
489 372
Hiba
13 788
Rel. Hiba, %
1,4

Részvételi
arány

Munkanélküliségi
ráta

%

253 263 4 158168
12 122
34 850
2,4
0,4

3 572 607
34 850
0,5

7 730 775

53,8
0,5
0,4

6,1
0,3
2,3

58 366 1285 812
5 978
18 360
5,2
0,7

892 583
18 360
1,0

2 178 395

59,0
0,8
0,7

4,5
0,5
5,3

20 599
2 597
6,4

445 761
10 847
1,2

333 669
10 847
1,7

779 430

57,2
1,4
1,2

4,6
0,6
6,5

27 060
3 495
6,6

482 900
9 153
1,0

366 135
9 153
1,3

849 035

56,9
1,1
1,0

5,6
0,7
6,6

27 524
3 854
7,1

378 812
10 377
1,4

3 77 548
10 377
1,4

756 360

50,1
1,4
1,4

7,3
1,0
7,0

46 329
5 126
5,6

477 957
11 012
1,2

490 745
11 012
1,1

968 702

49,3
1,1
1,2

9,7
1,0
5,4

40 662
4 564
5,7

564 831
14 149
1,3

599 516
14 149
1,2

1 164 347

48,5
1,2
1,3

7,2
0,8
5,7

32 723
3 853
6,0

522 095
13 788
1,3

512 411
13 788
1,4

1 034 506

50,5
1,3
1,3

6,3
0,7
5,9

11

A „15–74 éves népesség” a magánháztartásokban élő népesség megfelelő csoportjára vonatkozik.
Ennek az oszlopnak az adatai a kalibrálás következtében nem függnek a mintától, ezért mintavételtől
függő hiba nem tartozik hozzájuk.
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Ez a körülmény azonos mintanagyság és a mintában a korábbinál lényegesen kevesebb település (751 helyett 662) mellett az egyszerűbb mintavételi tervvel és az optimális allokáció alkalmazásával magyarázható.

5. SZEZONÁLIS KIIGAZÍTÁS
5.1. A szezonális kiigazítás
A munkaerő-felmérés adatai alapján 2005 végéig 5 idősor volt szezonálisan kiigazítva:
foglalkoztatottak száma (összesen és nemek szerinti bontásban), munkanélküliek száma és inaktívak száma. 2006-tól további mutatók kiigazított értékei kerülnek publikálásra: a munkanélküliségi ráta, valamint a foglalkoztatottak néhány gazdasági ágban
(mezőgazdaság, építőipar, kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás).
2002 I. negyedévétől a szezonális kiigazítás a KSH-ban egységesen a TRAMO/SEATS-módszerrel, a Demetra-szoftver segítségével történik12. A munkaerő-felmérés
idősorainak igazítása teljes egészében megfelel a KSH-ban alkalmazott szezonális kiigazítási eljárásnak, melyről részletes információk a Statisztikai Módszertani Füzetek
43. „Szezonális kiigazítás” c. számában találhatók.
A szezonálisan kiigazított adatok előállításához évente egyszer, a IV. negyedévi
adatok publikálása után rögzítésre kerülnek a program beállításai (az alkalmazott
ARIMA-modell, ennek paraméterei). Ezután a következő év minden negyedévében az
aktuális negyedév adataival kiegészített idősorokra rögzített beállítások mellett történik a programok futtatásra. A módszer természetéből adódóan a szezonálisan kiigazított adatok minden időszakban felülírásra kerülnek az utolsó futtatás eredményeivel
az idősorok teljes terjedelmére. A rögzített beállítások az éves módosítások mellett
akkor is változhatnak, ha az alapadatokban bekövetkezett revízió ezt indokolja, vagy
ha az idősorok jellege annyira módosul, hogy a beállításokat jellemző diagnosztikák
indokolják a paraméterek frissítését.
A munkaerő-felmérés idősorainál a beállítások rögzítésénél tesztelésre kerül a különböző naptári hatások megléte: a munkanaphatás (beleértve a szökőnaphatást és figyelembe véve a magyar ünnepnapokat is), húsvéthatás. Az eddigi tapasztalatok alapján az idősorok többségénél egyik hatás sem szignifikáns, azaz nincs hatással a létszámadatokra az, hogy az egyes negyedévekben eltérő számú munkanap van (munkanaphatás), illetve az sem, hogy az egyes években a húsvét különböző negyedévekre
esik (húsvéthatás). Minden egyes futtatásnál sor kerül továbbá az idősorokban az
outlierek13 megjelenésének vizsgálatára.
A munkaerő-felmérés idősorai különállóan, direkt módon kerülnek kiigazításra.
Ebből következően az összes foglalkoztatottra vonatkozó szezonálisan kiigazított ada12

A munkaerő-felmérés idősorainak szezonális kiigazítása 2001 III. negyedévében kezdődött, az akkori hivatali gyakorlatnak megfelelően az X11-ARIMA/2000 számítástechnikai programcsomag segítségével.
13

Outliernek (kiugró értéknek) az olyan adatot tekintjük, amely nem illeszkedik a megfigyelt idősor
tendenciájába.
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tok nem egyeznek meg a részek (a férfiakra és a nőkre, illetve a gazdasági ágakra vonatkozó) szezonálisan kiigazított adatok értékeinek összegével. Ugyanakkor a gazdaságilag aktívak idősorainak 2006 előtti előállítása indirekt módon történt, azaz a részek (foglalkoztatott és munkanélküli) szezonálisan kiigazított értékeinek összegéből
kerültek kiszámításra.
A szezonálisan kiigazított indexek publikálása negyedévente a Munkaerő-piaci jellemzők című kiadványban történik.

6. AZ ADATFELVÉTEL TERVEZÉSE
6.1. A kérdőív
A kérdőív kialakítása során három fontos szempontra kell tekintettel lenni:
• Az összehasonlíthatóság (lehetőleg ugyanolyan tartalmú adatok előállíthatóak
legyenek, amelyekről már hosszabb idősor áll rendelkezésre);
• a hazai felhasználói igények;
• EUROSTAT-ajánlás, ILO-ajánlások, -szabályok.
A munkaerő-felmérés papír alapú adatgyűjtés, ezért fontos, hogy a kérdőív egyszerű, jól áttekinthető és könnyen lekérdezhető legyen. A mintába bekerülőket hat egymás utáni negyedévben keresik fel az összeírók. Különösen a rövidség, illetve az áttekinthetőség betartása egyre nehezebb az egyre bővülő témakör és a részletesebb információigény miatt, a kérdőív kikérdezése egyre inkább igénybe veszi a válaszadó
idejét, türelmét.
Az alapkérdőív két részből áll: az Adatlapból, valamint a Gazdasági aktivitási kérdőívből, amelyhez rendszeresen (évente általában 3 alkalommal) kiegészítő kérdőív is
társul, a teljes sokaság valamely részhalmazára vonatkozóan.
Az Adatlapon olyan alapvető információk szerepelnek, mint a demográfiai jellemzők, iskolai végzettség, állampolgárság, szociális ellátásban, nyugdíjban részesülés.
Az Adatlapot a háztartás minden tagjáról ki kell tölteni.
Az egymást követő további öt kikérdezés során az Adatlapon csak az időközben
bekövetkezett változásokat rögzítik az összeírók, a Gazdasági aktivitási kérdőívet viszont minden alkalommal újra fel kell venni a társadalom 15–74 éves tagjairól.

6.1.1. A 2006-ban hatályos kérdőív alapján nyerhető főbb információk
A magánháztartásokban élő teljes népességről
• születési év, hónap, nap
• születés hely (csak az ország)
– ha nem Magyarország, az itt tartózkodás időtartama
– ha ez tíz év vagy kevesebb, az évek száma
• nem
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•
•
•
•
•

állampolgárság
családi állapot
családi állás
a háztartásfő és a hozzá fűződő rokoni kapcsolat
egy évvel ezelőtti tartózkodási hely
– Magyarországon belül a megye
– Magyarországon kívül az ország
• legmagasabb befejezett iskolai végzettség
– szint
– szakterület
– a megszerzés éve
• iskolarendszeren kívül szerzett szakmai (OKJ) végzettség
– szakterület
– a megszerzés éve
– a megszerzéshez megkövetelt iskolai végzettség szintje
• társadalmi jövedelmekben részesülés, összeg megjelölése nélkül
– gyermekgondozási ellátások: gyes, gyed, gyet
– nyugdíj: öregségi, korkedvezményes, rokkantsági, hozzátartozói
– árvaellátás, ápolási díj
A 15–74 éves népességről:
• dolgozott-e az elmúlt héten
– ha nem dolgozott, van-e olyan munkája, amitől távol volt
• nyilvántartják-e regisztrált munkanélküliként
ha igen:
– részesül-e valamilyen munkanélküli-ellátásban
– részt vesz-e valamilyen munkaerő-piaci programban
• tevékenység egy évvel a felvételt megelőzően
• részvétel képzésben az elmúlt négy hétben
ha iskolarendszerű képzésben, akkor:
– a képzés szintje, területe, módja
ha iskolarendszeren kívüli képzésben, akkor:
– a képzés szintje, területe, célja, óraszáma
• aktivitás szerinti önbesorolás
A foglalkoztatottakról:
• általános heti munkaidő (órában), önbesorolás szerint rész- vagy teljesmunkadiős
– ha részmunkaidős, ennek oka
– szeretne-e magasabb óraszámban dolgozni
• ténylegesen ledolgozott heti munkaidő az elmúlt héten (a ledolgozott órák száma)
• a szokásostól eltérő ledolgozott munkaidő
– többletmunkaórák oka
– a kevesebb munkaóra oka
• az elmúlt 4 hét munkarendje
• a jelenlegi munka kezdetének dátuma (hónap, nap)
• második munka az elmúlt héten (ha van ilyen)
– a foglalkoztatás jellege
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

– ledolgozott munkaidő
– második munka munkáltatójának főtevékenysége
másik munka keresése az elmúlt négy héten, ha igen, ennek oka
összesen hány óra kereső munkát vállalna
keresett-e munkát az elmúlt négy hét során
(lásd a munkakeresőkről gyűjtött információkat!)
a munkahely jellemzői (lásd információk a jelenlegi vagy utolsó munkáról,
munkahelyről)
foglalkozás
a munkakörére vonatkozó jellemző tevékenység
foglalkozási viszony
a munkaszerződés jellege
– határozatlan vagy határozott idejű
– a határozott idejű munkaszerződés hossza hónapokban és megkötésének oka
Alkalmazottak nettó vagy bruttó keresete (2006-tól)

A munkakeresőkről (beleértve a másik munkát keresőket is):
• a munkakeresés oka
• elképzelés az új munkában elvárt jövedelemről (nettó Ft)
• a munkakeresést közvetlenül megelőző tevékenység
• a munkakeresés módja
• a munkakeresés időtartama (hét, hónap)
• a keresett munka típusa
– alkalmazás teljes- vagy részmunkaidőben
– önálló vállalkozás indítása
• rendelkezésre állás (munkába tudna-e állni két héten belül, ha találna munkát)
• dolgozott-e korábban, ha igen, mikor és miért szűnt meg ez a munkája
A foglalkoztatottak jelenlegi, illetve a korábban (8 évnél nem régebben) dolgozók
utolsó munkájáról:
• a munkáltató cégszerű megnevezése, főtevékenysége, dolgozói létszáma
• telephely (ha van) és annak főtevékenysége, dolgozói létszáma
• a vállalat, intézmény, vállalkozás tulajdonformája
ha magán- vagy vegyes tulajdonú, akkor tiszta vagy többségi tulajdonlású
• foglalkozás, a munkakörére vonatkozó jellemző tevékenység
• foglalkozási viszony
• a munkaszerződés jellege (határozatlan vagy határozott idejű, ha utóbbi, annak
hossza hónapokban és a határozott idejű szerződés megkötésének oka)
A munkát nem keresőkről:
• miért nem keresett
• szeretne-e rendszeres fizetett munkát
• dolgozott-e korábban, ha igen, mikor és miért szűnt meg ez a munkája
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7. AZ ADATFELVÉTEL FOLYAMATA
7.1. Az összeírás
2006-tól a felvétel végrehajtása folyamatos, vagyis az év minden hetében sor kerülhet
összeírásra az azt megelőző hétre vonatkozóan. (2003 és 2005 között a kikérdezés
minden hónapban a 7-ét követő három hét folyamán történt. 2003 évet megelőzően
havonta egy hétig tartott az adatfelvétel, mégpedig az adott hónap 19. napját tartalmazó héten, a kikérdezést megelőző hét munkaerő-piaci jellemzőit felmérve).
Az összeírók minden újonnan bekerült címen élő háztartásról, az adott háztartásban
élő minden 15–74 éves személyről „Adatlapot”, „Gazdasági aktivitási kérdőívet” töltenek ki. Az Adatlapon a további hat felkeresés alkalmával csak a változásokat kell jelölni, a Gazdasági aktivitási kérdőívből azonban minden alkalommal újat kell kitölteni.
Az adatgyűjtés túlnyomórészt személyes felkereséssel, kisebb részben telefonon
történik. Az összeírást a hivatal összeírói hálózata végzi. Az összeírók a KSH által
kiadott igazolvánnyal rendelkeznek, s a kijelölt cím felkeresésére előzetesen is bejelentkezhetnek a hivatal által kiadott értesítő lapon vagy telefonon.
Az összeírás során az összeírónak a kérdéseket és az előre nyomtatott válaszlehetőségek szövegét változtatás nélkül fel kell olvasnia. Csak akkor fűzhet a kérdéshez
magyarázatot, ha a megkérdezett a kérdést nem érti, vagy észrevehetően félreértette
azt.
A kérdőíveket az összeíró tölti ki. A szöveges válaszokat lehetőleg szó szerint kell
rögzíteni, az összeírónak akkor sincs joga megváltoztatni a kapott válaszokat, ha biztosan tudja, hogy ezek nem felelnek meg a valóságnak.
Az információkat lehetőleg az érintett személytől kell megszerezni, de elfogadható
olyan felnőtt családtag válasza is, aki a szóban forgó személy adatait jól ismeri (proxi
interjú).
A kitöltött kérdőíveket az összeírók személyesen vagy postán juttatják el a megyei
képviseletekre, illetve a régióközpontba, ahol az összeírásért felelős munkatársak
ellenőrzik a kérdőívek helyességét.

7.2. Az adatok kódolása
Bizonyos szövegesen megadott válaszoknál a feldolgozhatóság érdekében szükséges a
válasz – megadott nómenklatúrák alapján történő – kódolása. Így a munkahely –
munkáltató, illetve a telephely főtevékenysége, gazdasági ágazata, a válaszadó foglalkozása, valamint az iskolai végzettség szakiránya kódolva kerül rögzítésre (lásd 9.2. A
munkaerő-felmérésnél alkalmazott osztályozási rendszerek).

7.3. Adatbevitel
Az adatok rögzítése – a kódolással együtt – a KSH alkalmazásában álló, távmunkában
dolgozó munkatársak által történik.
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Az adatbeviteli rendszer alapvetően két ágból áll:
• a rendszerbe újra bekerült (korábban már felvett) adatok módosítása;
• az újonnan bekerült címek teljes bizonylatainak rögzítése.
A kész fájlokat – ellenőrzés után – elektronikus adattovábbítással kerülnek a KSH
központi számítógépére.

7.4. Adatfeldolgozás
A munkaerő-felmérés állománya havonta kerül zárásra, ezt követően az adatfájlokból
az Informatikai főosztályon – további ellenőrzések után – történik a feldolgozás, és
készül el az egyedi adatbázis. A mintából nyert adatok teljeskörűsítéséhez szükséges
súlyok korrekciója SAS, az előre megrendelt táblázatok pedig TPL-programnyelven
írt programok segítségével készülnek.
A negyedéves adatbázisok kialakítása SAS-programcsomagban írt programok segítségével történik.

7.5. Adatvédelem
A munkaerő-felmérés negyedéves állományait produktív könyvtárakban tárolják,
amelyekhez csak a jogosultak férhetnek hozzá.
Az adatfelvétel során a megkérdezettek egyedi azonosító adatai, azaz neve és címe –
az adatvédelmi törvénynek megfelelően – nem kerülnek sem a kérdőívre, sem a gépi
adathordozóra (a kérdőíven az ismételt felkeresés miatt vagy a vezetéknév első betűje
és az utónév, vagy a családi állás szerepel). Az egyedi rekordokat tartalmazó adatállományból az egyes személyek nem azonosíthatók, és a róluk rögzített adatok más felvétellel, személyi azonosítókat tartalmazó nyilvántartásokkal nem kapcsolhatók össze.

7.6. A felkeresések sikeressége, a meghiúsulás
7.6.1. A felkeresések jellemzői
A kérdezőbiztosnak az összeírás hetében, ha az első megkeresésre nem sikerül az
adatokat összegyűjtenie, még kétszer meg kell kísérelnie a lakásba való bejutást, illetve a kikérdezést. A kikérdezés az esetek túlnyomó többségében személyesen történik
(87%), a többi interjút telefonon bonyolítják le.
A próbálkozások száma csökkenthető az előzetes levélben, telefonon vagy személyesen történő bejelentkezéssel. Ezt a lehetőséget a címek mintegy 30%-ánál használják ki az összeírók, javítva ezzel az összeírás hatékonyságát.
A felvétel sikerességéhez az is hozzájárul, hogy a kérdezés viszonylag gyorsan
lebonyolítható és nincsenek igazán kényes kérdések.
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7.6.2. A meghiúsulás
Ha a háromszori próbálkozás közül egy sem jár sikerrel, akkor meghiúsul az adott címen a felvétel. Ha az adatgyűjtés az adott címen nem hajtható végre, azt az összeíró az
Adatlap „Meghiúsulás” rovatában a megfelelő kódszám beírásával jelzi. A meghiúsulás okai az alábbiak lehetnek:
• nem lakott lakás, üres lakás (ilyen a nem lakott nyaraló vagy lakás);
• tartós távollét (a teljes háztartás tartós távolléte, pl. az egész család üdülni ment;
egyedülálló személy kórházban vagy rokonságnál tartózkodik, és a kikérdezés
hetében nem várható vissza stb.);
•
az adatszolgáltatás megtagadása (a teljes háztartás részéről);
• megszűnt lakás (lebontották, másik lakással összevonták, nem lakás, hanem üzlet,
iroda céljára szolgál stb.);
• az eddigi adatszolgáltató háztartás elköltözött, ekkor azonban csak a korábbi adatszolgáltatótól való adatgyűjtés hiúsul meg. Az adatgyűjtésbe a beköltözött háztartást kell bevonni. A beköltözött háztartás adatszolgáltatásra történő megnyerése új
beszervezésnek minősül;
• kommunikációs nehézség (pl. nyelvi problémák miatt nem sikeres az összeírás)
• egyéb
A véletlenszerűség elvének következetes érvényesítése azt kívánná, hogy minden
kijelölt címet hat egymást követő negyedévben keressen fel az összeíró. Ha a lakás
korábban üres volt, legközelebbre már lakottá válhat, a tartósan távol levők visszatérhetnek, ahol korábban a háztartás egy tagja megtagadta az adatszolgáltatást, legközelebb készségesebb családtagot lehet otthon találni, a korábban más célra szolgáló lakás
most ismét lakásként működhet. Ezt az elvet a gyakorlatban nem lehet maradéktalanul
érvényesíteni. Bizonyos esetekben értelmetlen a többszöri felkeresés, mert pl. egyértelmű, hogy a lakás nem lakás céljára szolgál, mert átalakították, ilyenkor, ha a második felkeresésnél is üresnek bizonyul a lakás, legközelebb új cím kijelölését lehet kérni. (Ez tulajdonképpen pótcím, ami így legfeljebb négy alkalommal szerepelhet a
mintában.)
Az adatszolgáltatás megtagadása esetén az összeíró, – ahol erre mód van, másik
összeíró – a következő összeírásnál még egyszer megkísérli az adatfelvételt, s ha
akkor sem sikerül az adott címen találhatókat együttműködésre megnyerni, a legközelebbi alkalommal erre a címre már nem kell az összeírónak kimennie. (A mintában ez
a cím végig megtagadásként szerepel.) A visszautasítás körülményeit mindkét esetben
az Adatlap hátoldalán kell jelölni.
Általános – nemcsak Magyarországra jellemző tendencia –, hogy Budapesten és a
nagyvárosokban szignifikánsan alacsonyabb a válaszoló háztartások aránya. A meghiúsulás okát vizsgálva az üres lakás, illetve a tartós távollét a legnagyobb súlyú meghiúsulási ok.
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7. tábla
A meghiúsulások aránya a meghiúsulások oka szerint

Év

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

A háztartások megoszlása
Az összes
összes a válaszoló
a nem
üres
tartós
megta- egyéb
felkeresett háztartás háztartások válaszoló
vagy
távollét, gadás
háztartások
aránya
háztartások megszűnt elköltözés
száma
aránya
lakás
%
92 078
107 139
119 467
119 436
119 648
154 364
151 507
150 057
150 465
150 493
159 636
146 643
142 841

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

82,2
83,7
81,4
79,2
78,6
82,2
87,6
87,6
87,3
85,6
83,3
84,5
84,2

17,8
16,3
18,6
20,8
21,4
17,1
12,4
12,4
12,7
14,4
16,7
15,5
15,8

8,4
8,9
8,1
8,3
8,3
6,5
3,8
3,7
3,6
4,2
4,6
3,8
3,7

4,7
4,1
4,8
5,5
6,4
5,3
5,2
5,5
5,9
6,6
7,3
7,2
7,6

4,3
3,1
5,2
6,5
6,1
4,9
2,9
3,1
2,7
3,1
4,1
3,5
3,6

0,1
0,2
0,5
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
1,0
0,9

7,0
4,7
4,3
4,2
5,0
4,3
4,2
4,5

12,6
11,9
9,9
12,9
12,8
10,2
10,3
10,4

14,3
9,2
13,0
8,1
10,1
9,3
9,4
9,9

0,2
0,1
0,1
0,0
0,2
0,7
1,0
1,0

Ebből: Budapest
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

22 395
20 884
20 207
20 440
20 483
18 437
16 253
15 839

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

67,0
74,2
72,7
74,8
72,0
75,4
75,1
74,2

33,0
25,8
27,3
25,2
28,0
24,6
24,9
25,8

Az egyszerre bekerült címek hullámonkénti meghiúsulási arányai csökkenő tendenciát mutatnak, vagyis a válaszolási arány a munkaerő-felmérésben az egymást követő hullámokban egyre nő, míg a minta nagysága lassan csökken. A második kikérdezés után jelentősen javul a válaszadási arány, hiszen aki kétszer már vállalta a felvételben való részvételt, arra lehet számítani a további hullámokban is, de ebben szerepe
van az előbbiekben ismertetett címfelkeresési gyakorlatnak is. A harmadik felkeresés
után a válaszadási arány magas szinten stabilizálódik.
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8. tábla
A meghiúsulások száma és aránya hullámonként 2005 IV. negyedévében

Megnevezés
Válaszolás
százalék
Meghiúsulás
százalék
Üres lakás
százalék
Tartós távollét
százalék
Megtagadás
százalék
Egyéb
százalék
Összesen
százalék

Első
4 325
68,0
2 036
32,0
538
8,5
957
15,0
480
7,5
61
1,0
6 361
100,0

Második Harmadik Negyedik
hullám (fő)
4 923
76,8
1 483
23,2
428
6,7
491
7,7
502
7,8
62
1,0
6 406
100,0

5 118
87,3
746
12,7
143
2,4
384
6,5
166
2,8
53
0,9
5 864
100,0

5 222
90,0
580
10,0
97
1,7
340
5,9
100
1,7
43
0,7
5 802
100,0

Ötödik
5 195
91,7
470
8,3
66
1,2
298
5,3
56
1,0
50
0,9
5 665
100,0

Hatodik
5 255
92,9
404
7,1
51
0,9
276
4,9
28
0,5
49
0,9
5 659
100,0

Összesen
30 038
84,0
5 719
16,0
1 323
3,7
2 746
7,7
1 332
3,7
318
0,9
35 757
100,0
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8. ADATKÖZLÉS, TÁJÉKOZTATÁS
A munkaerő-felmérésből származó legfontosabb információkat a hivatal havonta
gyorstájékoztatóban teszi közzé. A „havi” adatok az előző három hónap adataiból
mozgóátlaggal számítottak. 1996-tól kezdődően „Munkaerő-piaci jellemzők” címmel
negyedévente mintegy 24 táblázatot tartalmazó kiadványban jelennek meg a részletesebb adatok. A kiadvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmaz a táblázatokon
kívül rövid összefoglalót és módszertani megjegyzéseket is. „A munkaerő-felmérés
idősorai” kiadványokban a KSH negyedéves és éves adatokat ad közre magyar és angol nyelven, míg a „Munkaerő-piaci tendenciák Európában” című kiadványban nemzetközi adatok kerülnek publikálásra. A legfontosabb információkat tartalmazó táblázatok rendszeresen megjelennek a KSH Évkönyvben és a Zsebkönyvben is. A munkaerő-felméréshez kapcsolódó kiegészítő felvételekből szintén készülnek elemzést és
táblázatokat tartalmazó publikációk. A rendszeres kiadványokon túl a KSH kutatási
célokra nem publikált adatokat, illetve anonimizált elemi adatállományt is az érdeklődők rendelkezésére bocsát. A KSH kiadványai jórészt elektronikus formában jelennek
meg, melyek a hivatal internetes honlapjáról (www.ksh.hu) elérhetők, ahonnan a foglalkoztatásra, munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb adatok is letölthetők (Stadatrendszer).
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9. FÜGGELÉK
9.1. Kiegészítő felvételek
A munkaerő-felméréshez rendszeresen valamely munkaerő-piaci jellemzőhöz kapcsolódó ún. kiegészítő felvétel is tartozik. Ennek témája az I. negyedévben az előző
évi munkaerő-forgalom, a II. negyedévben – 1998-tól kezdődően – az Eurostat által
kötelezően előírt kiegészítő felvétel. A III. nyári negyedévben, – mivel ekkor a
szabadságolások, nyaralások miatt magasabb a meghiúsulás, – lehetőség szerint nem
kerül sor kiegészítő felvételre.
Eddigi kiegészítő felvételek:
1993. február–április: A gyedet, gyest igénybe vevő nők munkavállalási szándékáról
1993. július–szeptember: A részidős munkavállalási szándékról
1994. I. negyedév: Az 1993. évi munkaerő-forgalomról
1994. III. negyedév: A háztartások jövedelmi helyzetéről
1994. IV. negyedév: Az egyes személyek jövedelmeiről
1995. I. negyedév: Az 1994. évi munkaerő-forgalomról
1995. II. negyedév: A nők élet- és munkakörülményeiről
1995. III. negyedév: A férfiak munkahelyi körülményeiről
1995. IV. negyedév: A szülési szabadságon levő, illetve a gyedet, gyest igénybe vevő
nők munkavállalási lehetőségeiről
1996. I. negyedév: Az 1995. évi munkaerő-forgalomról
1996. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
1997. I. negyedév: Az 1996. évi munkaerő-forgalomról
1997. II. negyedév: Részvétel az oktatásban, képzésben (és egyéb, munkával
kapcsolatos kérdések)
1997. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
1998. I. negyedév: Az 1997. évi munkaerő-forgalomról
1998. II. negyedév: Részvétel az oktatásban, képzésben (és egyéb, munkával
kapcsolatos kérdések)
1998. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
1999. I. negyedév: Az 1998. évi munkaerő-forgalomról
1999. II. negyedév: Munkabalesetek és a munkával kapcsolatos egészségkárosodások
1999. IV. negyedév: A nők munkaerő-piaci helyzetéről
2000. I. negyedév: Az 1999. évi munkaerő-forgalomról
2000. II. negyedév: Átmenet az iskolából a munka világába
2000. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
2001. I. negyedév: A 2000. évi munkaerő-forgalomról
2001. II. negyedév: Munkafeltételek, műszakrend
2001. IV. negyedév: Család változóban
2002. I. negyedév: A 2001. évi munkaerő-forgalomról
2002. március–május: Visszatérés a munkaerőpiacra, családi kötöttségek
2002. II. negyedév: Megváltozott munkaképességűek, tartós fogyatékossággal élők
2002. III. negyedév: Távmunka
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2002. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
2003. I. negyedév: A 2002. évi munkaerő-forgalomról
2003. II. negyedév: Élethosszig tartó tanulás
2003. IV. negyedév: Munkabalesetek és a munkával kapcsolatos egészségkárosodások
2004. I. negyedév: A 2003. évi munkaerő-forgalomról
2004. II. negyedév: Munkafeltételek, műszakrend
2004. március: Önfoglalkoztatás
2004. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről
2005. I. negyedév: A 2004. évi munkaerő-forgalomról
2005. II. negyedév: Munkavégzés és családi kötöttségek
2005. IV. negyedév: Visszatérés a munkaerő-piacra a gyermekvállalás után
2006. I. negyedév: A 2005. évi munkaerő-forgalomról
Tervezett kiegészítő felvételek:
2006. II. negyedév: A munka világából a nyugdíjba történő átmenet jellemzői
2006. III. negyedév: Felnőttoktatás, -képzés
2006. IV. negyedév: A fiatalok munkaerő-piaci helyzete
2007. I. negyedév: A 2006. évi munkaerő-forgalomról
2007. II. negyedév: Munkabalesetek és a munkával kapcsolatos egészségkárosodások

9.2. A munkaerő-felmérésnél alkalmazott osztályozási rendszerek
9.2.1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR)14
A gazdasági tevékenységek osztályozása 2003-tól a TEÁOR’03 alapján történik, mely
teljes mértékben megfelel az ENSZ (ISIC Rev. 3.1) alapján kidolgozott EU-nómenklatúra (NACE Rev. 1.1) 2002-ben kiadott módosított változatának. A munkaerő-felmérésben szerepel az összeírt személy munkáltatójának a főtevékenysége, valamint a
munkáltató azon telephelyének főtevékenysége is, melyen az érintett személy ténylegesen dolgozik (a két tevékenység nem minden esetben egyezik meg). A tevékenységek kódolása 2001 óta 3 számjegy (alágazat) mélységben történik, míg azt megelőzően csak 2 számjegy (ágazati) mélységben történt.

9.2.2. A foglalkozások egységes osztályozási rendszere (FEOR)15
A FEOR az Európai Közösség által kötelezően alkalmazott ISCO-88 (COM) osztályozási rendszerrel csak főcsoport szinten (1 számjegy mélységben) egyezik meg,

14

Lásd TEÁOR-03 és a tevékenységek tartalmi meghatározása c. kiadványt.

15

Lásd FEOR-93 c. kiadványt.
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ugyanakkor egy „fordítókulcs” rendszer biztosítja a mélyebb, akár foglalkozás szintű
(4 számjegy mélységű) nemzetközi osztályozási rendszernek megfelelő információkat.
Ez azt jelenti, hogy azon FEOR-kódok, melyek egy az egyben megfeleltethetők egy
ISCO-kódnak, automatikusan kerülnek átkódolásra. Amennyiben egy FEOR-kódhoz
több ISCO-kód tartozik, úgy már a kérdőív rögzítésekor ki lehet választani, hogy melyik kód felel meg leginkább az adott foglalkozás rövid leírásának. A munkaerő-felmérésnél csak 1994-től használjuk a FEOR-93-at, amely a főcsoportok szintjén megfelel az ISCO-88 (COM) rendszerének.

9.2.3. A foglalkoztatási viszony (státus) osztályozási rendszere (FVO)
A foglalkoztatási státus osztályozásának magyar változata, az FVO az ENSZ által jóváhagyott ICSE-93 osztályozással összhangban áll, 1999 óta érvényes bővített változata összevonásokkal feleltethető meg annak.

A foglalkoztatási viszony osztályozási rendszerének (FVO) tagozódása a következő:
1.

2.

Alkalmazott
1.1. Alkalmazott közszolgálati jogviszonyban
1.1.1. Köztisztviselői jogviszonyban álló
1.1.2. Közalkalmazotti jogviszonyban álló
1.1.3. Bírói, ügyészi jogviszonyban álló
1.1.4. Szolgálati jogviszonyban álló
1.2. Egyéb alkalmazott határozatlan idejű szerződéssel
1.3. Egyéb alkalmazott határozott idejű szerződéssel (kivéve alkalmi munkás)
1.4. Alkalmi munkás
Szövetkezetek (dolgozó) tagja

3.

Társas vállalkozás (dolgozó) tagja
3.1. Jogi személyiségű társas vállalkozás (kft., rt. stb.) tagja
3.1.1. Alkalmazottal rendelkező jogi személyiségű társas vállalkozás tagja
3.1.2. Alkalmazottal nem rendelkező jogi személyiségű társas vállalkozás
tagja
3.2. Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás (bt. stb) tagja
3.2.1. Alkalmazottal rendelkező jogi személyiség nélküli társas vállalkozás
tagja
3.2.2. Alkalmazottal nem rendelkező jogi személyiség nélküli társas
vállalkozás tagja

4.

Önálló (egyéni vállalkozó)
4.1. Önálló (egyéni vállalkozó) alkalmazott nélkül
4.1.1. Mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló (egyéni vállalkozó)
alkalmazott nélkül
4.1.2. Nem mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló (egyéni vállalkozó)
alkalmazott nélkül
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4. 2. Önálló (egyéni vállalkozó) 1–10 alkalmazottal
4.2.1. Mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló
(egyéni vállalkozó) 1–10 alkalmazottal
4.2.2. Nem mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló (egyéni vállalkozó)
1–10 alkalmazottal
4.3. Önálló (egyéni vállalkozó) 10-nél több alkalmazottal
4.3.1. Mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló (egyéni vállalkozó) 10-nél
több alkalmazottal
4.3.2. Nem mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló (egyéni vállalkozó)
10-nél több alkalmazottal
5. Segítő családtag
5.1. Mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló segítő családtagja
5.2. Nem mezőgazdasági tevékenységet folytató önálló segítő családtagja
6. Foglalkoztatási státus szerint nem besorolható személyek

Megfeleltetés az ICSE-93 és az FVO(99) között:
ICSE-93
(International Classification of Status in
Employment)

1. Alkalmazott
2. Munkáltató

FVO (99)
(Foglalkoztatási viszony osztályozási
rendszere)

1. Alkalmazott
3.1.1. Alkalmazottal rendelkező jogi
személyiségű társas vállalkozás tagja
3.2.1. Alkalmazottal rendelkező jogi
személyiség nélküli társas vállalkozás
tagja
4.2. Önálló (egyéni vállalkozó) 1–10
alkalmazottal

3. Egyéni vállalkozó

4.3. Önálló (egyéni vállalkozó) 10-nél több
alkalmazottal
4.1. Önálló (egyéni vállalkozó) alkalmazott
nélkül
3.1.2. Alkalmazottal nem rendelkező jogi
személyiségű társas vállalkozás tagja

4. Szövetkezeti tag
5. Segítő családtag

3.2.2. Alkalmazottal nem rendelkező jogi
személyiség nélküli társas vállalkozás
tagja
2. Szövetkezeti tag
5. Segítő családtag

6. Foglalkoztatási státus szerint nem
besorolható személy

6. Foglalkoztatási státus szerint nem
besorolható személy
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A munkaerő-felmérésben a foglalkoztatottaknak a foglalkoztatási viszony
alapján alkalmazott csoportosítása a következő:
Alkalmazott: a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző
alkalmi munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a
munkavégzés legális keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeni vagy természetbeni díjazásban részesül, mely egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől.
Szövetkezeti tag: az a személy, aki a szövetkezettel munkavégzési kötelezettséggel
járó tagsági viszonyban áll.
Társas vállalkozás tagja: az a személy, aki a társas vállalkozással munkavégzési
kötelezettséggel járó tagsági viszonyban áll.
Egyéni vállalkozó: az a személy, aki saját vállalkozásában munkát végez. A kategórián belül megkülönböztetjük az alkalmazottal és az alkalmazott nélkül tevékenykedő egyéni vállalkozót.
Segítő családtag: a háztartás azon tagja, aki a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás tevékenységében rendszeresen részt vesz, ezért a munkájáért fizetséget nem kap,
csak a háztartás tagjaként részesül a gazdaság, vállalkozás eredményeiből. A magyar
munkaerő-felmérésnél a segítő családtagokra is az egyórás kritérium érvényes.

9.2.4. A legmagasabb iskolai végzettség
A magyar iskolarendszer az elmúlt években átalakuláson ment keresztül. A közoktatásban az osztályokat folyamatosan számozzák, a középiskola a 9. osztállyal folytatódik és a 15. osztállyal, az érettségit adó post-secondary osztállyal zárul. Az általános iskolában lehetővé vált 10 osztály elvégzése. A középiskola szakmát, illetve érettségit adó iskolákból áll. A szakmát adó szakiskolákban a 9–10. évfolyam az alapozó
oktatás, a 11. (néha a 12.) évfolyamon szakmai oktatás folyik, míg az érettségit adó
középiskolákban a 9–12. évfolyam az alapozó oktatásé, és a 13–14. (néha 15.) évfolyamon kapják meg az ide járó tanulók a szakmai képzést. Gimnáziumba az 5., 7. vagy
9. osztálytól lehet járni.
A már meglévő és az új végzettségek egységes rendszerbe foglalása alapján az
iskolarendszerbe a következő iskolatípusok tartoznak:
• alsó fokú iskola
– általános iskola
– gyógypedagógiai oktatási intézmények
• középfokú iskola
– gimnázium
– szakközépiskola
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– szakiskola (szakmunkásképző)
– speciális szakiskolák
• felsőfokú iskola
– egyetem
– főiskola
– akkreditált felsőfokú iskola.
Az iskolarendszerű oktatás keretében szerzett végzettséget magukba foglaló adatok
között nem szerepelnek:
• a tanfolyami szakoktatás keretében szerzett, Országos Képzési Jegyzék által
tartalmazott végzettségek;
• a felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése keretében szerzett
(szakvizsgák, szakmérnöki, szakorvosi, szakközgazdászi oklevél);
• a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen államvizsga letétele nélkül szerzett,
valamint
• az általános iskolára épülő alapfokú ipari vagy mezőgazdasági szakmai
ismereteket nyújtó továbbképző iskolai
végzettségek.
A fentieket figyelembe véve a vizsgált népesség legmagasabb iskolai végzettség
szerinti besorolása a következő:
• az általános iskola 8. osztályánál kevesebbet végzettek,
• az általános iskola 8. osztályát végzettek,
• szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek,
• érettségizettek,
• felsőfokú végzettségűek (főiskola, egyetem) (a publikációkban az akkreditált
felsőfokú végzettségűek is ebben a kategóriában szerepelnek).
Az ENSZ által kialakított ISCED-rendszer lehetővé teszi, hogy a különböző országok eltérő iskolarendszerei egységes keretet kapjanak a nemzetközi összehasonlításhoz. A magyarországi legmagasabb iskolai végzettségek ISCED szerinti besorolása a
következő:
• ISCED 1: általános iskola 8 osztályánál alacsonyabb végzettség
• ISCED 2: befejezett általános iskola (8. osztály)
• ISCED 3a: érettségi (szakközépiskola, gimnázium 12. osztály)
• ISCED 3c: szakmunkásképző, szakiskola (11–12. osztály)
• ISCED 4a: érettségi utáni szakképzés (13–14. osztály)
• ISCED 5a: főiskolai és egyetemi végzettség
• ISCED 5b: akkreditált felsőfokú végzettség, felsőfokú szaktanfolyam
• ISCED 6: PhD-, DLA-végzettségek
2005-től a felsőoktatásban jelentős változások kezdődtek. A 2005/2006-os tanévtől
minden felsőoktatási intézményben egységesen egymásra épülő, felsőfokú végzettségi
szinteket biztosító képzési ciklusok indultak: alapképzés, mesterképzés és doktori képzés. Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség, a mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség, a doktori képzésben
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a tudományok területén a „Doctor of Philosophy” (PhD), illetve a művészetek területén a „Doctor of Liberal Arts” (DLA) tudományos fokozatok szerezhetőek. A
változások 2007-től kerülnek átvezetésre munkaerő-felmérésben.

9.2.5. Képzettségek egységes osztályozási rendszere (KEOR)
Míg az ISCED képzettségi szint és terület szerinti besorolásra alkalmas, addig a KEOR – az ISCED-et kiegészítve – a képzési irányok egységes kategorizálására hivatott.
Az 1999-ben készült szabályozás („Fields of Education and Training”=FET) az oktatás valamennyi szintjén megjelenő különböző képzési fajták egységes besorolására
szolgál, mely így nemzetközi összehasonlításra is alkalmas. A rendszer hierarchikus
felépítésű, legmélyebb egységesen kidolgozott szintje a 3 jegy, és a kérdőíven is ilyen
mélységben kerül a képzési irány kódolásra. A KEOR a munkaerő-felmérésben 2003tól került bevezetésre, azt megelőzően nemzetközi összehasonlításra nem alkalmas
rendszer alapján, 2 számjegyen történt a képzési irány kódolása.

9.2.6. Területi osztályozás
A NUTS (Nomenclature of Territorial Units for statistics) nemzetközi területi osztályozási rendszer négyszintű. A NUTS1 szintbe Magyarországon 3 egység tartozik:
Közép-Magyarország, Dunántúl – a három dunántúli régió együttese, valamint Alföld
és Észak – az észak-magyarországi és a két alföldi régió együttese. A NUTS2 szint a
régió, a NUTS3 pedig a megye szintje.
HU Hungary – Magyarország
HU1 Közép-Magyarország
HU10 Közép-Magyarország
HU101 Budapest
HU102 Pest megye
HU2 Dunántúl
HU21 Közép-Dunántúl
HU211 Fejér megye
HU212 Veszprém megye
HU213 Komárom-Esztergom megye
HU22 Nyugat-Dunántúl
HU221 Győr-Moson-Sopron megye
HU222 Vas megye
HU223 Zala megye
HU23 Dél-Dunántúl
HU231 Baranya megye
HU232 Somogy megye
HU233 Tolna megye
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HU3 Alföld és Észak
HU31 Észak-Magyarország
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
HU312 Heves megye
HU313 Nógrád megye
HU32 Észak-Alföld
HU321 Hajdú-Bihar megye
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok megye
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
HU33 Dél-Alföld
HU331 Bács-Kiskun megye
HU332 Békés megye
HU333 Csongrád megye
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10. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
10.1. Az Európai Unió Tanácsa rendelete a munkaerő-felmérés
megszervezéséről

45
187

46
188

47
189

48
190

49
191

192

11. KÉRDŐÍVEK
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A/

Megye:

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

B/

Terület:

C/

A számlálókörzet száma:

MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

D/

A lakás sorszáma:

ADATLAP

E/

A háztartás sorszáma:

2006

F/

Az összeíró kódja:

A felkeresés
….............................................................................megye

éve

sor-

hó-

napja

sulás

napja

száma

………..................................................................... város, község

Meghiú-

1.
2.

……..........................................................................út, utca, tér

3.
4.

…..................házsz., hrsz. ……..........em. .................ajtó

5.
6.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/06

HÁZTARTÁSI TÁBLA
A személy
sor-

neve

szá-

(esetleg csak a vezetéknév első betűje

ma

és a keresztnév)

Gazdasági aktivitás és az adatszolgáltatás jellege az

születési
éve

hó-

napja

1.
napja

2.

3.

4.

5.

6.

kikérdezésnél

X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel** X* jel**

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
A háztartás tagjainak száma
az egyes kikérdezéseknél

I + F + V +U
M
Összesen

*X-et kell beírni a 15–74 éveseknél. Róluk gazdasági aktivitási kérdőívet kell kitölteni!
**Az adatszolgáltatás jele:
Induló: I

Folyamatos: F

Elköltözött: E

Új háztartást alapított: U

Háztartásba visszatérő: V

A családtag megtagadta az adatszolgáltatást: M
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Az oszlop sorszáma
1.

A személy sorszáma a háztartásban

2.

A család sorszáma

3.

Neme: férfi (1) nő (2)

4.

Mely országban született (az országok jelenlegi

0

1

0

…

2

1

2

területét figyelembe véve)?
A/

Magyarországon (1) – nem Magyarországon (2)

B/

Ha nem Magyarországon, mely országban?

C/

A

A

A

A

.............................. .............................. .............................. ...............................
B

B

B

B

C

C

C

C

Ha nem Magyarországon született, mióta tartózkodik
Magyarországon?
legfeljebb 10 éve (az évek számát kell beírni)
10 évnél régebben (11)

5.

Állampolgársága:
A/

B/

magyar (1)

nem magyar (2)

A

Ha nem magyar állampolgár, állampolgársága:

.......................
B

6.

A

A

A

.............................. .............................. .......................
B

B

B

Családi állapota:
nőtlen, hajadon (1)
házas (2)

7.

özvegy (3)

elvált (4)

feleség (2)

élettárs (3)

Családi állása:
férj (1)

egyedülálló szülő gyermekkel (4)
felmenő rokon (6)
nem rokon (8)
8.

gyermek (5)

egyéb rokon (7)
egyedülálló (9)

A háztartásfő és a hozzá fűződő rokoni kapcsolat
háztartásfő (1)
a háztartásfő házastársa/élettársa (2)
a háztartásfőnek és/vagy házastársának (élettársának)
a gyermeke (3)
a háztartásfőnek vagy házastársának/élettársának
a szülője (4)
egyéb rokon (5)
nem rokon (6)

9.

Melyik országban élt egy évvel ezelőtt?

A/ Magyarországon

(megyében) .............................. .............................. .............................. ...............................
A

B/ nem Magyarországon

A

A

A

(országban) nehez.................... .............................. .............................. ...............................
B

B

B

B
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Az oszlop sorszáma
A személy sorszáma a háztartásban
10. A Legmagasabb befejezett általános jellegű iskolai
végzettsége:
8 évfolyamnál kevesebb (1)
A1
ebből az elvégzett legmagasabb évfolyam:
8 évfolyam (2)
középiskolai érettségi szakképesítés nélkül (3)
A2 A végzettség megszerzésének éve:

0

…

1

2

A

A

A

A1

A1

A1

A2

B Legmagasabb befejezett szakmai jellegű iskolai
végzettsége:
szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést
igazoló bizonyítvány (04)
középiskolai szakképesítést igazoló érettségi,
képesítő bizonyítvány (05)
középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben
szakképesítést igazoló bizonyítvány (06)
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést
igazoló bizonyítvány (07)
főiskolai oklevél (08)
egyetemi oklevél (09)
doktori (PhD-) vagy mester (DLA-) fokozatot
igazoló oklevél (10)

1

A2

B

A2

B

B

nincs (99) ––––––––––– TOVÁBB A C-RE!
……………..………………
……………..………………
……………..………………
B1
B1
B1

B1 A legkésőbb megszerzett legmagasabb szakképesítés
megnevezése, a képzettség kódja:
B2 A legkésőbb megszerzett legmagasabb szakmai jellegű
iskolai végzettség megszerzésének éve:

B2

C Iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett szakképesítése:
van (1)
nincs (2) ––––––––––– TOVÁBB A 11-RE!
C1 Ha van, a legkésőbb megszerzett szakképesítése,
megszerzéséhez
8 évfolyamos végzettség nem volt szükséges (1)
8 évfolyamos végzettség volt szükséges (2)
középiskolai végzettség volt szükséges (3)
felsőfokú végzettség volt szükséges (4)
szakmai előképzettséget is igényelt (5)
nem sorolható be (9)
C2 A legkésőbb megszerzett szakképesítés
megnevezése, a képzettség kódja:

11.

B2

B2

C

C

C

nehezen sikerül C1

C1

C1

……………..………………
……………..………………
……………..………………
C2
C2
C2

C3 A szakképesítés megszerzésének éve:
Részesül-e valamelyik juttatásban az alábbiak közül?
A/ igen (1)
nem (2)
ha igen:
B/
gyermekgondozási díjban (gyed) (1)
gyermekgondozási segélyben (gyes) (2)
gyermekgondozási támogatásban (gyet) (3)
saját jogú öregségi nyugdíjban (járadékban),
korkedvezményes nyugdíjban, előnyugdíjban (4)
rokkantsági nyugdíjban (járadékban) (5)
özvegyi, szülői, hozzátartozói nyugdíjban (6)
ideiglenes özvegyi nyugdíjban (7)
árvaellátásban (8)
ápolási díjban (9)

C3

C3

C3

A

A

A

B

B

B
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ROKONSÁGI KAPCSOLATOK A HÁZTARTÁSBAN

A személy
sor-

neve

rokonsági

szá-

(a vezetéknév első betűje

kapcsolata

ma

és a keresztnév)

házasv. élettársa

apja

anyja

házasv. élettársa

sorszáma*
az 1.

apja

anyja

házasv. élettársa

sorszáma*

kikérdezésnél

a

2.

apja

anyja

sorszáma*

kikérdezésnél

a

3.

kikérdezésnél

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

A személy
sor-

neve

rokonsági

szá-

(a vezetéknév első betűje

kapcsolata

ma

és a keresztnév)

házasv. élettársa

apja

anyja

házasv. élettársa

sorszáma*
a

4.

kikérdezésnél

apja

anyja

házasv. élettársa

sorszáma*
a

5.

kikérdezésnél

apja

anyja

sorszáma*
a 6.

kikérdezésnél

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

*Ha nem él a háztartásban, a kódszám: 99.
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INFORMÁCIÓK A TELEFONOS KIKÉRDEZÉSHEZ
Hozzájárulnának-e ahhoz, hogy a további kikérdezéseket telefonon
bonyolítsuk le?
igen (1)
nem, mert:
– van ugyan telefonja, de a személyes felkeresést megfelelőbbnek tartja (2)
– nincs otthon telefonja (3)
– munkahelyén sem érhető el (4)
– egyéb ok, éspedig: ………………………………………… (5)
(körzetszám, kapcsolási szám)

Ha igen:
lakáson --------------

telefonszáma:

……………………………….

munkahelyen -----

telefonszáma:

……………………………….

mobiltelefonon -----

telefonszáma:

……………………………….

A hívható személy neve (aki a telefonhoz kérhető):
................................................................................
Milyen napokon és melyik napszakban alkalmas a hívás
a lakáson?

........................................................................

a munkahelyen?

........................................................................

a mobiltelefonon?

........................................................................

INTERJÚSZITUÁCIÓS KÉRDÉSEK
A/

B/

Kikérdezés

Interjú kezdete

Interjú vége

1.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

2.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

3.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

4.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

5.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

6.

………….óra

…………perc

………….óra

…………perc

A kijelölt háztartás elérése
könnyen sikerült (1)
nehezen sikerült, mert
– a címjegyzék pontatlan volt (2)
– a csengőn, kaputelefonon nem volt pontos cím (3)
– nem működött a csengő, kaputelefon (4)

1.

2.

– kutya akadályozta a bejutást (5)
– egyéb ok miatt, éspedig:
C/

3.

4.

5.

6.

5.

6.

kikérdezés
……...……………….. (6)

Hol került sor az interjúra?
a lakásban
– normál körülmények között (1)
– rendhagyó körülmények között (2)
a lakáson kívül (teraszon, kertben, kapuban, bejárati ajtó előtt)
– normál körülmények között (3)

1.

– rendhagyó körülmények között (4)

2.

3.

4.

kikérdezés

telefonos interjú volt (5)

55

197

A Megye
B Terület

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

C A számlálókörzet száma

Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

D A lakás sorszáma
E A háztartás sorszáma

GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV

F A kikérdezés dátuma (év, hó, nap)

2006

G Az összeíró kódja
.........................................................................................

H A személy sorszáma a háztartásban

város, község

I A válaszoló sorszáma

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/06

1.

Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát?
A HÁZTARTÁSI, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁT NE SZÁMÍTSA!

igen (1)

__________

AZ 5. KÉRDÉSRE!

nem (2)
2.

Van Önnek olyan rendszeres, jövedelmet biztosító munkája (munkaviszonya), amelytől a múlt héten ideiglenesen
távol volt?
van (1)
gyeden, gyesen vagy gyeten van, és mellette nem dolgozik (2)
nincs (3)

3.

Miért nem dolgozott az elmúlt héten?
beteg volt (01)
szülési szabadságon volt (02)

A 17. KÉRDÉSRE!
A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

AZ 5. KÉRDÉSRE!

szabadságon volt (03)
felmondási idejét töltötte (04)
rossz volt az időjárás (05)
kötetlen munkaidőben, illetve változó munkarendben dolgozik (06)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát
gazdasági vagy technikai okból (07)
munkaügyi vita (sztrájk) volt (08)
képzésben vett részt (nem a szabadsága terhére) (09)
gyermeke beteg volt (10)
többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (11)
egyéb okból (12) , éspedig:.............................................
4.

Mióta nem dolgozik a főmunkájában?
3 hónapja vagy annál rövidebb ideje (1)
több mint 3 hónapja, és erre az időre
kap fizetést vagy más juttatást, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább fele (2)
nem kap fizetést vagy más juttatást, vagy ha kap, az nem éri el a megállapodás alapjául
szolgáló keresetének felét (3)

5.

_________

A 17. KÉRDÉSRE!

Hány órát dolgozik Ön általában egy héten a főmunkájában?
A/ a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

A

B/ nagyon változó (1)

B

C/ Főmunkája:

részmunkaidős (1)

teljes munkaidős (2)

óra

C

HA ÖN TELJES MUNKAIDŐBEN DOLGOZIK , FOLYTASSA A 7. KÉRDÉSSEL!

6. A/ Miért dolgozik Ön részmunkaidőben a főmunkájában?

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

iskolába vagy továbbképzésre jár (1)
egészségi állapota miatt (2)
gyermekét látja el (3)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozóját, ismerősét látja el (4)

A 6/B KÉRDÉSRE!

egyéb családi kötöttségek miatt (5)
nem talál teljes munkaidős munkát (6)
nem kíván teljes munkaidőben dolgozni (7)
egyéb (8) , éspedig:.............................................................................................................................

A
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B/ Azért dolgozik részmunkaidőben, mert nem talált igényeinek megfelelő felügyeletet, vagy azt túl drágának találta?
igen
gyermeke számára (1)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (2)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)

B

7. A/ Hány órát dolgozott Ön ténylegesen a múlt héten a főmunkájában?
nem dolgozott a főmunkájában (00)

TÚLÓRÁVAL EGYÜTT, HIÁNYZÁSOK NÉLKÜL!

A 8. KÉRDÉSRE!

a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

A

HA AZ 5. KÉRDÉSNÉL MEGADOTT ÓRÁK SZÁMA KEVESEBB, MINT A 7A KÉRDÉSNÉL, FOLYTASSA A 7B KÉRDÉSSEL
HA TÖBB, FOLYTASSA A 7C-VEL. AMENNYIBEN AZ 5 . KÉRDÉSNÉL „NAGYON VÁLTOZÓ” (5B) VÁLASZ VOLT,
VAGY AZ ÓRÁK SZÁMA UGYANANNYI, MINT A 7A KÉRDÉSNÉL, FOLYTASSA A 8. KÉRDÉSSEL!

B/ Miért dolgozott a szokásosnál többet?
változó munkarend miatt (1)
túlórázott (2)

órát

ebből a fizetett túlórák száma:

óra

egyéb ok miatt (3), éspedig:......................................................................................................

B

C/ Miért dolgozott a szokásosnál kevesebbet?
beteg volt (01)
szabadságon volt (02)
ünnep volt (03)
munkaügyi vita, sztrájk volt (04)
rossz volt az időjárás (05)
hét közben kezdett új munkát vagy munkahelyet váltott (06)
a hét folyamán megszűnt a munkája (07)
kötetlen munkaidőben dolgozik (08)
munkáltatója átmenetileg szüneteltette a munkát
gazdasági vagy technikai okból (09)
képzésben vett részt (10)
szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten volt (11)
személyes vagy családi ok miatt
(beteg családtagját ápolta) (12)
változó munkarendben dolgozik (13)
egyéb ok miatt (14), éspedig:................................................
8. A/ Dolgozott Ön az elmúlt négy hétben a főmunkájában

C
MINDEN KÓDNÉGYZET KITÖLTENDŐ!

A/ egy műszakos munkarendben hétvégi
munkavégzéssel

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

A/

többműszakos munkarendben, amikor
B/

hétvégi munkavégzés nem volt

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

B/

C/

hétvégi munkavégzés is volt

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

C/

D/ rendhagyó (váltakozó) munkarendben

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

D/

E/ este

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

E/

F/ éjszaka

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

F/

G/ szombaton

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

G/

H/ vasárnap

igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

H/

9. A/ Szokta főmunkáját otthon végezni?
igen: jellemzően otthonában dolgozik (1) alkalmanként (2) soha (3)A/
B/ Végzett-e az elmúlt 4 hétben távmunkát (informatikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével)?
igen: rendszeresen (1) alkalmanként (2)

nem (3)

10. A/ Mikor kezdett dolgozni a jelenlegi főmunkájában?

B/
évben

Ha az előző hét végétől számított két éven belül kezdett, melyik hónapban?

hónapban

HA TÖBB MINT 2 ÉVE KEZDETT JELENLEGI MUNKAHELYÉN DOLGOZNI , TOVÁBB A 11. KÉRDÉSRE!

B/ Jelen munkájának megtalálásához kapott-e segítséget a munkaügyi központtól? (beleértve az átképzést is)
igen (1)

nem (2)
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11.

Van-e Önnek a főmunkáján kívül másik, jövedelmet biztosító munkája ?
igen: alkalmazottként (1)
szövetkezeti tagként (2)
(társas) vállalkozás tagjaként: alkalmazott nélkül (3)
önállóként:

alkalmazott nélkül (5)

alkalmazottal (4)

alkalmazottal (6)

segítő családtagként (7)
nincs (8)
12.

A 14. KÉRDÉSRE!

Hány órát dolgozott ebben a munkájában a múlt héten?
nem dolgozott ebben a munkájában (00)
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

13.

Nem fő munkájának jellemzője,
munkáltatójának (a munkahely telephelyének) főtevékenysége...........................................................TEÁOR

14.

Szeretne a jelenleginél magasabb óraszámban dolgozni?
igen
főmunkája mellett, második állásban (1)
jelenlegi főmunkája helyett szeretne olyan másik munkát, amelyben többet dolgozhatna (2)
a jelenlegi munkáján belül (3)
bármelyik módon (4)
nem (5)

15.

Hetente hány óra kereső munkát vállalna összesen?
a heti óraszám (01–98 óra között lehet)

16.

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

Keresett-e Ön másik munkát az elmúlt négy héten?
igen, mert
szerződése lejár, bizonytalan a jelenlegi munkahelye (1)
jelenlegi munkáját átmenetinek tekinti (2)
főmunkája melletti második állást keres (3)
jobb munkafeltételeket szeretne (4)
a jelenleginél hosszabb idejű munkát keres (5)
a jelenleginél rövidebb idejű munkát keres (6)
egyéb okból (7) , éspedig:………...............................
nem (8)

HA A VÁLASZ 1–7, FOLYTASSA A 19. KÉRDÉSSEL AZ ÁLLÁSKERESÉSRE VONATKOZÓAN!
HA A VÁLASZ 8, FOLYTASSA A 29. KÉRDÉSSEL!

17.

Keresett-e Ön munkát az elmúlt 4 héten?
igen (1)
nem, mert már talált, és 3 hónapon belül kezd (2)

A 20. KÉRDÉSRE!

nem, mert már talált, és több mint 3 hónap múlva kezd
nem (4)

A 23. KÉRDÉSRE!

18.

Mennyi az a minimális havi nettó bér, amennyiért munkát vállalna?

19.

Hogyan keresett munkát?

0

0

0 Ft

MINDEN SORBA KÉRÜNK VÁLASZT!
igen (1), nem (2)

A/ állás után érdeklődött a munkaügyi központnál

A

B/ állás után érdeklődött magán-munkaközvetítőnél

B

C/ közvetlenül keresett meg munkáltatókat

C

D/ hirdetést adott fel, hirdetésre válaszolt

D

E/ hirdetéseket olvasott

E

F/ rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött

F

G/ jelentkezett állásra, és most a döntésre vár

G

H/ közalkalmazotti, köztisztviselői pályázatot adott be

H

I/ vállalkozásának megindításához engedélyek, pénzügyi források beszerzését intézte

I

J/ földet, telket, üzlethelyiséget keresett

J

K/ tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt

K

L/ várja a munkaügyi központ értesítését

L

M/ egyéb, éspedig:.................................................

M

A MÁSIK MUNKÁT KERESŐK (A 16. KÉRDÉSRE 1–7. A VÁLASZ) TOVÁBB A 21. KÉRDÉSRE!
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20.

Mi volt a munkakeresést közvetlenül megelőző tevékenysége?
dolgozott (1)
nem dolgozott, mert:
nappali tagozatos tanuló volt (2)
gyeden, gyesen vagy gyeten volt (3)
családját, háztartását látta el (4)
munkája megszűnt, és nem kezdett azonnal új munkát keresni (5)
egyéb (6), éspedig.......................................................................................................................

21.

Mióta keres Ön munkát, illetve ha már talált, mennyi ideig kereste azt a munkát, amelybe
hamarosan munkába fog állni?

22.

A/ egy hónapnál rövidebb ideje, éspedig

A

hete/hétig

B/ egy hónapja vagy hosszabb ideje, éspedig:

B

hónapja/hónapig

Milyen típusú munkát keres, vagy keresett, illetve ha már talált, az milyen típusú?
csak teljes munkaidőst (1)
csak részmunkaidőst (2)
elsősorban teljes munkaidőst, de részmunkaidőst is elvállalna (3)
elsősorban részmunkaidőst, de teljes munkaidőst is elvállalna (4)
akár teljes, akár részmunkaidőst (5)
önálló vállalkozást szeretne indítani (6)
A 25. KÉRDÉSRE!

23. A/ Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben?

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

úgy gondolja, hogy nem találna munkát (01)
a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vett részt (02)
várja, hogy visszahívják korábbi munkahelyére (03)
csak rosszul fizető munka van (04)
egészségi állapota miatt (05)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (06)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének

A 23/B KÉRDÉSRE!

megoldatlansága miatt (07)
egyéb családi kötöttségek miatt (08)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (09)
önálló vállalkozását tervezi (10)
nyugdíjas (11)
egyéb (12), éspedig:..........................................................................................................
nem kíván munkát vállalni (13)

A 26. KÉRDÉSRE!

A

B/ Azért nem keresett munkát, mert nem talált igényeinek megfelelő felügyeletet, vagy azt túl drágának találta?
igen
gyermeke számára (1)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (2)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse számára (3)
ez nem befolyásolta a döntését (4)
24.

B

Szeretne rendszeres, fizetett munkát?
igen (1)
nem (2)

25.

A 26. KÉRDÉSRE!

Munkába tudna Ön állni két héten belül, ha találna munkát (függetlenül attól, hogy esetleg már talált) ?
A/ igen (1)

nem (2)

A

B/ Ha nem, miért?
a munkaügyi központ által támogatott átképzési tanfolyamon vesz részt (1)
egészségi állapota miatt (2)
tanul (3)
a jelenlegi munkáját nem tudja két héten belül elhagyni (4)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (5)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (6)
gyermeke és gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (7)
egyéb családi kötöttségek miatt (8)
egyéb (9), éspedig:..................................................................................................................

B

HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA
(AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ), TOVÁBB A 29. KÉRDÉSRE!
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26.

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

Volt már korábban rendszeres, jövedelmet biztosító munkája?
igen, és ez a munkája (munkaviszonya) már megszűnt (1)

igen, és ez a munkaviszonya jelenleg is fennáll gyes, gyed, gyet igénybevétele mellett (2)
nem (3)
27.

A 28. KÉRDÉSRE!

A 30. KÉRDÉSRE!

Miért szűnt meg ez a munkája?

A LEGFONTOSABB OKOT JELÖLJE MEG!

elveszítette az állását (01)
munkakörülményei, anyagi, illetve egyéb ok miatt felmondott (02)
időszakos vagy szezonális munkája befejeződött (03)
gyermeke felügyeletének megoldatlansága miatt (04)
gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozója, ismerőse felügyeletének megoldatlansága miatt (05)
egyéb családi kötöttségek miatt (06)
saját betegsége miatt (07)
tanulásban, képzésben való részvétel miatt (08)
korkedvezményes nyugdíjazás miatt (09)
rokkantsági nyugdíjazás miatt (10)
öregségi nyugdíjazás miatt (11)
önálló vállalkozását feladta (12)
önálló vállalkozása tönkrement (13)
közhasznú, közcélú, illetve közmunkája befejeződött (14)
egyéb okból (15), éspedig:......................................
28.

Mikor végzett utoljára rendszeres, jövedelmet biztosító munkát?

SZÜNIDEI MUNKA NEM SZÁMÍT!

év
Ha az előző hét végétől számított két éven belül szűnt meg, melyik hónapban?

hónap

HA AZ ELTELT IDŐ 8 ÉV VAGY TÖBB, FOLYTASSA A 30. KÉRDÉSSEL!

29.
a

A FŐMUNKÁVAL – MUNKÁVAL NEM RENDELKEZŐKNÉL A KORÁBBI FOGLALKOZTATÁSSAL – KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A munkáltató cégszerű megnevezése:
.............................................................................................................................................................

b

Telephelye (a város, község neve, ahova a megkérdezett dolgozni jár):
..................................................................................................................................

település
...................................................................................................................................

megye
...................................................................................................................................

az ország neve (ha nem Magyarország)
c

A munkáltató főtevékenysége:
.......................................................................................................................

d

A telephelyen folyó főtevékenység:
..................................................................................................................................................

e

TEÁOR

TEÁOR

A vállalat, intézmény, vállalkozás tulajdonformája:
tiszta állami tulajdonú (1)

önkormányzati tulajdonú (5)

tiszta magántulajdonú (2)

vegyes tulajdonú (6)

szövetkezeti tulajdonú (3)

nem tudja (7)

egyéb (egyházi, alapítványi, egyesületi stb.) (4)
AMENNYIBEN A KÓD 2 VAGY 6, KÉRJÜK VÁLASSZON A KÖVETKEZŐK KÖZÜL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 29/F KÉRDÉSRE!

tisztán külföldi tulajdonú (1)
többségi külföldi tulajdonú (2)
hazai tulajdonú (tiszta vagy többségi) (3)
nem tudja (4)
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f

Az adott munkáltatónál dolgozók száma:
A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig:

A

fő

B/ 11–19 fő (2)
20–49 fő (3)
50-299 fő (4)
300-499 (5)
500-999 (6)
1000 fő vagy több (7)
nem tudja, de több mint 10 fő (8)
nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9)

B

Az adott telephelyen dolgozók száma:

A

fő

A/ 10 fő vagy kevesebb, éspedig:
B/ 11–19 fő (2)
20–49 fő (3)
50-299 fő (4)
300-499 (5)
500-999 (6)
1000 fő vagy több (7)
nem tudja, de több mint 10 fő (8)

B

nem tudja, de kevesebb mint 11 fő (9)
g

Az Ön foglalkozása:
.............................................................................................................................................
A munkakörére jellemző tevékenység rövid leírása:

FEOR

....................................................................................................................................................
h

ISCO

Foglalkozási viszony:
alkalmazott:
vállalkozásnál (vállalatnál, kft.-nél, rt.-nél), intézménynél (01)
szövetkezetnél, egyéb (társas) vállalkozásnál (02)
vállalkozónál, önállónál (03)
alkalmi munkás, napszámos (04)
szövetkezet tagja (05)
kft. tagja
alkalmazott nélkül (06)

alkalmazottal (07)

egyéb (társas) vállalkozás tagja
alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

vállalkozó, önálló
alkalmazott nélkül (10)

alkalmazottal (11)

segítő családtag (12)
HA AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT, ILLETVE VAN RENDSZERES MUNKÁJA (AZ 1. VAGY A 2. KÉRDÉSRE IGEN (1) A VÁLASZ
ÉS ALKALMAZOTT (29/h=01–04), AKKOR FOLYTASSA A 29/i-VEL, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 30. KÉRDÉSRE.

i

Végez-e irányító tevékenységet (irányítja-e mások munkáját)?
igen (1)

j

nem (2)

Munkaszerződése milyen jellegű?
közvetlenül a munkáltatójával áll szerződésben (1)
munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződést (2)

k

Munkaszerződése, kinevezése, megbízása mennyi időre szól ?
határozatlan idejű (1)

A 29/n KÉRDÉSRE!

meghatározott időre szóló, éspedig:

l

1 hónapnál rövidebb idejű (2)

13–18 hónapra szól (6)

1–3 hónapra szól (3)

19–24 hónapra szól (7)

4–6 hónapra szól (4)

25–36 hónapra szól (8)

7–12 hónapra szól (5)

több mint 3 évre szól (9)

Szeretne-e határozatlan idejű szerződéssel dolgozni?
igen (1)

nem (2)
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m

Miért dolgozik határozott időre szóló szerződéssel?
alkalmazása csak képzésének idejére szól (1)

alkalmi munkás (6)

nem tudott más munkát találni (2)

támogatott munkaviszonyban áll (közhasznú, közcélú,

csak meghatározott időre kívánt elhelyezkedni (3)

illetve közmunkát végez) (7)

próbaidős (4)

nem tud különösebb okot megjelölni (8)

szezonális munkát végez (5)
n

Mennyi a rendszeres havi nettó vagy bruttó keresete (Ft-ban)?
bruttó (1)

30.

nettó (2)

0

nem (2)

A
A 32 . KÉRDÉSRE!

B/ ha igen, hány hónapja?

B

Részesül-e munkanélküli-járadékban?
igen (1)

32.

0 Ft

Jelenleg nyilvántartják-e regisztrált munkanélküliként a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?
A/ igen (1)

31.

0

A 33. KÉRDÉSRE!

nem (2)

Részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében?
igen,
a települési önkormányzat jövedelempótló támogatást felváltó rendszeres szociális segélyében (1)
nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben (2)
egyéb támogatásban (3)
egyikben sem részesül (4)
egyikben sem részesül, de közhasznú, közcélú, illetve közmunkát végez (5)

33.

Egy évvel ezelőtti tevékenysége:
dolgozott (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag stb.) (1)
munkanélküli volt (2)
tanult, fizetés nélküli gyakornok volt (3)
nyugdíjas volt (4)

A 36. KÉRDÉSRE!

munkaképtelen (rokkant) volt (5)
gyeden, gyesen, gyeten volt (6)
a háztartást, illetve családját látta el (7)
egyéb okból nem dolgozott (8)
34.

Egy évvel ezelőtti foglalkozási viszonya:
alkalmazott:

egyéb (társas) vállalkozás tagja

vállalkozásnál (vállalatnál, kft.-nél), intézménynél (01)
szövetkezetnél, egyéb (társas) vállalkozásnál (02)

alkalmazott nélkül (08)

alkalmazottal (09)

vállalkozó, önálló

vállalkozónál, önállónál (03)

alkalmazott nélkül (10)

alkalmi munkás, napszámos (04)

alkalmazottal (11)

segítő családtag (12)

szövetkezet tagja (05)
kft. tagja
alkalmazott nélkül (06)
35.

alkalmazottal (07)

Egy évvel ezelőtti munkahelyének (munkáltatója telephelyének) főtevékenysége:
....................................................................................................................................

36.

TEÁOR

Vett Ön részt iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben az elmúlt négy hétben?
részt vett (1)
nem vett részt, mert tanítási szünet volt (2)
nem vett részt (3)

37.

A 38. KÉRDÉSRE!

A/ Milyen szintű és típusú iskolarendszerű oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben,
illetve a tanítási szünetet megelőzően?
általános képzésben

szakképzésben

általános iskola, vagy gimnázium 5–8. évfolyamain (1)

szakiskola (szakmunkásképző) 11–12 (13). évfolyamain (4)

szakiskola (szakmunkásképző) 9–10. évfolyamain (2)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola)

középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola)

13–14. évfolyamain (5)

9–12. évfolyamain (3)

akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben (6)
főiskolán (7)
egyetemen (8)
doktori, illetve mesterképzésben (Ph.D., DLA) (9)

B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:……………………………………………………..

A

B
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C/ Az iskolarendszerű oktatás módja:
nappali tagozat (1)
esti tagozat (2)
levelező tagozat (3)
távoktatás (4)
38.

C

Vett Ön részt iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben az elmúlt négy hétben?
igen,
tanfolyamon (1)
távoktatásban (2)
szemináriumon, előadáson vett részt (3)
magánórát vett (4)
egyéb, éspedig: ..……………... ……………………………………….(5)
nem vett részt (6)

39.

A 40. KÉRDÉSRE!

A/ Milyen szintű és típusú iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben vett Ön részt az elmúlt négy hétben?
érettségit nem igénylő szakmai képzésben (1)
érettségi utáni szakmai képzésben(2)
általános képzésben (pl. személyiség-, készségfejlesztés) (3)
nyelvtanfolyamon (4)
számítógépes (felhasználói) tanfolyamon (5)
gépjárművezetői tanfolyamon (6)
egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt képzésben (7), éspedig: .............................................................…
B/ A képzési terület megnevezése és a képzettség kódja:…………...………………………………………..

A
B

C/ Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés célja:
első szakmai végzettség megszerzése a munkavállaláshoz (1)
továbbképzi magát: új képzettséget kíván szerezni, meglévő képzettségét növeli (2)
saját érdeklődéséből tanult, nem a munkájához kapcsolódóan (3)

C

D/ Összesen hány órát töltött iskolarendszeren kívüli oktatásban
az elmúlt négy hétben (az órák száma: (01–98)

D

E/ Az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben való részvétele idején
nem dolgozott (1)
dolgozott és az oktatás, illetve a képzés
munkaidőn kívül volt (2)
többnyire munkaidőn kívül volt (3)
fele-fele arányban volt munkaidőben és munkaidőn kívül (4)
többnyire munkaidőben volt (5)
kizárólag munkaidőben volt (6)
40.

E

Melyik csoportba sorolná magát az alábbiak közül?
dolgozik (alkalmazott, vállalkozó, segítő családtag stb.) (1)
munkanélküli (2)
tanuló, fizetés nélküli gyakornok (3)
nyugdíjas (4)
munkaképtelen (rokkant) (5)
gyeden, gyesen, gyeten van (6)
a háztartást, illetve családját látja el (7)
egyéb okból nem dolgozik (8)

41.

A gazdasági aktivitási kérdőívhez tartozó kiegészítő kérdőív
a megkérdezettre vonatkozik, és kitöltésre került (1)
a megkérdezettre nem vonatkozik (2)
a megkérdezettre vonatkozik, de nem válaszolt rá (3)
nem volt az adott kikérdezéskor (4)
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A MEF logikai sémája a foglalkoztatotti státus megállapítására
(a 2006. évi kérdőív alapján)

I

Végzett az elmúlt héten
legalább 1 óra
jövedelmet biztosító
N munkát?

N

N

E
F
O
G
L
A
L
K
O
Z
T
A
T
O
T
T

M
-

Van Önnek olyan
rendszeres jövedelmet
biztosító munkája,
melytől a múlt héten
ideiglenesen távol volt?

Nincs,
ill. gyeden, gyesen,
gyeten van és
mellette nem

F
O
G
L

I

A
L
K
O

I

3 hónapja vagy annál
rövidebb ideje nem
dolgozik
főmunkájában?

Z
T
A
T
O

N

T
T
A
I

Fizetésének, ill. más
juttatásának összege a
megállapodás alapjául
szolgáló keresetének
legalább felét eléri?

N

K
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A MEF logikai sémája a nem foglalkoztatottakon belül a munkanélküliek és inaktívak elkülönítésére
(a 2006. évi kérdőív alapján)

Talált munkát, amit
hamarosan megkezd?

N

I
N
E
M
-

90 napon belül kezd?

N

F
O

N

G
I
L
A

I

N

Keresett Ön munkát az
elmúlt 4 héten?

A

L
K
K
Két héten belül
munkába tudna állni?

O
Z

I

T
N
Í
V

T
A

I

T
O
T

MUNKANÉLKÜLI

I

T
A
K

Keresés módja
aktívnak tekintendő?

N
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12. MELLÉKLET
12.1. A MEF-adatok felhasználásával készült fontosabb
kiadványok
Periodikák
Foglalkoztatottság és munkanélküliség címmel gyorstájékoztató (2000-től folyamatosan, havonta)
Munkaerő-piaci jellemzők (1996 I. negyedévétől folyamatosan, negyedévente)
Munkaerő-piaci helyzetkép (évente)
A munkaerő-felmérés idősorai (Adattár, évente, többéves idősorokkal)
Foglalkoztatottság és kereseti arányok, (Munkaügyi Adattár, 1967-től évente, folyamatosan)
Főbb munkaügyi folyamatok (negyedévente)
Munkaerőmérleg (1980-tól évente, folyamatosan összehasonlítható idősorokkal)
Munkaerő-piaci tendenciák Európában, 1992–2003 (nemzetközi idősor, évente)
Fontosabb önálló kiadványok
A tartós munkanélküliség alakulása a Munkaerő-felmérés adatai alapján, 1992–
1994, 1994–1995
Munkaerő-piaci folyamatok, munkanélküliség (Eltérés és azonosság a regisztrált
munkanélküliek és az ILO-definíció szerinti munkanélküliek állományában,
1995)
A fiatalok munkaerő-piaci helyzete (A munkaerő-felméréshez kapcsolódó kiegészítő felvételek alapján) 1997, 1998, 1999, 2001, 2005
Munkaerő-forgalom 1993–1996, 1993–1997, 1993–1998, 1993–1999, 2001
Foglalkozási szerkezet 1994, 1999, 2000
A nők munkaerő-piaci helyzete, 2001
A munkabalesetek és a munkával kapcsolatos kérdések, 2001
Család változóban (2002)
Műszakrend, munkarend, szervezettség (2001), (2005)
Az élethosszig tartó tanulás (2003)
A lengyel és a magyar munkaerőpiac a kilencvenes évek második felében (2002)
Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon (2002)
Migrációs elképzelések az Unió küszöbén (2004)
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12.2. A KSH módszertani kiadványsorozataiban eddig megjelent
kötetek
Nemzetközi Módszertani Füzetek
1.
2.
3.
4.
5.

A polgári nemzeti jövedelemstatisztikák módszertana, 1956
A ráfordítás-kibocsátás (input-output) rendszer vázlatos ismertetése, 1957
A polgári beruházási statisztika egyes módszertani kérdései, 1959
Volumenindexek számítása tőkés országokban, 1959
Az életszínvonal nemzetközi összehasonlításánál alkalmazott mutatószámok
kiválasztása, 1960
6. Az idényszerű változások mérésének és kiküszöbölésének statisztikai
módszerei, 1964
7. A magyar népgazdaság M-1. statisztikai makromodellje, 1965
8. Szimuláció statisztikai makromodellekkel, 1966
Ökonometriai Füzetek

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szezonális kiigazítási eljárások összehasonlítása, 1968
Az időjárás és a mezőgazdasági termelési eredmények, 1968
Információelméleti mérőszámok alkalmazása a gazdasági elemzésben, 1970
Az M-4. modell: input-output összefüggéseket tartalmazó ökonometriai
modell, 1973
Idősorok sztochasztikus modelljei, 1977
Az aggregáció problémája a gazdasági elemzésben, 1977
Bevezetés a spektrálanalízisbe, 1978
Termelési függvények a gazdasági elemzésben, 1979
A KSH módszertani kiadványsorozataiban eddig megjelent
kötetek
Módszertani Füzetek

1. Az ágazati kapcsolatok mérlege (A dinamikai összehasonlítás problémái),
1966
2. A termelékenység dinamikájának mérése az iparban, 1967
3. A magyar háztartás-statisztikai megfigyelés, 1968
4. Az ipari termelés indexei, 1968
5. A népgazdasági energiamérleg, 1968
6. A külkereskedelmi áruforgalmi statisztika módszertana, 1969
7. Az ipariár-indexek számítási módszere, 1970
8. A piaciár-indexek számítási módszere, 1971
9. A népgazdasági mérlegrendszer módszertana, 1973
68
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A külkereskedelmiár-statisztika módszere, 1972
A beruházásiár-indexek számítási módszere, 1972
A ráfordítások hatékonyságának mutatószámrendszere az iparban, 1973
A kiskereskedelmiár-statisztika módszere, 1974
Építőipariár-statisztika, 1975
Közhasználatú közlekedési statisztika, 1976
A magánkisipar értéki mutatóinak számítási módszere, 1976
A külkereskedelmiár-statisztika módszere, 1977
Az ipar gyártási ágainak rendszere, 1976
Statisztikai Módszertani Füzetek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.

Bevezetés az idősori módszerek gyakorlatába, 1982
Az állatállomány számbavételének módszere Magyarországon, 1982
A népességtovábbszámítás módszere, 1982
A piaci statisztika módszere, 1983
A nemzetközi idegenforgalom határstatisztikai megfigyelésének
módszertana, 1983
Módszertan és esettanulmányok a regressziószámítás köréből, 1983
Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer (ELAR), 1984
Az ipari rendelésállomány alakulásának statisztikai vizsgálati
módszerei, 1984
A külkereskedelmi forgalom statisztikájának módszertana, 1984
A beruházás ár- és költségindexek számítási módszere, 1984
Az időmérleg-vizsgálat módszertana az 1976–77. évi felvétel alapján, 1985
Kereseti függvény meghatározásának módszere, 1985
A gépállomány korának, műszaki színvonalának és kapacitáskihasználásának
mérési módszerei az iparban, 1985
A mezőgazdasági termelési érték számításának módszere, 1985
Az építőiparár-statisztikai módszertana, 1985
Többváltozós matematikai-statisztikai módszerek együttes alkalmazásának bemutatása egy esettanulmány segítségével, 1985
Az ipariár-indexek számítási módszere, 1985
A lakosság kereseti struktúrájának összehasonlító vizsgálata LES-, AIDS- és
ROTTERDAM-modellekkel, 1985
A mezőgazdaságiár- és az erdőgazdálkodásiár-statisztika módszere, 1986
A magyar háztartás-statisztikai megfigyelés módszertana, 1986
A külkereskedelmiár-statisztika módszere, 1986
A környezetstatisztika módszertana (Az ENSZ környezet-statisztikai
keretrendszere), 1986
Az ELAR-minta és az 1984. évi mikrocenzus mintájának kiválasztási
eljárása, 1987
Az Ágazati Kapcsolatok Mérlege szerkesztésének és mutatórendszerének
módszertana, 1987
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26. Módszertani ajánlás az újszülött populáció vizsgálatára, a hátrányos
helyzetet előidéző okok feltárására, 1987
27. A környezetstatisztika módszertana II. Az ENSZ EGB környezet-statisztikai
osztályozásai, 1987
28. A környezetstatisztika módszertana III. (A területfelhasználási statisztika
környezeti vonatkozásai. Finnország–Magyarország––Svédország), 1987
29. A környezetstatisztika módszertana IV. (A KGST környezetstatisztikai mutatószámrendszere.)
30. A kiskereskedelmiár-statisztika módszere, 1989
31. A kisipariár-statisztika módszertana, 1989
32. Árindexek mintavételi hibájának számítása; alkalmazás a kiskereskedelmiárindexre, 1990
33. A hozzáadottérték-súlyozású ipari termelési index számításának
módszertana, 1994
34. A külkereskedelmi statisztika módszertana, 1994
35. Iparstatisztika. Rövid távú mutatók: termelés, értékesítés, rendelésállomány,
1996
36. A külkereskedelmiár-index számításának módszertana, 1997
37. A háztartási költségvetési felvétel módszertana, 1997
38. A munkaerő-felmérés módszertana, 1998
39. A fogyasztóiár-statisztika módszere, 2000
40. Munkaerő-felmérés módszertana, 2002
41. A negyedéves bruttó hazai termék (GDP) számítási módszere Magyarországon
42. A K+F-statisztika módszertana
43. Szezonális kiigazítás
44. A magyar külkereskedelmi termékforgalmi statisztika módszertana
45. A kulturális statisztika módszertana és fogalmai
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2. Bértarifa-felmérés
oldal
2.1. A Bértarifa-felmérés 2008. évi adatlapjai

214

2.2. A Bértarifa-felmérés 2008. évi kitöltési útmutatói
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2.3. A Bértarifa-felmérés leírása az MTA KTI Adatbankjában
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Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.09.) Kormányrendelet alapján kötelezı.
Nyilvántartási száma: 1405
Adatszolgáltatók: a reprezentatív megfigyelésbe bevont vállalkozások és nem profitorientált szervezetek.
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok köz-lése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntetı, illetıleg szabálysértési eljárást von maga után!

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
Postacím: TARIFAFELDOLGOZÁS 1476 Budapest, Pf. 75/B
Telefon: 06 (1) 303-9300/3061

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ EGYÉNI BÉREKRİL ÉS KERESETEKRİL
2008. MÁJUS
A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

A BESZÁMOLÓJELENTÉS
TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDJA
PÉLDÁNYSZÁM

KÜLDENDİ

BEÉRKEZÉSI
HATÁRIDİ

1

Foglalkoztatási
és Szociális
Hivatal

július 7.
ill. útmutató
szerint

CÍME:
STATISZTIKAI SZÁMJELE 2008.05.31-én
1
törzsszám
szakágazat
Létszámadatok 2008. május 31-én

Statisztikai állományi létszám

(fı)

Ebbıl: fizikai foglalkozásúak
szellemi foglalkozásúak

(fı)
(fı)

ADATSZOLGÁLTATÓNÁL
MARAD

Teljes munkaidıben
foglalkoztatottak

Nem teljes
munkaidıben
foglalkoztatottak

Az állami-önkormányzati érdekeltség részaránya a gazdasági szervezetben
100%=1; többségi=2; kisebbségi=3; 0%=4
A külföldi érdekeltség részaránya a gazdasági szervezetben
100%=1; többségi=2; kisebbségi=3; 0%=4
A szervezet 2007-ben érvényes kollektív bérmegállapodással(okkal) rendelkezik, amely:
csak a szervezetre érvényes
több munkáltatóra kiterjed, és ezen belül jellemzıen
- ágazati, szakágazati
-más elven alapul a szervezıdés
....................................2008. ..................hó ............nap

---------------------------------------------a kitöltésért felelıs neve, telefonszáma

PH

------------------------------------------------az adatszolgáltató szervezet vezetıjének
neve, telefonszáma
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Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI.09.) Kormányrendelet alapján kötelezı.
Nyilvántartási száma: 1668
Adatszolgáltatók: létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési szervek.
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes
adatszolgáltatás büntetı, illetıleg szabálysértési eljárást von maga után!

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
Postacím: TARIFAFELDOLGOZÁS 1476 Budapest, Pf. 75/B

Telefon: 06 (1) 303-9300/3061

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ EGYÉNI ILLETMÉNYEKRİL ÉS KERESETEKRİL
2008. MÁJUS

A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

A BESZÁMOLÓJELENTÉS
TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDJA
PÉLDÁNYSZÁM

KÜLDENDİ

1

Foglalkoztatási
és Szociális
Hivatal

CÍME:

BEÉRKEZÉSI
HATÁRIDİ

július 14.

STATISZTIKAI SZÁMJELE 2008.05. 31-én
1
törzsszám
szakágazat
Létszámadatok 2008. május 31-én

Statisztikai állományi létszám

ADATSZOLGÁLTATÓNÁL
MARAD

Teljes munkaidıben
foglalkoztatottak

Nem teljes
munkaidıben
foglalkoztatottak

(fı)

Ebbıl: fizikai foglalkozásúak
szellemi foglalkozásúak

(fı)
(fı)

....................................2008. ..................hó ............nap

---------------------------------------------a kitöltésért felelıs neve, telefonszáma

PH

------------------------------------------------az adatszolgáltató szervezet vezetıjének
neve, telefonszáma
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az egyéni bérek és keresetek VÁLLALKOZÁSOKNÁL és a NEM
PROFITORIENTÁLT szervezeteknél történı adatfelvételhez
2008. május

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ
A 2008. évi adatszolgáltatás alapvetıen megegyezik az elmúlt évivel, annak érdekében, hogy
a magyar adatfelvétel lehetı legteljesebb mértékben megfeleljen az EU 530/1999
(1999.03.09.) tanácsi rendeletében kötelezıen elıírtaknak.
1. Az adatszolgáltatók köre
Az adatszolgáltatás valamennyi nemzetgazdasági ágból az 5, ill. annál több munkavállalót
foglalkoztató vállalkozásokra, továbbá a nem profitorientált szervezetekre terjed ki.
/A továbbiakban összefoglaló elnevezéssel: adatszolgáltató szervezetek./
Ha az adatszolgáltatás bármilyen okból "nemleges" (pl. az 50 fı feletti létszámot
foglalkoztató gazdasági szervezetnél nincs olyan dolgozó, aki a megjelölt napokon
született, a foglalkoztatottak száma nem éri el a 5 fıt, a szervezet felszámolás- vagy
csıdeljárás alatt áll, és már termelı vagy szolgáltató tevékenység nem folyik stb.) az
adatlap üresen marad.
A borítólapot az adatszolgáltatás teljesítésének regisztrálhatósága érdekében
azonban ez esetben is kitöltve vissza kell küldeni. Be kell írni a szervezet nevét,
törzsszámát és a szakágazatot, az állományi létszámra vonatkozó adatokat,
valamint a nemlegesség okát.

2. Az adatszolgáltatás tartalma
Az adatszolgáltatás a KSH „Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz” címő
kiadványában meghatározott statisztikai állományi létszám szerinti teljes munkaidıben,
valamint a nem teljes munkaidıben foglalkoztatottakra terjed ki a következık szerint:
( A fogalmak részletes leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza)
Ha az adatszolgáltató szervezet 2008. május 31.-ei statisztikai állományi létszáma 50 fı vagy
ez alatt van, akkor az adatszolgáltatásba minden teljes és nem teljes munkaidıs foglalkoztatott
bekerül.
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Ha az adatszolgáltató szervezet 2008. május 31.-ei statisztikai állományi létszáma 50 fı fölött
van, akkor a mintába a következık kerülnek:
• akik fizikai foglalkozásúak és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én születtek (tehát
mindazoknak az adatait közölni kell, akik e két nap bármelyikén születtek);
• akik szellemi foglalkozásúak és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én vagy 25-én születtek
(tehát mindazoknak az adatait közölni kell, akik e három nap bármelyikén születtek).

Amennyiben a vállalkozásnál a nem teljes munkaidıben foglalkoztatottak
száma nem haladja meg a 10 fıt, akkor az adatlapon valamennyi nem teljes
munkaidıs dolgozó adatait kérjük közölni.

MEGJEGYZÉS:
A fizikai- és a szellemi foglalkoztatottak létszámát a KSH elıírásaival összhangban kell
meghatározni. (1994. január 1-tıl fizikai foglalkozásúnak számít az a foglalkoztatott, akinek
az FEOR szerinti besorolásában a négy jegyő FEOR-szám elsı számhelyén 5 vagy annál
nagyobb szám van.)
Nem kell adatot közölni a foglalkoztatottról a következı esetekben, ha:
• külföldön végez munkát, kivéve ha külföldi kiküldetést teljesít;
• a munkaviszonyban állók részére a Foglalkoztatási Törvény alapján szervezett
átképzésben résztvevı;
• valamint az a foglalkoztatott, aki a felvételre kerülı hónapban (május) három
munkanapnál hosszabb idıre nem kapott munkabért (pl. táppénz, betegszabadság, ki-,
belépés, nem fizetett távollét stb. miatt).
Akik azonban szabadság és minden egyéb fizetett távollét miatt voltak távol és számukra
díjazás (munkabér) jár, bekerülnek a mintába. Ugyancsak bekerül a mintába a kölcsönadott (kölcsön-vett) foglalkoztatatott, mégpedig annál a szervezetnél, amelyik a bérezését
teljesíti.

Adatközlésnél a felsorolt feltételeket figyelembe kell venni úgy a 50 fınél kevesebb
munkavállalót foglalkoztató (és így teljes körő adatszolgáltatásra kötelezett), mint a 50 fı
feletti létszámot foglalkoztató (és így a megadott szempontok szerint kiválasztott
foglalkoztatottakról adatszolgáltatásra kötelezett) gazdálkodó szervezeteknél is.

3. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének idıpontja, nyomtatvány ellátás:
a) Az adatszolgáltatást a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (TARIFAFELDOLGOZÁS
1476 Budapest, Pf. 75./B) részére kell megküldeni egy példányban a következık szerint.
(Személyesen történı kézbesítés esetén a VIII. kerület Kálvária tér 7. III. emelet 306-os
szobába lehet jönni, 9-16 óra között.)
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A gazdasági szervezet létszám-kategóriája

Beküldési határidı:

5-300 fı közötti

július 7.

300 fı feletti (és létszámnagyságtól függetlenül
az élelmiszer-kiskereskedelem)

július 14.

b) Amennyiben a kiküldött nyomtatványok nem elegendık, további példányokat a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Statisztikai és Elemzési Fıosztályán Kiss Jenınétıl
kell igényelni. Telefonszám: 06 (1) 303-9300/3062.
Az adatszolgáltatással kapcsolatban felvilágosítást ad: Schıdelné Engler Ágnes (telefon:
06 (1) 303-9300/3061)
Az adatszolgáltatás számítógépes adathordozón is teljesíthetı, a papiros borítólapot ez
esetben is kitöltve vissza kell küldeni. Technikai részleteket a 4. számú melléklet
tartalmazza.
Az adatok átadásának módjáról felvilágosítást ad: Grad Sándor (telefon: 06 (1) 3039300/3121).
Megjegyzés: Amennyiben a szervezet számára egyszerőbb megoldás az, hogy a mintavételes adatközlés helyett a
teljes-, és nem teljes munkaidıben foglalkoztatottakra teljes körő adatszolgáltatást teljesít, úgy azt a FSzH
készségesen fogadja. Természetesen ebben az esetben is ki kell hagyni azokat, akiket az általános
tudnivalók 2-es pontjában leírtak alapján egyébként is kihagytak volna.

Rögzítı-program!
Ebben az évben ismételten rögzítı-program közreadásával is megpróbáljuk
adatszolgáltatóink munkáját megkönnyíteni. A program a www.afsz.hu portálon a
statisztika menőpont – egyéni bérek és keresetek címszó alatt található.
Az így elkészített állomány floppyra mentve postán (az aláírt és lepecsételt
borítólappal együtt), vagy elektronikus levélben a tarifa@lab.hu címre elküldhetı. A
csak nyomtatott formában továbbított adatközlést nem tudjuk elfogadni.
Ebben az évben is lehetıséget biztosítunk arra, hogy az elektronikus levélként
elküldött statisztika elektronikus aláírással elküldhetı mindazok számára, akik ilyen
jogosultsággal rendelkeznek. Ebben az esetben a borítólapot sem kell papíron
visszaküldeni!
A portálon egyéb segédállományok is megtalálhatók, mint pl. településazonosító törzsszám
stb.

c) Egyéb technikai elıírások
Minden kódkockába csak egy számjegy kerülhet. A számokat jobbra zártan kell beírni. Az
üresen maradt számhelyekre nem kell 0-t írni, azok továbbra is üresen maradnak. Például:
3 0 7
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Kivételt képez a TEÁOR1 és a településazonosító törzsszám, amelyek kezdıdhetnek 0-val, így
ez esetben a 0-t is be kell írni.
Ha a sor egy oszlopába nem kerül adat (pl. nincs mőszakpótléka a dolgozónak), a megfelelı
számhelyeket itt is üresen kell hagyni.
Az adatokat célszerő kézzel, tintával (golyóstollal) olvashatóan kitölteni. (Irógéppel történı
kitöltés esetén a számjegyek elcsúszására lehet számítani!)
Fénymásolt példányt illetve leporellón történı adatszolgáltatást nem tudunk elfogadni.

d) A borítólap és az adatlap felsı általános részének kitöltése:
A borítólapon és minden megkezdett adatlapon a szervezet nevét, címét (az adatlapon a
központi szervezettel nem egy településen levı részleg helyét, település megnevezését) kell
feltüntetni.
Ugyancsak be kell írni a borítólapra és az adatlap(ok)ra a szervezet 2008. május 31-én
érvényes statisztikai számjelébıl az elsı 8 számot, (ez megegyezik az adószám elsı 8
számával), amely a törzsszámot jelöli, valamint a számjelben ezután következı 4
számjegyő szakágazati jelzıszámot.
A borítólapon kell feltüntetni
• a szervezetnél 2008. május hónapban teljes- és a nem teljes munkaidıben
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát, valamint annak fizikai és
szellemi foglalkozásúakra való felbontását. A fizikai és szellemi létszámot a KSH
elıírásaival összhangban kell meghatározni. (1994. január 1-tıl fizikai foglalkozásúnak
számít az a foglalkoztatott, akinek az FEOR szerinti besorolásában a négy jegyő FEORszám elsı számhelyén 5 vagy annál nagyobb szám szerepel.)
• Az állami-önkormányzati érdekeltség-, valamint a külföldi érdekeltség részarányát. 50-50
%-os arány esetén a kisebbségi részarány kategóriájába (3-as kód) kell sorolni.
• Érvényes kollektív bérmegállapodás esetén a kódkockába 1-est kell írni. Minden más
esetben „0”-t.
A szervezetre érvényes bérmegállapodásnak kell tekinteni minden olyan megállapodást,
amelyet a munkáltató és a szakszervezet(ek), illetve az üzemi tanács kötött. (Ilyennek
tekintendı a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás.)
Több munkáltatóra kiterjedı megállapodás az a szerzıdés amelye egyrészrıl
munkáltatói érdekképviseleti szervezet vagy több munkáltató, másrészrıl szakszervezet
vagy több szakszervezet kötött.

1

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amely 2008. január 1-én lépett hatályba
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Az adatlapon a gazdasági szervezet, részleg, telephely földrajzi helyét jelzı ötjegyő
településazonosító törzsszámot a KSH területi számjelrendszerének2 megfelelıen minden
megkezdett lapon ki kell tölteni;
• egy gazdasági szervezeten belül a különbözı településeken mőködı gyáregységek,
részlegek, telephelyek adatait külön lap(ok)on kell közölni, a megfelelı település
azonosító törzsszám feltőntetésével (a többi azonosító adat megjelölésén túlmenıen);
• azoknál a gazdasági szervezeteknél, amelyek az ország sok településén, területileg
szétszórtan elhelyezkedı - többnyire kis létszámú - egységekkel (pl. kereskedelmi
egység, községi postahivatal stb.) rendelkeznek, a mintába került dolgozókról az
adatlapokat településenként külön lapon, a településazonosító törzsszám
feltüntetésével kell kitölteni.
Ha egy-egy településrıl csak egy-két fı került a mintába, akkor 20 km-es körzeten
belül néhány település összevontan, az összevont települések valamelyikének
tetszılegesen kiválasztott településazonosító törzsszámával kell beküldeni.
Az 50 fı alatti létszámú vállalkozásoknál a központi telephely adatlapján jelenthetı az
összes foglalkoztatott.
• a változó munkahelyen dolgozók adatait a bérszámfejtés
településazonosító törzsszámmal ellátott lapon kell közölni.

helye

szerinti

Az adatlapon kell feltüntetni a telephelyre jellemzı szakágazat – 4 jegyő TEÁOR kód –
jelzıszámát. A telephely szakágazatát a legnagyobb hányadban gyakorolt tevékenység
szerint kell meghatározni, ami eltérhet a gazdálkodó szervezet egészének szakágazati
besorolásától.
Az adatlapok lapszámozását célszerő az összes lap kitöltése után elvégezni. Azoknál a
szervezeteknél, ahol több településrıl érkezett adatlap, a központi szervezet végzi a
folyamatos lapszámozást és az adatlapok beküldését. Az összes adatlapot kérjük a borítóban
elhelyezni és úgy beküldeni a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak.
Az adatlapok másolati példányait kérjük szíveskedjenek megırizni!

II. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adatlap egységesen vonatkozik mind a fizikai, mind a szellemi foglalkoztatottakra. Az
adatlapra való felkerülés sorrendje tetszıleges.

Az oszlopok tartalma:
1. oszlop: Sorszámozás a lapon elınyomtatva, azonosítás, a lap sorszámának egyidejő
figyelembevételével lehetséges.
2

Területi számjelrendszer (KSH), Budapest településazonosító törzsszáma
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2. oszlop: Ebben az oszlopban kell feltüntetni a foglalkoztatás formáját jelölı kódszámot
az alábbiak szerint:
=1
teljes munkaidıben foglalkoztatott
rész munkaidıben foglalkoztatott
=2
teljes munkaidıben foglalkoztatott nyugdíjas = 3
rész munkaidıben foglalkoztatott nyugdíjas = 4
3. oszlop: A nem megjelölése:

férfi = 1
nı = 2

4. oszlop: A foglalkoztatott születési évének utolsó két számjegyét és a hónap számát kell
beírni. Pl.: 1949. októberben született dolgozó esetén
4 91 0
5. oszlop: Az oszlopba a foglalkoztatott munkaszerzıdésének típusa szerinti kódszámot kell
beírni az alábbiak szerint:
határozatlan idejő munkaszerzıdés
=1
határozott idejő munkaszerzıdés
=2
szakmunkástanuló
=3
egyéb
=4
6. oszlop: A foglalkoztatottnak az adott vállalkozásnál eltöltött, a 2008. május 31. állapot
szerinti szolgálati idejét - év, hónap száma - kell beírni. Pl.
6 10

6 év, 10 hónap

15 0 6

15 év, 6 hónap

Szervezeti változás, átalakulás esetén a munkajogi szempontból jogelıd
szervezetnél eltöltött idıt is figyelembe kell venni. A munkából történı 1 évnél
hosszabb folyamatos távollétek (pl. GYES) teljes idıtartamát figyelmen kívül kell
hagyni.
7. oszlop: A foglalkoztatott 2008. évre megállapított fizetett szabadságnapjainak - alap és
pótszabadságok együttes összege – számát kell beírni. A szabadságnapok
megadásánál figyelmen kívül kell hagyni az elızı évrıl áthozott napokat, ill. az ez
évre járó, de már igénybe vett napok számát nem kell levonni.
8. oszlop: Ebbe az oszlopba a heti normál munkaórák számát kérjük beírni, ami általában
40 óra. Egyenlıtlen munkaidı-beosztás esetén a munkaidıkeret egésze alapján
meghatározott heti átlagos normál munkaidıt kérjük feltüntetni.
Heti normál munkaidınek azt a munkaórát kell tekinteni, amelyet a munkavállaló
munkaszerzıdésében rögzítettek, és elvárják, hogy ezen idı alatt munkát végezzen.
A heti normál munkaidı nem tartalmazza: - az utazás idıtartamát,
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- a fı étkezéshez tartozó szünetet
kivéve ha az része a munkaidınek,
- az iskolában töltött idıt,
- az otthoni munkavégzést, amit nem a
munkaszerzıdés alapján végeznek,
- a túlmunkát.
9. oszlop: Az oszlopba a május havi ténylegesen fizetett munkaórák számát kérjük beírni a
készenléti órák száma nélkül.
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak esetén
ez az érték általános esetben (ha a munkavállaló normál munkarendben minden nap
dolgozott vagy csak fizetett szabadság címén volt távol) - a május 1-jei és a május
12-ei fizetett ünneppel együtt - a 21 fizetett nap figyelembe vételével napi 8 óra
esetén 168 óra. A betegszabadság, táppénzes állomány, és a nem fizetett távollét
idıtartama, valamint a hóközi ki- és belépés csökkenti, a túlmunka idıtartama pedig
növeli a fizetett munkaórák számát.
Abban az esetben, ha a foglalkoztatott rendkívüli munkavégzést (túlmunkát)
teljesített, és arra fizetést kapott, úgy az elıbbi példában szereplı 168 órát a túlórák
számával meg kell növelni. A készenléti órák számát nem kell figyelembe venni
kivéve, ha a készenlét alatt munkavégzés elrendelésére került sor, tehát rendkívüli
munkavégzés következett be.
Ha foglalkoztatott valamilyen oknál fogva (betegség, nem fizetett távollét) néhány
órára - maximum 3 x 8 óra - nem kapott fizetést, akkor ezeknek az óráknak a
számát le kell vonni a 168 órából, és ezt a számot kell beírni az oszlopba.
Például: ha a foglalkoztatott 22 órát túlórázott és 4 óra fizetetlen távolléten volt,
akkor
168 + 22 - 4 = 186
A nem teljes munkaidıben foglalkoztatottak esetén a számítást hasonló módon
kell elvégezni, csak a napi 8 óra helyett, a munkaszerzıdés szerinti napi óraszámot
kell figyelembe venni.
10. oszlop: Ebben az oszlopban azt kell jelezni, hogy a fizetett munkaórák tartalmazzák - e az
étkezési idıt. A szervezetnél alkalmazott forma szerint az alábbi kódokat kell beírni
a kódkockába.
igen = 1
nem = 2
11. oszlop: Az oszlopba a május hónapban fizetett (tehát a 9-es oszlopban szereplı, fizetett
órák számának részét képezı) túlórák számát kérjük beírni, természetesen a
munkával nem töltött készenlét idıtartama nélkül.
12.oszlop:Ebbe az oszlopba csak akkor kerülhet adat, ha a foglalkoztatott jelenlegi
munkáltatójához 2007.01.01-12.31 között lépett be. Ez esetben a belépés
hónapjának számát kell közölni. A 2008-ban belépık adatait is kell közölni
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(amennyiben az elıírt feltételeknek megfelelnek), de nem kell jelölni a belépés
hónapját.
13oszlop: A foglalkoztatott legmagasabb (befejezett)iskolai végzettségét az alábbiak szerint
kell kódolni:
Iskolai végzettség szintje

Kódszám az elsı pozíción

Általános iskola 0-7 osztály
Általános iskola 8 osztály
Szakiskola
Szakmunkásképzı iskola
Szakközépiskola
Gimnázium
Technikum
Fıiskola
Egyetem
Szakképesítés szintje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kódszám a második pozíción

Középfokú végzettségre épülı középfokú szakképesítés
Középfokú végzettségre épülı felsıfokú szakképesítés
Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképesítés
Fıiskolai, egyetemi végzettségre épülı posztgraduális képzésben
(szakirányú továbbképzésben) szerzett további szakképesítés
Minden más esetben

1
2
3
4
0

Például:
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és nincs további, 1-4 kóddal jelölendı szakképesítése akkor
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és további középfokú szakképesítése is van akkor
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és felsıfokú szakképesítése is van akkor

50
51
52

Fogalmi magyarázat a szakképesítés szintjéhez:
a) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítés lehet
• a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatályba lépését megelızıen szerzett
középfokú, ill. felsıfokú szakképesítés,
• a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatályba lépése után, annak 2.§ (3)
bekezdése, továbbá 52-53.§ -sa szerint szervezett képzésben megszerzett középfokú, ill.
felsıfokú szakképesítés.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett középfokú képesítésnek minısül pl. a
képesített könyvelı, középfokú munkaügyi-, statisztikai-, iparjogvédelmi tanfolyamokon
szerzett szakképesítés.
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Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett felsıfokú képesítésnek minısül pl. a
felsıfokú államháztartási-, munkaügyi-, statisztikai-, munkavédelmi-, iparjogvédelmi-,
okleveles árszakértıi-, mérlegképes könyvelıi, folyamatszervezıi tanfolyamon szerzett
szakképesítés.
b) Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképesítés:
Új képzési forma: felsıfokú intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményezı
szakképzés, amely beépül a felsıoktatási intézmény szakjainak programjába (jogszabályi
alapját a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény képezi.
c) Fıiskolai, egyetemi végzettségre épülı, posztgraduális képzésben (szakirányú
továbbképzésben) szerzett további szakképesítés:
Ide tartozik a posztgraduális képzés keretében megszerzett pl. szakorvosi-, szakmérnöki-,
szakközgazdászi képesítés, továbbá a tudományos fokozat.
14.oszlop: Ide kell felvezetni a foglalkoztatott munkakörét jelzı négy jegyő FEOR számot.(Az
1997.I.1-tıl érvényes osztályozási rendszer szerint!).
(FEOR: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere, amely megjelent a
Statisztikai Közlöny 1996/12-es számában, a KSH 9006/1996. sz. közleményeként.)
Segédletül lásd még az 1. sz. mellékletet, amely a módosításokkal együtt
egységes szerkezetben tartalmazza az érvényes osztályozási rendszert.
15. oszlop: Az oszlopba a mellékelt jegyzék alapján a foglalkoztatott besorolásának (6/1992.
(VI.27.) MüM rendelet a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszerérıl)
megfelelı kódszámot kell beírni az 2008. május 31-i állapot szerint. (2. sz.
melléklet)
Amennyiben a gazdasági szervezet részese középszintő megállapodásnak, és a
rendelethez viszonyítva eltérı besorolási csoportokban állapodtak meg, úgy a
rendelet 3.§ (2) bekezdésének megfelelıen el kell végezni a megfeleltetést!
Az adatfelvételben - az esetben, ha a I/2 pont szerinti feltételeknek megfelelnek annak ellenére szerepeltetni kell a gazdasági szervezet elsı számú vezetıjét és
helyetteseit, hogy az ágazatközi besorolási rendszer hatálya alá nem tartoznak. Ez
esetre a 2. sz. mellékletben külön meghatározott kódot kell alkalmazni.
FIGYELEM !
A 16 - 17-os oszlopokba a munkavállalónak - a Munka Törvénykönyve 76. § (5). bekezdése
szerint - a munkaszerzıdésben megállapított, 2008. május 31. állapot szerint érvényes
személyi alapbérét kell beírni függetlenül attól, hogy idıbérben vagy teljesítménybérben ideértve a jutalékos bérformát is - foglalkoztatják.
16. oszlop: Ide a nem havibéres dolgozó 2008. május 31-én érvényes besorolás szerinti
személyi alapórabérét kell beírni. Az adatokat a kerekítés szabályainak
figyelembevételével, fillér nélkül, forint pontosságra kerekítve kell közölni. Pl:
400,00 Ft/óra esetén

40 0

460,50 Ft/óra esetén

461
120 0
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1200,00 Ft/óra esetén
Amennyiben a foglalkoztatott részére heti (napi) bért állapítottak meg, ezt az összeget el kell
osztani a heti (napi) kötelezı óraszámmal és az így kapott egy órára esı bért kell az oszlopban
feltüntetni. Pl.: hetibér 16000 Ft, heti kötelezı munkaóra 40 óra, a beírandó összeg
16000
---------= 400 Ft/óra
40
Ez az oszlop a havibéres dolgozóknál üresen marad!
17. oszlop: Itt kell feltüntetni a havidíjas foglalkoztatottak besorolás szerinti havi alapbérét a
2008. május 31-i állapotnak megfelelıen.
Ez az oszlop abban az esetben, ha a 16. oszlopba adat került, üresen marad.
FIGYELEM !
A következı 18-23 oszlopok, valamint a 26-es oszlop csak a fımunkaviszonyból származó
bruttó keresetelemeket, illetve abból kiemelve, annak alkotóelemeit tartalmazhatják! A 24. és
a 25. oszlopba az egyéb munkajövedelemként kifizetett elemek együttes összegét kell beírni!
Természetesen a bruttó keresetbıl, valamint az egyéb munkajövedelembıl a nyugdíjjárulékot,
munkavállalói járulékot és a személyi jövedelemadó összegét nem szabad levonni!
Kérjük, hogy a következı oszlopok kitöltése elıtt tanulmányozza át a 3. mellékletet, amely a
KSH „Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz” c. kiadványnak ide vonatkozó
fogalmi meghatározásait tartalmazza.
18.oszlop: Itt kell feltüntetni a foglalkoztatott 2008. május hónapra számfejtett rendszeres
keresetét, tekintet nélkül a kifizetés jogcímére. (Csak keresetelemek!) Kivételt
képeznek - tehát az adat nem tartalmazhatja - a következık: a májusi keresettel
elszámolt, de több havi munkát jelentı feladatok után májusban kifizetett nem
rendszeres prémium, jutalom és év végi részesedés, az esetleg májusban kifizetett
13. havi fizetés összege, valamint az esetleges korrekció összege. (Pl. hó végi
betegállomány miatti bérszámfejtési korrekció.)
Tehát az itt megjelenı összeg a május havi összes rendszeres kifizetést
tartalmazza (a fizetett ünnepekre - ami ez év májusában 2 nap - járó díjazással
együtt), így csak nagyobb vagy egyenlı lehet a 19+20+21+22+23 oszlopok
összegénél!
Ennek a keresetadatnak a 9-es oszlopban szereplı fizetett órákra kell
vonatkoznia.
19.oszlop: Ebben az oszlopban kérjük feltüntetni a 18. oszlopban szereplı keresetbıl a havi
rendszerességgel fizetett prémiumok, jutalmak május havi együttes összegét.
20.oszlop: Az oszlopba a 18-as oszlopból a jutalék összegét kérjük beírni.
21.oszlop: Ide a 18. oszlopból kiemelve a túlmunka alapdíját és pótlékát (vagy a túlmunka
átalánydíját), kell beírni.
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Ennek a keresetelemnek a 11-es oszlopban szereplı fizetett túlórákra kell
vonatkoznia.
22.oszlop: Az oszlopba a 18. oszlopból a vonatkozó jogszabályok és a kollektív
szerzıdésekben meghatározottak alapján a két vagy több mőszakban, illetve a
folytonos üzemrendő munkahelyeken foglalkoztatott munkavállaló részére
elszámolt mőszakpótlék, illetve az éjszakai pótlék május havi összege kerül.
23.oszlop: Ez az oszlop a 18. oszlopból kiemelten tartalmazza a bérpótlék címén elszámolt
május havi kifizetéseket, a 3. sz. mellékletnek megfelelı tartalommal. (Pl.:
földalatti-, nyelvpótlék, stb.) Kivételt képez a túlóra-, a mőszak- és éjszakai
pótlék, amelyek a 21. ill. a 22. oszlopba kerülnek, valamint a bányászati
hőségjutalom (amely a 26. oszlopba kerül).

Figyelem:
A következı (24. és 25.) oszlopok kitöltésénél kérjük vegyék figyelembe, hogy ugyanazon
jogcímen kifizetett egyéb munkajövedelem a 24. oszlopba kell, hogy kerüljenek, ha a kifizetés
havi rendszerességgel történik, ha pedig a kifizetés nem havonta (hanem pl. negyedévente,
évenként vagy rendszertelenül) történik, akkor a 25. oszlopba írandó!
24.oszlop: Itt kell feltüntetni a havi rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelmek
együttes összegét. (Havi rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelem
általában a lakhatási költségtérítés; étkezési térítés; a munkába járással
kapcsolatos költségtérítések; a kizárólag saját használatra biztosított, ill.
magáncélra is igénybe vehetı cégautóval kapcsolatos költségtérítések; a
munkaszerzıdésben rögzített, olyan címen fizetett díjazás, mellyel a munkáltató
gazdasági érdekeinek védelmében a volt dolgozó kötelezettségvállalását
honorálja; a 6/1994 (II.18.) IKM-PM-NM sz. rendelet alapján fizetett bányászati
kereset-kiegészítés)
25.oszlop: Itt kell feltüntetni, a 2007. I.1. és XII. 31. között kifizetett nem havi
rendszerességő egyéb munkajövedelmek együttes összegét. (Nem havi
rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelem általában a munkakörben
végzett munkához kapcsolódó szerzıi jogdíj; a külföldi kiküldetést teljesítı
magyar munkavállaló vagy a külföldön foglalkoztatott nem magyar
állampolgárságú munkavállaló részére a hazai átlagkeresetek alapján megállapított
munkabér összegét meghaladó díjazás; jubileumi jutalom; tárgyjutalmak pénzben
kifizetett értéke; egyéb természetbeni munkajövedelmek pl: ruházati
költségtérítés, üdülési hozzájárulás, a munkavállalónak térített szolgáltatási díjak)
26.oszlop: Itt kell feltüntetni, a 2007. I.1. és XII. 31. között kifizetett nem havi
rendszerességő prémium, jutalom, nyereségrészesedés, bányászati hőségjutalom,
valamint a 13. havi fizetés éves bruttó összegét, függetlenül attól, hogy a 2006.,
vagy a 2007. évi teljesítmények alapján került kifizetésre.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az egyéni bérek (illetmények) és keresetek a

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEKNÉL
történı adatfelvételhez
2008. május
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ
A 2008. évi adatszolgáltatás alapvetıen megegyezik az elmúlt évivel, annak érdekében, hogy
a magyar adatfelvétel lehetı legteljesebb mértékben megfeleljen az EU 530/1999
(1999.03.09.) tanácsi rendeletében kötelezıen elıírtaknak.
1. Az adatszolgáltatás tartalma
Az adatszolgáltatás a KSH „Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz” címő
kiadványában meghatározott statisztikai állományi létszám szerinti teljes munkaidıben,
valamint a nem teljes munkaidıben foglalkoztatottakra terjed ki az alábbiak szerint:
A mintába az a foglalkoztatott kerül, aki bármely év, bármelyik hónap 5-én
vagy 15-én vagy 25-én született.
(tehát mindazoknak az adatait közölni kell, akik e három nap bármelyikén születtek.)

Amennyiben az intézménynél a nem teljes munkaidıben foglalkoztatottak
száma nem haladja meg a 10 fıt, akkor az adatlapon valamennyi nem
teljes munkaidıs dolgozó adatait kérjük közölni.
A foglalkoztatott nem kerül a mintába a következı esetekben, (annak ellenére, hogy a
megadott napok egyikén született) ha:
• külföldön végez munkát, kivéve ha külföldi kiküldetést teljesít;
• a munkaviszonyban állók részére a Foglalkoztatási Törvény alapján szervezett
átképzésben résztvevı;
• valamint az a foglalkoztatott, aki a tárgyhónapban (május) három munkanapnál
hosszabb idıre nem kapott munkabért (pl. táppénz, betegszabadság, ki -, belépés,
nem fizetett távollét stb. miatt).
Akik azonban szabadság és minden egyéb fizetett távollét miatt voltak távol és számukra
díjazás (munkabér) jár, bekerülnek a mintába. Ugyancsak bekerül a mintába a kölcsönadott (kölcsön-vett) foglalkoztatatott, mégpedig annál a szervezetnél, amelyik a bérezését
teljesíti.
Ha az adatszolgáltatás bármilyen okból "nemleges" (pl. a szervezetnél nincs olyan
dolgozó, aki: a megjelölt napokon született, a szervezet felszámolás alatt áll, stb.) az adatlap
üresen marad.
A borítólapot az adatszolgáltatás teljesítésének regisztrálhatósága érdekében azonban ez
esetben is kitöltve vissza kell küldeni. Be kell írni a cég nevét, statisztikai törzsszámát és
a szakágazatot, az állományi létszámra vonatkozó adatokat, valamint a nemlegesség
okát.
2. Az adatszolgáltatók köre
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Az adatszolgáltatás mindazon költségvetési és társadalombiztosítási szervezetre (továbbiakban: költségvetési szervezet) kiterjed, amelyek az alább felsorolt törvények hatálya alá
tartoznak:
•
•
•
•
•
•

1992. évi XXIII. tv. A köztisztviselık jogállásáról;
1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról;
1997. évi LXVII. tv. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról;
1997. évi LXVIII. tv. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról;
1994. évi LXXX. tv. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrıl;
1996. évi XLIII. tv. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
jogviszonyáról.
• 2001. évi XCV tv A Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak
jogállásáról.
• 1992. évi XXII. tv. A munka törvénykönyvérıl
3. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének idıpontja, nyomtatvány ellátás:
a) Az adatszolgáltatást a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (TARIFAFELDOLGOZÁS
1476 Bp.Pf.75/B) részére kell megküldeni egy példányban 2008. július 14-ig.
(Személyesen történı kézbesítés esetén a VIII. kerület Kálvária tér 7. III. emelet 306-os
szobába lehet jönni, 9-16 óra között.)

b) Amennyiben a kiküldött nyomtatványok nem elegendık, további példányokat a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Statisztikai és Elemzési Fıosztályán Kiss Jenınétıl
lehet igényelni. Telefonszám: 06 (1) 303-9300/3062.
Az adatszolgáltatással kapcsolatban felvilágosítást ad: Schıdelné Engler Ágnes (telefon:. 06
(1) 303-9300/3061.)
Az adatszolgáltatás számítógépes adathordozón is teljesíthetı, a papiros borítólapot ez
esetben is kitöltve vissza kell küldeni. Technikai részleteket a 4. számú melléklet
tartalmazza.
Az adatok átadásának módjáról felvilágosítást ad: Grad Sándor (telefon: 06 1 303-9300/3121).
Megjegyzés: Amennyiben a szervezet számára egyszerőbb megoldás az, hogy a mintavételes adatközlés helyett a
teljes- és nem teljes munkaidıben foglalkoztatottakra teljes körő adatszolgáltatást teljesít, úgy azt az FSzH
készségesen fogadja. Természetesen ebben az esetben is ki kell hagyni azokat, akiket a kitöltési útmutató
1-es pontjában leírtak alapján egyébként is kihagytak volna.

Rögzítı-program!
Ebben az évben ismételten rögzítı-program közreadásával is megpróbáljuk
adatszolgáltatóink munkáját megkönnyíteni. A program a www.afsz.hu portálon a
statisztika menőpont – egyéni bérek és keresetek címszó alatt található.
Az így elkészített állomány floppyra mentve postán (az aláírt és lepecsételt
borítólappal együtt), vagy elektronikus levélben a tarifa@lab.hu címre elküldhetı. A
csak nyomtatott formában továbbított adatközlést nem tudjuk elfogadni.
Ebben az évben is lehetıséget biztosítunk arra, hogy az elektronikus levélként
elküldött statisztika elektronikus aláírással is elküldhetı mindazok számára, akik
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ilyen jogosultsággal rendelkeznek. Ebben az esetben a borítólapot sem kell papíron
visszaküldeni!
A portálon egyéb segédállományok is megtalálhatók, mint pl. településazonosító törzsszám
stb.
c) Egyéb technikai elıírások
Minden kódkockába csak egy számjegy kerülhet. Az adatokat jobbra zártan kell beírni. A
baloldalon üresen maradt számhelyekre nem kell 0-t írni, azok továbbra is üresen
maradnak. Például:
307
Kivételt képez a TEÁOR1 és a településazonosító törzsszám, amelyek kezdıdhetnek 0-val, így
ez esetben a 0-t is be kell írni.
Ha a sor egy vagy több rovatába nem kerül adat, a megfelelı számhelyeket itt is üresen kell
hagyni. Az adatokat célszerő kézzel, tintával (golyóstollal) olvashatóan kitölteni.
(Írógéppel történı kitöltés esetén a számjegyek elcsúszására lehet számítani!)
Fénymásolt példányt illetve leporellón történı adatszolgáltatást nem tudunk elfogadni.
d) A borítólap és az adatlap felsı általános részének kitöltése:
A borítólapon és minden megkezdett adatlapon a költségvetési szervezet nevét, címét (az
adatlapon a központi szervezettel nem egy településen levı részleg helyét, település
megnevezését) kell feltüntetni.
Ugyancsak be kell írni a borítólapra és az adatlap(ok)ra a költségvetési szervezet 2008. május
31-én érvényes statisztikai számjelébıl az elsı 8 számot, (ez megegyezik az adószám elsı
8 számával) amely a törzsszámot jelöli, valamint a számjelben ezután következı 4
számjegyő szakágazati jelzıszámot.
Azok a szervezetek, amelyek önálló törzsszámmal nem rendelkeznek, annak a szervezetnek a
törzsszámát írják be, amelyhez tartoznak (anyaszervezet).
• A borítólapon kell feltüntetni az intézménynél 2008. május 31-én teljes- és nem teljes
munkaidıben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát, valamint annak fizikai
és szellemi foglalkozásúakra való felbontását.
.
Fizikai állományba tartozik az a foglalkoztatott, akinek:
• a bírák és ügyészeknél a besorolása fizikai kategóriába történt,
• közalkalmazottaknál akinek az FEOR szerinti besorolásában a négy jegyő FEOR-szám
elsı számhelyén 5 vagy annál nagyobb szám van.

1

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amely 2008. január 1-én lépett hatályba.
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A költségvetési szervezet, részleg, telephely földrajzi helyét jelzı öt jegyő településazonosító
törzsszámot2 a KSH területi számjelrendszerének megfelelıen minden megkezdett lapon
ki kell tölteni;
• egy költségvetési szervezeten belül a különbözı településazonosító törzsszámmal
rendelkezı egységek, részlegek, telephelyek adatait külön lap(ok)on kell közölni, a
megfelelı településazonosító törzsszám feltüntetésével (a többi azonosító adat
megjelölésén túlmenıen);
• a változó munkahelyen dolgozók adatait a bérszámfejtés
településazonosító törzsszámmal ellátott lapon kell közölni.

helye

szerinti

II. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adatlap egységesen vonatkozik mind a fizikai, mind a szellemi foglalkoztatottakra. Az
adatlapra való felkerülés sorrendje tetszıleges.

Az oszlopok tartalma:

1. oszlop: Sorszámozás a lapon elınyomtatva, azonosítás, a lap sorszámának egyidejő
figyelembevételével lehetséges.
2. oszlop: Ebben az oszlopban kell feltüntetni a foglalkoztatás formáját jelölı kódszámot az
alábbiak szerint:
teljes munkaidıben foglalkoztatott
=1
=2
rész munkaidıben foglalkoztatott
teljes munkaidıben foglalkoztatott nyugdíjas = 3
rész munkaidıben foglalkoztatott nyugdíjas = 4
3. oszlop: A nem megjelölése:

férfi = 1
nı = 2

4. oszlop: A foglalkoztatott születési évének utolsó két számjegyét és a hónap számát kell
beírni. Pl.: 1949. októberben született dolgozó esetén
4 91 0
5. oszlop: Az oszlopba a foglalkoztatott munkajogviszonyra vonatkozó szerzıdés, kinevezés
típusa szerinti kódszámot kell beírni az alábbiak szerint:
határozatlan idejő munkaszerzıdés
=1
határozott idejő munkaszerzıdés
=2
szakmunkástanuló
=3
egyéb
=4

2

Területi számjelrendszer (KSH), Budapest, településazonosító törzsszáma
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6. oszlop: A foglalkoztatottnak az adott munkáltatónál eltöltött, a 2008. május 31. állapot
szerinti szolgálati idejét - év, hónap száma - kell beírni. Pl.
6 1 0

6 év, 10 hónap

15 06

15 év, 6 hónap

Szervezeti változás, átalakulás esetén a munkajogi szempontból jogelıd
szervezetnél eltöltött idıt is figyelembe kell venni. A munkából történı 1 évnél
hosszabb folyamatos távollétek (pl. GYES) teljes idıtartamát figyelmen kívül kell
hagyni.
7. oszlop: A foglalkoztatott 2008. évre megállapított fizetett szabadságnapjainak - alap és
pótszabadságok együttes összege – számát kell beírni. A szabadságnapok
megadásánál figyelmen kívül kell hagyni az elızı évrıl áthozott napokat, ill. az ez
évre járó, de már igénybe vett napok számát nem kell levonni.
8. oszlop: Ebbe az oszlopba a heti normál munkaórák számát kérjük beírni, ami általában
40 óra. Egyenlıtlen munkaidı-beosztás esetén a munkaidıkeret egésze alapján
meghatározott heti átlagos normál munkaidıt kérjük feltüntetni.
Heti normál munkaidınek azt a munkaórát kell tekinteni, amelyet a munkavállaló
munkaszerzıdésében rögzítettek, és elvárják, hogy ezen idı alatt munkát végezzen.
A heti normál munkaidı nem tartalmazza: - az utazás idıtartamát,
- a fı étkezéshez tartozó szünetet
kivéve ha az része a munkaidınek,
- az iskolában töltött idıt,
- az otthoni munkavégzést, amit nem a
munkaszerzıdés alapján végeznek,
- a túlmunkát.
9. oszlop: Az oszlopba a május havi ténylegesen fizetett munkaórák számát kérjük beírni
az ügyeleti és a készenléti órák száma nélkül.
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak esetén
ez az érték általános esetben (ha a munkavállaló normál munkarendben minden nap
dolgozott vagy csak fizetett szabadság címén volt távol) - a május 1-jei és a május
12-ei fizetett ünneppel együtt - a 21 fizetett nap figyelembe vételével napi 8 óra
esetén 168 óra. A betegszabadság, táppénzes állomány, és a nem fizetett távollét
idıtartama, valamint a hóközi ki- és belépés csökkenti, a túlmunka idıtartama pedig
növeli a fizetett munkaórák számát.
Abban az esetben, ha a foglalkoztatott rendkívüli munkavégzést (túlmunkát)
teljesített, és arra fizetést kapott, úgy az elıbbi példában szereplı 168 órát a túlórák
számával meg kell növelni. A készenléti órák számát nem kell figyelembe venni
kivéve, ha a készenlét alatt munkavégzés elrendelésére került sor, tehát rendkívüli
munkavégzés következett be.
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Ha foglalkoztatott valamilyen oknál fogva (betegség, nem fizetett távollét) néhány
órára - maximum 3 x 8 óra - nem kapott fizetést, akkor ezeknek az óráknak a
számát le kell vonni a 168 órából, és ezt a számot kell beírni az oszlopba.
Például: ha a foglalkoztatott 22 órát túlórázott és 4 óra fizetetlen távolléten volt,
akkor
168 + 22 - 4 = 186
A nem teljes munkaidıben foglalkoztatottak esetén a számítást hasonló módon
kell elvégezni, csak a napi 8 óra helyett, a munkaszerzıdés szerinti napi óraszámot
kell figyelembe venni.
10. oszlop: Ebben az oszlopban azt kell jelezni, hogy a fizetett munkaórák tartalmazzák - e az
étkezési idıt. A szervezetnél alkalmazott forma szerint az alábbi kódokat kell beírni
a kódkockába.
igen = 1
nem = 2
11. oszlop: Az oszlopba a május havi rendkívüli munkavégzés idıtartamát (a ledolgozott havi
túlórák számát) kérjük beírni, természetesen a munkával nem töltött készenlét
idıtartama nélkül.
12. oszlop: Az oszlopba a május hónapban ügyeletben töltött és fizetett tényleges órák számát
kérjük beírni.
Jogszabályi rendelkezések értelmében ügyeleti rendszer az egészségügyben
fordulhat elı.
13.oszlop:Ebbe az oszlopba csak akkor kerülhet adat, ha a foglalkoztatott jelenlegi
munkáltatójához 2007.01.01-12.31 között lépett be. Ez esetben a belépés
hónapjának számát kell közölni. A 2008-ban belépık adatait is kell közölni
(amennyiben az elıírt feltételeknek megfelelnek), de nem kell jelölni a belépés
hónapját.
14oszlop: A foglalkoztatott legmagasabb (befejezett)iskolai végzettségét az alábbiak szerint
kell kódolni:
Iskolai végzettség szintje
Általános iskola 0-7 osztály
Általános iskola 8 osztály
Szakiskola
Szakmunkásképzı iskola
Szakközépiskola
Gimnázium
Technikum
Fıiskola
Egyetem

Kódszám az elsı pozíción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Szakképesítés szintje

Kódszám a második pozíción

Középfokú végzettségre épülı középfokú szakképesítés
Középfokú végzettségre épülı felsıfokú szakképesítés
Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképesítés
Fıiskolai, egyetemi végzettségre épülı posztgraduális képzésben
(szakirányú továbbképzésben) szerzett további szakképesítés
Minden más esetben

1
2
3
4
0

Például:
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és nincs további, 1-4 kóddal jelölendı szakképesítése akkor
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és további középfokú szakképesítése is van akkor
• ha a foglalkoztatottnak szakközépiskolai végzettsége van
és felsıfokú szakképesítése is van akkor

50
51
52

Fogalmi magyarázat a szakképesítés szintjéhez:
a) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítés lehet
• a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatályba lépését megelızıen szerzett
középfokú, ill. felsıfokú szakképesítés,
• a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatályba lépése után, annak 2.§ (3)
bekezdése, továbbá 52-53.§ -sa szerint szervezett képzésben megszerzett középfokú, ill.
felsıfokú szakképesítés.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett középfokú képesítésnek minısül pl. a
képesített könyvelı, középfokú munkaügyi-, statisztikai-, iparjogvédelmi tanfolyamokon
szerzett szakképesítés.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett felsıfokú képesítésnek minısül pl. a
felsıfokú államháztartási-, munkaügyi-, statisztikai-, munkavédelmi-, iparjogvédelmi-,
okleveles árszakértıi-, mérlegképes könyvelıi, folyamatszervezıi tanfolyamon szerzett
szakképesítés.
b) Akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképesítés:
Új képzési forma: felsıfokú intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményezı
szakképzés, amely beépül a felsıoktatási intézmény szakjainak programjába (jogszabályi
alapját a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény képezi.
c) Fıiskolai, egyetemi végzettségre épülı, posztgraduális képzésben (szakirányú
továbbképzésben) szerzett további szakképesítés:
Ide tartozik a posztgraduális képzés keretében megszerzett pl. szakorvosi-, szakmérnöki-,
szakközgazdászi képesítés, továbbá a tudományos fokozat.

15.oszlop: Ide kell felvezetni a foglalkoztatott munkakörét jelzı négy jegyő FEOR számot.(Az
1997.I.1-tıl érvényes osztályozási rendszer szerint!).
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(FEOR: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere, amely megjelent a
Statisztikai Közlöny 1996/12-es számában, a KSH 9006/1996. sz. közleményeként.)
Segédletül lásd még az 1. sz. mellékletet, amely a módosításokkal együtt
egységes szerkezetben tartalmazza az érvényes osztályozási rendszert.

16. oszlop: Az oszlopba a foglalkoztatottnak az elımeneteli rendszer szerinti besorolását jelzı
KULCSSZÁMÁT kell beírni az 2008. május 31-i állapot szerint.
A 2.sz. melléklet tartalmazza az egyes törvények elımeneteli rendszeréhez tartozó
kulcsszámrendszereket, valamint azok tartalmi meghatározását.

FIGYELEM!
A következı 17 - 19 oszlopokba a teljes hónapra járó, a kinevezésben szereplı ( tényleges,
teljes havi) összeget kell feltüntetni azoknál a foglalkoztatottaknál, akik bekerültek a mintába,
akkor is ha nem dolgozták le a május hónapban valamennyi munkanapjukat.
17. oszlop:Ide a foglalkoztatott 2008. május 31-én érvényes besorolás szerinti
• köztisztviselıknél az alapilletményt,
• bírák, ügyészeknél a személyi alapbért,
• közalkalmazottaknál az illetményt kell beírni, ami magába foglalja a további
szakképesítésért járó és a munkáltató döntésen nyugvó illetményrészt,
• szolgálati jogviszonyban állóknál a beosztási- és a rendfokozati illetmény
együttes összege,
18.oszlop: Ebbe az oszlopba
• köztisztviselık esetén a vonatkozó törvény 44. §-a szerint járó illetménykiegészítés tényleges, havi összegét,
• közalkalmazottak esetén a vonatkozó törvény 67. §-a alapján megállapított
tényleges havi rendszeres illetménykiegészítés összegét,
szolgálati jogviszonyban állók esetén a vonatkozó törvény 103. §-a szerint járó
illetménykiegészítés tényleges, havi összegét, kérjük beírni.
19. oszlop: Itt kell feltüntetni a magasabb vezetı, illetve vezetı besorolású foglalkoztatott
részére a megállapított, 2008. május 31-én érvényes, tényleges teljes havi vezetıi
pótlék összegét.
20. oszlop: Ebbe az oszlopba a jogszabály (a vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletei)
szerint járó illetménypótlék(ok) - vezetıi pótlék nélkül - tényleges, teljes havi
együttes összegét kell beírni.
Itt kell feltüntetni az 1996. évi XLIII. tv. (HSZT) 100/A § (1) bekezdés szerint
járó szolgálati idıpótlék összegét is.
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FIGYELEM !
A következı 21-24 oszlopok, valamint a 25-es oszlop csak a fımunkaviszonyból származó
bruttó keresetelemeket, illetve abból kiemelve, annak alkotóelemeit tartalmazhatják! A 26. és
a 27. oszlopba az egyéb munkajövedelemként kifizetett elemek együttes összegét kell beírni!
Természetesen a bruttó keresetbıl, valamint az egyéb munkajövedelembıl a nyugdíjjárulékot,
munkavállalói járulékot és a személyi jövedelemadó összegét nem szabad levonni!
Kérjük, hogy a következı oszlopok kitöltése elıtt tanulmányozza át a 3. sz. mellékletet, amely
a KSH „Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz” c. kiadványnak ide vonatkozó
fogalmi meghatározásait tartalmazza.

21.oszlop: Ide a 25-ös oszlopból kiemelve a túlmunka alapdíját és pótlékát (vagy a túlmunka
átalánydíját), kell beírni.
Ennek a keresetelemnek a 11-es oszlopban szereplı fizetett túlórákra kell
vonatkoznia.
22.oszlop: Az oszlopba a május hónapban az ügyeleti órákra elszámolt összeget kell beírni.
Ennek a keresetelemnek a 12-es oszlopban szereplı fizetett ügyeleti órákra
kell vonatkoznia.
23. oszlop: Itt kell feltüntetni a május hónapban számfejtett mőszak-, éjszakai pótlék együttes
összegét.
24. oszlop: Itt kérjük feltüntetni a havi rendszerességgel fizetett prémiumok, jutalmak és az
elızıekben felsorolt, ill. kiemelt pótlékokon kívüli, rendszeresen fizetett pótlékok,
valamint egyéb fel nem sorolt rendszeres kifizetések - pl. a közoktatásban a
minıségi munkavégzésért járó, havi rendszerességő kereset-kiegészítés - májusra
számfejtett együttes összegét.
25. oszlop: Ide a foglalkoztatott május havibérként számfejtett teljes keresetét (csak
keresetelemek!) kell beírni. Az összeg nem tartalmazhatja a májusi keresettel
elszámolt, de több havi munkát jelentı feladatok után esetleg kifizetett nem
rendszeres prémium, jutalom összegét, valamint az esetleges korrekció összegét.
(Pl. hó végi betegállomány miatti bér-számfejtési korrekció.)
Ugyancsak itt jelenik meg a fizetett ünnepre - ami ez év májusában 1 nap - járó
díjazás is.

Figyelem:
A következı (26. és 27.) oszlopok kitöltésénél kérjük vegyék figyelembe, hogy ugyanazon
jogcímen kifizetett egyéb munkajövedelmek a 26. oszlopba kell, hogy kerüljenek, ha a
kifizetés havi rendszerességgel, de a 27. oszlopba írandók, ha nem havonta (pl. negyedévente,
évenként vagy rendszertelenül) történik!
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26.oszlop: Itt kell feltüntetni a havi rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelmek
együttes összegét. (Havi rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelem
általában a lakhatási költségtérítés; étkezési térítés; a munkába járással
kapcsolatos költségtérítések; a kizárólag saját használatra biztosított, ill.
magáncélra is igénybe vehetı cégautóval kapcsolatos költségtérítések; a
munkaszerzıdésben rögzített, olyan címen fizetett díjazás, mellyel a munkáltató
gazdasági érdekeinek védelmében a volt dolgozó kötelezettségvállalását
honorálja; a 6/1994 (II.18.) IKM-PM-NM sz. rendelet alapján fizetett bányászati
kereset-kiegészítés)
27.oszlop: Itt kell feltüntetni, az 2007. I.1. és XII. 31. között kifizetett nem havi
rendszerességő egyéb munkajövedelmek együttes összegét. (Nem havi
rendszerességgel fizetett egyéb munkajövedelem általában a munkakörben
végzett munkához kapcsolódó szerzıi jogdíj; a külföldi kiküldetést teljesítı
magyar munkavállaló vagy a külföldön foglalkoztatott nem magyar
állampolgárságú munkavállaló részére a hazai átlagkeresetek alapján megállapított
munkabér összegét meghaladó díjazás; jubileumi jutalom; tárgyjutalmak pénzben
kifizetett értéke; egyéb természetbeni munkajövedelmek pl: ruházati
költségtérítés, üdülési hozzájárulás, a munkavállalónak térített szolgáltatási díjak)
28.oszlop: Itt kell feltüntetni, a 2007. I.1. és XII. 31.között kifizetett nem havi rendszerességő
prémium, jutalom és egyéb kereset, valamint a 13. havi fizetés éves bruttó
összegét, függetlenül attól, hogy a 2006., vagy a 2007. évi teljesítmények alapján
került kifizetésre.
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Bértarifa-felvételek
(2010)
A harmonizált Bértarifa-felvétel évt l függ en 100-200 ezer munkavállalói megfigyelést tartalmazó adatbázis, mely els sorban a kereseti
szint és a kereseti arányok ismételt keresztmetszeti elemzésére alkalmas. Kérdezési egysége a telephely, megfigyelési egysége a dolgozó. A rekordok a telephelyen véletlenszer en kiválasztott egyénekre, a telephelyre, a vállalatra (költségvetési intézményre), az ágazatra, valamint a telephely földrajzi környezetére vonatkozó információkat tartalmaznak, 1986-ban, 1989-ben és 1992-t l évente. (1993-ban
a költségvetési dolgozók iskolázottságára vonatkozó adatot nem vették fel, a harmonizált adatbázis ebben az évben csak a vállalati megfigyeléseket tartalmazza). Az adatbázis Stata 9.0, Stata 10.0 és ASCII formátumban érhet el.

Adatgazda
Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7., 303-9300
Felvilágosítás kérhet :
Busch Irén f osztályvezet , 303-9300, buschi@lab.hu
Grad Sándor, 303-9300, grads@lab.hu

A harmonizált adatbázis elérhet sége
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Felvilágosítás kérhet :
Köll János kutatási igazgató, 30/816-4273, kollo@econ.core.hu
Bálint Mónika, 30/816-4314, balintm@econ.core.hu

Kutathatóság
Az eredeti adatállományok a Foglalkoztatási Hivatallal kötött megállapodás alapján kutathatók. A tisztított, harmonizált, kiegészített és újrasúlyozott adatbázis az MTA KTI-vel kötött
kutatási megállapodás keretében elemezhet , az FH jóváhagyásával.
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Ismertetés és dokumentáció
Célsokaság
A célsokaság részét képezik a költségvetési intézmények, valamint az ország területén, bizonyos mérethatár felett m köd jogi személyiség gazdasági szervezetek, továbbá 2002
óta a nonprofit szervezetek. A célsokaságban 1986-2009 között bekövetkezett változásokat
az alábbi táblázat foglalja össze.

Év
1986
1989
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Költségvetési
intézmény
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes
összes

Költségvetési dolgozó

Vállalkozások

teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes és részmunkaid s + nyugdíjasok
teljes és részmunkaid s + nyugdíjasok
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes munkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s
teljes és részmunkaid s

4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f
4f

20 f feletti
20 f feletti
20 f feletti
20 f feletti
20 f feletti
10 f feletti
10 f feletti
10 f feletti
10 f feletti
10 f feletti
4 f feletti
4 f feletti
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek
feletti + non-profit szervezetek

Vállalati dolgozó

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
teljes munkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid
és részmunkaid

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Mintavételi eljárás
A költségvetési szektorban a felvétel az összes intézményre kiterjedt, a fegyveres testületeket hivatásos (ún. szolgálati jogviszonyos) dolgozói viszont csak 1999-t l kezd

en szere-

pelnek az adatállományban. A vállalati szektorban a felvétel bizonyos mérethatár felett az
összes vállalatra, az alatt a vállalatok egy véletlen mintájára vonatkozott. A kritikus mérethatár alatti vállalatoknál és a költségvetésben 1995-ig a felvétel az összes dolgozóra kiterjedt.
A mérethatár feletti vállalatoknál, és a költségvetésben 1995 óta a dolgozók egy véletlenszeen kiválasztott mintájáról gy jtenek egyéni adatokat. A harmonizált adatbázis a megfigyelt
költségvetési foglalkoztatottak köréb l vett egyszer véletlen mintákat tartalmaz. A mintavételi arány megválasztása úgy történt, hogy a súlyozatlan mintában szerepl költségvetési és
vállalati

dolgozók

aránya

a

nemzetgazdaságban

megfigyelhet

arányt

tükrözze.
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Év

Költségvetési intézmények

1986

Minden intézmény minden dolgo-

Vállalkozások
Minden 20 f snél nagyobb vállalat

zója

Vállalati dolgozó
- fizikai dolgozó: a tartós állományban lév foglalkoztatottak munkafeltételi és képzettségi fokozat szerint rendezett csoportjából minden 1. és azt követ 7. személy
- minden szellemi, magasabb vezet állású dolgozó
- a többi szellemi foglalkozású dolgozó közül az azonos bércsoportba tartozók képesítés szerint részletezett csoportjából az 1. és az azt követ minden 5. személy

1989

Minden intézmény minden dolgo-

Minden 20 f snél nagyobb vállalat

zója

- fizikai dolgozó: a tartós állományban lév foglalkoztatottak munkafeltételi és képzettségi fokozat szerint rendezett csoportjából minden 1. és azt követ 10. személy
- minden szellemi, magasabb vezet állású dolgozó
- a többi szellemi foglalkozású dolgozó közül az azonos bércsoportba tartozók képesítés szerint részletezett csoportjából az 1. és az azt követ minden 10. személy

1992

Minden intézmény minden dolgo-

1993

Minden intézmény minden dolgo-

Minden 20 f snél nagyobb vállalat

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

Minden 20 f snél nagyobb vállalat

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

zója

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

zója
1994

Minden intézmény minden dolgo-

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született
Minden 20 f snél nagyobb vállalat

zója
1995

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 11 f snél nagyobb vállalat, a 11-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
1996

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 11 f snél nagyobb vállalat, a 11-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
1997

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 11 f snél nagyobb vállalat, a 11-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

én, vagy 25-én születettek

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született
Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
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1998

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 11 f snél nagyobb vállalat, a 11-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
1999

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 11 f snél nagyobb vállalat, a 11-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
2000

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, a 5-20 f s válla-

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

latok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintában minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
2001

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 20 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek

Ha a vállalati létszám 20 f vagy ez alatt van:
- a mintába minden teljes munkaid s dolgozó bekerül
2002

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek, és az
összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2003

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

én, vagy 25-én születettek, és az

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:
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ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2004

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek, és az
összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2005

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek, és az
összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2006

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

én, vagy 25-én születettek, és az

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2007

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

én, vagy 25-én születettek, és az

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2008

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született
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- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

én, vagy 25-én születettek, és az
összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
2009

Minden intézmény, a dolgozók

Minden 5 f snél nagyobb vállalat, az 5-20 f s

Ha a vállalati létszám 50 f fölött van:

közül a bármely hónap 5-én, 15-

vállalatok véletlen mintája

- fizikai foglalkozású és bármelyik hónap 5-én vagy 15-én született

én, vagy 25-én születettek, és az

- szellemi foglalkozású, és bármelyik hónap 5-én, 15-én, vagy 25-én született

összes nem teljes munkaid ben

- minden részmunkaid s, ha a számuk 10 vagy kevesebb

foglalkoztatott, abban az esetben,

Ha a vállalati létszám 50 f vagy ez alatt van:

ha számuk 10, vagy annál keve-

- a mintába minden dolgozó bekerül

sebb
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A mintavétel telephelyenként történik!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felvétel telephelyenként történik, a telephely településazonosítójának rögzítésével. Az alábbi, a 2002. évi mintában szerepl , 1828 f s vállalat például kilenc településen m ködik. A mintába 135 dolgozó került be, a vállalati összlétszám 7.5%-a, a
telephelyi létszámokkal arányosan.

Településkód
243
403
851
1357
1468
1503
1534
1790
2060

Vállalati létszám
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828

A mintában szerepl dolgozók száma
3
9
107
6
1
1
2
5
1

Eltérések a mintavételi szabálytól
Az adatok vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy a kisebb vállalatok egy része nem a
megadott mintavételi szabály szerint járt el: az összes alkalmazott adatainak közlése helyett
a f szabály szerinti, vállalaton belüli mintavételi eljárást alkalmazta. Az alábbi táblázat a
2002. évi felvétel adataival érzékelteti a mintavételi szabálytól való eltérés mértékét. Az els
oszlop a vállalat által közölt statisztikai állományi létszámot mutatja, a második és a harmadik pedig azt, hogy a vállalatok mekkora része esetében érte el az egyéni megfigyelések
száma a közölt vállalati összlétszám legalább 70%-át. Látható, hogy az ötven f snél kisebb
cégek egy része ténylegesen a vállalati összlétszámnál kisebb mintáról közölt egyéni szint
adatokat.

Statisztikai állományi
létszám a vállalat
közlése szerint
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

Az egyéni megfigyelések száma eléri-e a statisztikai állományi létszám 70%-át?
Nem
Igen
Összesen
2.40
97.60
100.00
4.77
95.23
100.00
10.65
89.35
100.00
18.52
81.48
100.00
41.62
58.38
100.00
97.65
2.35
100.00
99.04
0.96
100.00
99.73
0.27
100.00
99.02
0.98
100.00
100.00
0.00
100.00
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Súlyozás
A minta reprezentativitását teljeskör sít súlyok biztosítják, amelyek figyelembe veszik, hogy
a megkérdezett egyén a vállalaton belül hány hasonló egyént képvisel (egyéni súly), továbbá, hogy a különböz ágazat-méretkategória cellákban ténylegesen megfigyelt népesség –
melynek nagyságát az egyéni súlyösszeg méri – a célsokaságnak mekkora részét alkotja
(vállalati súly). A használatra ajánlott súlyváltozó (súly) az egyéni súly és a vállalati súly
szorzataként áll el . Ez az eljárás azon a nem ellen rizhet , egyszer sít feltételezésen alapul, hogy a mintában szerepl vállalatok egy-egy ágazat-méret cellán belül reprezentálják a
mintába be nem került vállalatokat.

SúlyváltozókEgyéni súly
A felvételekben szerepl egyéni súlyváltozó azt mutatja meg, hogy egy adott vállalatnál alkalmazásban álló személy hány hozzá hasonló, ugyanazon vállalatnál dolgozó embert reprezentál. Ezt a változót a Foglalkoztatási Hivatal külön kiszámítja a fizikai, a szellemi, valamint a teljes és a részmunkaid s alkalmazottakra, a beérkezett (adatlapon közölt) egyéni
megfigyelések száma és a tényleges (a küldemény borítóján közölt) állományi létszám hányadosaként. Ennek megfelel en az egyéni súlyok törzsszámonkénti összege megegyezik a
vállalati dolgozók létszámával.

Korrigált egyéni súly a költségvetésben
Mint említettük, a harmonizált adatbázis a megfigyelt költségvetési foglalkoztatottak köréb l
vett 10-12%-os egyszer véletlen mintákat tartalmaz. A mintavételi arány megválasztása úgy
történt, hogy a súlyozatlan mintában szerepl költségvetési és vállalati dolgozók aránya a
nemzetgazdaságban megfigyelhet arányt tükrözze. A korrigált egyéni súly a költségvetési
alkalmazottaknál az eredeti egyéni súly és a mintavételi arány reciprokának szorzata.

Korrigált vállalati súly 1986, 1989
Ebben az id szakban tíz ágazati kategóriát (mez gazdaság, bányászat, feldolgozóipar,
energiaipar, épít ipar, kereskedelem, vendéglátás, közlekedés, szolgáltatás, pénzügyi szektor), valamint három vállalati méretkategóriát különböztettünk meg, melyb l az els kett (050 f , 51-300 f ) zárt, az utolsó (300 f

fölött) nyitott kategória volt. Az egyes ágazati-

méretkategória kombinációkhoz tartozó létszámokat a KSH Statisztikai Évkönyveiben publikált vállalatszámok és a bértarifa-felvételekb l nyert átlaglétszámok szorzataként becsültük.
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Kivételt képez a fels méretkategória, mely esetében a létszámot az ágazati összlétszám és
a zárt kategóriákba tartozó összlétszám különbségeként képeztük.

Korrigált vállalati súly, 1992-2005
A korrigált vállalati súlyok kialakítása a kett s könyvelést vezet vállalatok mérlegbeszámolóiból nyert információk alapján történt. Az ágazati kategóriákat az egy számjegy ágazati kódok alapján, az 5 fokozatú vállalati méretkategória-változót (11 f alatt, 11-20, 21-50, 51-300,
300 fölött) pedig a borítólapon szerepl létszámadat alapján hoztuk létre. A vállalati súlyváltozót a teljeskör

mérlegállományban szerepl

– a fentiekkel egyez

módon kialakított –

ágazati-méretkategória cellákba es összlétszám és a Bértarifa-minta egyéni súlyösszegeinek hányadosaként hoztuk létre. A korrigált súlyt az egyéni súly és a vállalati súly szorzataként határoztuk meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy míg a mérlegállományokban az éves átlagos állományi létszámok szerepelnek, a bértarifa-hullámokban szerepl

létszámok május

hónapra vonatkoznak.

A 2006 el tti publikációkban használt korrigált súlyok
A teljes kör mérlegállományok segítségével történ újrasúlyozást 2006 májusában végeztük el. A korábban megjelent publikációk olyan adatállományt használtak, melyben a válaszmegtagadást korrigáló vállalati súlyok a KSH Évkönyvekkel való összevetés alapján készültek, úgy, ahogy azt a „Korrigált vállalati súly, 1986, 1989” cím pont ismerteti, azzal a
különbséggel, hogy 1995-t l kezdve a vállalatokat méretkategória szerint 4 csoportba soroltuk (21 f alatt, 21-50, 51-300, 300 f fölött). Ez a súlyváltozó 1986-2001-re áll rendelkezésre.

A súlyozott minták és a célsokaság összehasonlítása
A „Bértarifa-felvétel súlyozott esetszáma” c. ábrán a különböz

súlyváltozók segítségével

becsült súlyozott mintanagyságot hasonlítjuk össze a célsokaságról rendelkezésre álló adatokkal. A legfels görbe az alkalmazásban állók számát mutatja a KSH közlése szerint. Ez a
népesség szélesebb a célsokaságnál, mert tartalmazza a mérethatárnál kisebb vállalatoknál
és a fegyveres testületeknél alkalmazottakat, továbbá a nem teljes munkaid ben foglalkoztatottakat. Az 1994-2003-as periódusban a Munkar felvételnek a munkaid re, a foglalkozási
jogviszonyra és a vállalatméretre vonatkozó adatai segítségével képesek voltunk becslést
adni a Bértarifa-felvétel célsokaságába tartozókra is, számukat a négyzettel jelzett görbe
mutatja. A Bértarifa-minta súlyozott esetszámát a legalsó (egyéni súlyösszeg) illetve a háromszöggel jelzett (korrigált súlyösszeg) görbék mutatják, míg a 2006 el tt használt súlyokat
az össze nem kötött gyémántok jelzik. Látható, hogy az egyéni súlyösszeg lényegesen elma-
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rad a célsokaságba tartozók becsült számától, ami els sorban a vállalati szint válaszmegtagadásból (kisebb mértékben a mintavételi szabálytól való, már tárgyalt eltérésb l) adódik.
2000 2500 3000 3500 4000 4500

A Bértarifa-felvétel felsúlyzott mintái és a becsült célsokaság (ezer f )

1985

1990

1995

Alkalmazásban állók (KSH)*
Súlyösszeg
Súlyösszeg a KSH évkönyvek alapján

2000

2005

Korrigált a MEF alapján
Egyéni súlyösszeg

*/ A Munkaer iaci Tükör, 2005 alapján

A korrigált súlyösszeg sokkal magasabb az egyéninél, nagysága lényegében megegyezik a
célsokaságéval azokban az években, amikor ez utóbbit meg tudtuk becsülni. Mivel a súlyozás a mérlegbeszámolók, a célsokaság becslése pedig a Munkaer felvétel alapján történt –
eltér jelleg , egymással kapcsolatban nem álló adatforrások felhasználásával – súlyozási
eljárásunkat sikeresnek nevezhetjük. Látható az is, hogy a 2006-ig alkalmazott korrekciós
súlyozás tökéletlen volt, 1992-95-ben felül-, ezt követ en alulbecslést eredményezett.

Bérek a különféleképpen súlyozott mintákban
A korrekciós súlyozás után az átlagbér alacsonyabbnak mutatkozik, összhangban azzal,
hogy a válaszmegtagadás az alacsony béreket fizet kisvállalatoknál gyakoribb. Az egyéni
és a korrigált súlyokkal számolt átlagbér különbsége id ben – ahogy egyre kisebb vállalatok
kerültek a Bértarifa-mintába – növekedett. Az 1999. évi, ellenkez el jel eltérésre nem találtunk magyarázatot.
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Év
1986
1989
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

A korrigált súlyokkal számított átlagkereset eltérése az egyéni
súlyokkal számított átlagtól, %
-0.19
-0.54
-0.06
0.95
-1.65
-0.24
-0.55
-2.77
2.07
-3.86
-3.65
-4.51
-3.56

A kereseti arányokra vonatkozó eredmények kevésbé érzékenyek a súlyozás eltéréseire. Az
alábbi táblázatban a Mincer-féle alapegyenlet együtthatói láthatók 2001. évi adatokkal, négyféle súlyozással becsülve. (Az egyenlet baloldalán a bruttó kereset logaritmusa szerepel).

Súlyozatlanul

Egyéni

Régi korrigált

Új korrigált

súlyokkal

súlyokkal

súlyokkal

Férfi

0.159

0.185

0.175

0.166

Iskolában töltött évek

0.107

0.109

0.105

0.107

Tapasztalat

0.018

0.019

0.019

0.018

-0.022

-0.024

-0.025

-0.023

9.683

9.695

9.709

9.697

- négyzete*100
Konstans

Az eredeti adatállományok szerkezete és tartalma
A Foglalkoztatási Hivatal (korábban Országos Munkaügyi Központ) 1986-tól viszonylag egységes szerkezetben készíti el a Bértarifa-felvételeket. Az MTA KTI az adatállományokat text
és/vagy dbase formátumban 10-12 adatfileben veszi át. A borítólap a költségvetési intézmény/vállalat szakágazati kódját, a telephely településazonosító kódját és a vállalat statisztikai állományi létszámát tünteti fel. Az adatlap a mintába került dolgozók adatait tartalmazza.
A kitöltési útmutató részletes tájékoztatást ad a borító és az adatlap kitöltésér l, lásd dokumentációnk mellékletét.
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A harmonizált adatállomány változói
A harmonizált Bértarifa-felvételekben 1986-2009 között megtalálható változókról a nyomtatott dokumentáció melléklete, illetve a számítógépes anyag tarifa_melléklet_2.xls nev táblázata nyújt áttekintést.

Válogatás a Bértarifa-felvétel adatain alapuló publikációkból
A felvétel adatain alapuló elemzések rendszeresen megjelennek az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és az MTA KTI által kiadott Munkaer piaci Tükör cím évkönyvben, lásd
különösen a 2000., 2002-2004. és 2006. évi köteteket. Az adatokat rendszeresen használják
az Érdekegyeztet Tanácsban folyó tárgyalások megalapozására, valamint a foglalkoztatáspolitika értékelésében. Az alábbi (nem teljes) lista a felvétel elemi adatait felhasználó tanulmányokat tartalmazza.

Ábrahám Árpád – Kézdi Gábor: Long-run trends in earnings and employment in Hungary,
1972-1996, Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP) 2000/2.
Boeri, Tito – Michael Burda – János Köll : Mediating the transition - Labour markets in
Central Eastern Europe, CEPR-IEWS, London, New York
Delteil Valerie - Ariane Pailhé - Dominique Redor, Comparing Individual Wage Determinants
in Western and Central Europe: On the Way to Convergence? The Cases of France
and Hungary", Journal of Comparative Economics, 2004, September, pp. 482-499.
Campos, Nauro - Dean Jolliffe, Does Market Liberalisation Reduce Gender Discrimination?
Lessons from Hungary, 1986 to 1998," Labour Economics, 12 (1): 1-22, 2005
Fazekas Károly: A külföldi m köd

ke-beáramlás hatása a munkaer piac regionális különb-

ségeire Magyarországon, BWP, 2000/5
Galasi Péter: Valóban leértékel dtek a fels fokú diplomák? A munkahelyi követelmények
változása és a fels fokú végzettség

munkavállalók reallokációja Magyarországon

1994-2002, BWP 2004/3
Galasi Péter: Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaer piacon 1994-2002,
BWP 2004/4
Hámori Szilvia: Comparative analysis of the returns to education in Germany and Hungary,
BWP, 2005/7
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Kertesi Gábor – Köll János: Reálbérek és kereseti egyenl tlenségek 1986-96, Közgazdasági Szemle, 1997, 7-8.
Kertesi Gábor – Köll

János: Unemployment, Wage Push and the Labour Cost

Competitiveness of Regions. The Case of Hungary, 1986-1996, BWP, 1999/5, William Davidson Institute WP 312, Ann Arbor
Kertesi Gábor – Köll János: Economic transformation and the revaluation of human capital Hungary, 1986-1999, BWP, 2001/4
Kertesi Gábor – Köll János: Labour Demand with Heterogeneous Labour Inputs after the
Transition in Hungary, 1992-1999, BWP, 2002/3
Kertesi Gábor – Köll János: A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi t ke átértékelése. A bérszerkezet átalakulása Magyarországon 1986-1999 - III. rész
.Közgazdasági Szemle, 2001. (48. évf.), 11. sz., 897. p.
Kertesi Gábor – Köll János: Economic Transformation and the Returns to Human Capital,
in: Andrés De Grip, Jan Van Loo and Kenneth Mayhew (eds): The economics of skills
obsolescense, Research in Labor Economics, Vol. 23, Elsevier
Kertesi Gábor – Köll János: Minimum wages and employment – Hungary’s experiment, IZA
Discussion Paper (Bonn), WDI Discussion Paper (Ann Arbor), 2003
Kertesi Gábor - Köll János: Fels oktatási expanzió, "diplomás munkanélküliség" és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági szemle, 2006. (53. évf.), 3. sz., 201-225. p.
Kertesi Gábor - Varga Júlia: Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági
szemle, ISSN 0023-4346, 2005. (52. évf.), 7-8. sz., 633-662. p.
Kézdi Gábor: Az önbevalláson alapuló kereseti adatok érvényessége, Közgazdasági Szemle, 1998. November. p. 1035-1042.
Kézdi Gábor: Wages, Employment and Incentives in the Public Sector in Hungary, BWP,
1998/3
Kézdi Gábor: Two Phases of Labor Market Transition in Hungary: Inter-Sectorial
Reallocation and Skill-Biased Technological Change, BWP, 2002/3
Kézdi Gábor: Wages, Employment and Incentives in the Public Sector in Hungary, in: L. Bokros and J-J. Dethier (eds.), Public sector reform in Hungary, The World Bank, Washington, 1998; with László Herczog and Barbara Nunberg
Köll

János: Employment and wages in three stages of Hungary’s transition, in: Simon
Commander (ed.): Enterprise behavior in models of transition, 1997, The World Bank,
Washington D.C.
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Köll

János: Hozzászólás az elmaradt minimálbér-vitához, Közgazdasági Szemle, 2002,
December

Köll János – Tomasz Mickiewicz: Wage Bargaining, Privatisation, Ability to Pay and Outside
Options in Hungary, Post-Communist Economies, 17, 4, pp.465-483.
Köll János-Vincze Mária: Self-employment, Unemployment and Wages: Regional Evidence
from Hungary and Romania, BWP, 1999/7
Köll

János: Transformation before the transition, in: Eric Maskin and András Simonovits
(eds): Planning, Shortage and Transformation - Essays in honour of János Kornai,
2000, MIT Press, Cambridge Mass.

rösi Gábor, Labour Adjustment and Efficiency in Hungary, BWP 2002/4
rösi Gábor: A versenyszféra munkapiacának m ködése. 2005, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, KTI Könyvek.
Varga Júlia, A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása,
1996–2004, in: Hatékonysági problémák a közoktatásban, szerkesztette: Hermann
Zoltán, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005
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3. A KSH 2005. évi jövedelmi felmérése
oldal
3.1. A jövedelemi felmérés kérd ívei
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3.2. A jövedelmi felmérés módszertana, KSH, 2005
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Lakáskérdõív
Az adatszolgáltatás
a 2004. évi CXXI. törvény alapján
KÖTELEZÕ!
Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

MIKROCENZUS

TERUL

Terület:
Címazonosító:

SZLOK

CIMSSZ

Összeírókörzet:

OKORZ

Megvalósulás:

MCMEG

Az összeírás helyének címe:

kerület

település (város, község)

településrész

2005

közterület neve

házszám,
helyrajzi szám

közterület jellege (utca, út, tér stb.)

épület

lépcsõház

fszt., emelet

ajtó

2004. évi CXXI. törvény
a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak
képviseleti minta alapján történõ 2005. évi felmérésérõl

Az Országgyûlés a népesség egy része meghatározott személyi adatainak összeírásáról a következõ törvényt alkotja:
1. § A Magyar Köztársaság területén, a 2005. március 31. és 2005. április 1. napja közötti éjféli állapot alapulvételével
– 2005. április 1-je és 2005. április 21. közötti idõszakban – a népesség személyi, családi és lakásviszonyairól összeírást
(a továbbiakban: mikrocenzus) kell tartani a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.
2. § (1) A mikrocenzus az ország területén élõ vagy bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokra és hontalan személyekre, valamint a menekültekre, továbbá az ország területén lévõ lakásokra (lakóegységekre) terjed ki.
(2) A mikrocenzus a Magyar Köztársaság területén lévõ lakások – matematikai módszerrel kiválasztott – két százalékát és
az azokban lakó személyeket érinti, beleértve az intézeti háztartásokban (munkásszállás, diákotthon stb.) tartózkodókat is.

MIKROCENZUS

3. § A mikrocenzus során az adatszolgáltatás a természetes személyek és a lakások (lakóegységek) adatainak összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: állampolgárság, családi és utónév kezdõbetûi, nem, születés éve és
hónapja, lakóhely, családi állapot, családi állás, termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és
háztartások megélhetési forrása, foglalkozás, munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, anyanyelv, nyelvismeret,
a lakáshasználat jogcíme;
b) a lakásra vonatkozóan: rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság,
felszereltség, karbantartás, a fûtés módja, építési év, falazat, a környezet lakóövezeti jellege.
4. § (1) A mikrocenzus végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatók kötelesek a mikrocenzus körébe tartozó adatokat a
valóságnak megfelelõen, az 1. §-ban meghatározott határidõben megadni.
(3) A mikrocenzus során gyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
(4) A mikrocenzus során gyûjtött adatok hordozói maradandó értékû iratnak minõsülnek, amelyek õrzésérõl a statisztikai
feldolgozás befejezését követõen a Központi Statisztikai Hivatal Levéltára mint állami szaklevéltár gondoskodik.
5. § Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke
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1. A lakóegység rendeltetése:

LTIP

1–3 lakóegységes épületben:
lakás (1)  üdülõ (3)  lakott egyéb lakóegység (5)
4 vagy több lakóegységes épületben: lakás (2)  üdülõ (4)  lakott egyéb lakóegység (6)
2. A lakóegység lakottsága, használata:

LHASZ

a benne lakók otthona (1)  csak idényszerûen vagy másodlagosan lakják (2) 
a lakók közösségi (intézeti jellegû) elhelyezéssel lakják (3)  a lakók nem tartoznak az összeírás körébe (4)
Nem lakott: üres (5)  csak idényszerûen vagy másodlagosan lakják (6) 
csak üdülésre, nyaralásra, pihenésre használják (7)  egyéb célra, nem lakásként használják (8)
Lakott:

3. A lakóegység tulajdonosa(i):

TULAJ

a benne lakó személy(ek) (1)  más természetes (magán)személy(ek) (2)  települési önkormányzat (3) 
egyéb jogi személyiségû szervezet (4)
4. A lakóegység építésének idõszaka:

1920 elõtt (1)  1920–1944 (2)  1945–1959 (3)  1960–1969 (4)  1970–1979 (5)  1980–1989 (6)  1990–1999 (7) 
2000-ben vagy késõbb (8)
5. A lakóegység külsõ (fõ) falazatának anyaga:

EPEV

FALA

tégla, kõ, kézi falazóelem (1)  öntött beton, félszint- vagy emeletmagasságú blokk (2)  panel (3) 
alapozással épített vályog (vertföld stb.) (4)  alapozás nélkül épített vályog (vertföld stb.) (5)  fa vagy egyéb anyag (6)
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A lakóegység helyiségei
6.1 Szobák száma:
2

12 m vagy nagyobb alapterületû

LSZOB db

FSZOB
db

12 m2-nél kisebb alapterületû

6.2 Fõzõhelyiségek:

konyha (4 m2 vagy nagyobb fõzõhelyiség)

KHA db

fõzõfülke (4 m2-nél kisebb fõzõhelyiség)

FOZOdb

6.3 Fürdõszobák:

felszerelt, berendezett

FURDO db

felszereltség, berendezés nélküli

FURDNEM
db

6.4 Vízöblítéses WC:
a lakóegységben, külön helyiségben (1)  a lakóegység más helyiségében (2)  a lakóegységen kívül (3)  nincs (0)

WC

7. A lakóegység alapterülete:

LAT

m

2

ebbõl: a szobák együttes alapterülete:

SZOAT m2

A lakóegység felszereltsége
8.1 Vízellátás:
vízmûhálózatból:
a lakóegységben (1)  a lakóegységen kívül, de az épületen belül (3)  az épületen kívül (5)
házi rendszerû vízvezetékbõl: a lakóegységben (2)  a lakóegységen kívül, de az épületen belül (4)  az épületen kívül (6)
egyéb módon (7)

MIKROCENZUS

8.2 Meleg folyóvízzel való ellátottság:

távvezetékbõl (1)  egy épület több lakását ellátó kazánból (2)  egy lakást ellátó készülékbõl (3) 
hagyományos fürdõkályhából (4)  csak kis kapacitású konyhai vízmelegítõ van (5)  nincs meleg folyóvíz (0)

8.3 Szennyvízelvezetés:
közcsatornába (1)
házi csatornával: zárt tárolóba (2)  szikkasztóba (emésztõbe) (3)  egyéb helyre (4)
nincs szennyvízelvezetés (0)

8.4 Gázellátás:
hálózati vezetékbõl (1)  helyi vezetékbõl (több épületet ellátó tartályból) (2)  az épület telkén lévõ PB-gáztartályból (3) 
háztartási PB-palackból (4)  nincs (0)

8.5 Fûtési mód:
távvezetékkel hõközpontból (1)  egy épület több lakását fûtõ kazánnal (2)  egy lakást fûtõ kazánnal (cirkó-, etázsfûtés) (3) 
egyedi helyiségfûtés (kályha, konvektor stb.) (4)  nincs fûtési lehetõség (0)

8.6 A fûtéshez használt energia:
távfûtés (1)  villany (2)  gáz (3)  fûtõolaj (4)  szén (5)  fa (6)  egyéb anyag (7)

VIZE

MEVI

CSAT

GAZ

FUTES

FUTAG
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Fontosabb tudnivalók a lakás- és a személyi kérdõív kitöltéséhez
A kérdõíveket golyóstollal, olvashatóan kell kitölteni. A kérdésekre a válaszokat általában a felsorolt válaszlehetõségek aláhúzásával,
ritkábban a kérdés melletti négyszögekbe írt arab számokkal, vagy a fehéren hagyott mezõbe (ablakba) írt bejegyzéssel, illetve az X
rajzolatú négyszögbe írt „X” jellel kell megadni.
Itt csak azokra a kérdésekre térünk ki, amelyek megválaszolásához feltehetõen magyarázatra van szükség. Az ismertetéseket a kérdõíven
szereplõ számozással azonosan jelöljük.

A lakáskérdõív kitöltése
1.

Lakott egyéb lakóegység az üzlet, iroda, mûhely, raktár, mosókonyha, garázs, présház stb., amelyet nem alakítottak át, és benne
legalább egy személy lakik.
2.
A csak idényszerûen vagy másodlagosan lakják válasz akkor jelölhetõ meg, ha az adatfelvétel eszmei idõpontjában legalább egy
személy jelen volt (legalább egy Személyi kérdõív kitöltésre kerül).
6.1 Csak a legalább 4 m2-es vagy nagyobb, ajtóval és ablakkal rendelkezõ helyiségeket szabad bejegyezni (a 12 m2-es határ
figyelembevételével).
6.2 A lakószobával közös légtérben lévõ fõzõhelyet, az ún. amerikai konyhát alapterületének megfelelõen kell besorolni konyhának vagy
fõzõfülkének. A családi házak nyári konyháját csak akkor szabad bejegyezni, ha a (fõ)épületben nincs fõzõhelyiség.
8.2, 8.5 és 8.6 Ezekre a kérdésekre egyaránt adható válasz lehet a termálvíz. Ilyen esetben a távvezetékbõl, a távvezetékkel hõközpontból,
illetve a távfûtés választ kell megjelölni.

A személyi kérdõív kitöltése
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2.1–2.4 A lakóhelyekrõl, lakcímekrõl meg kell jelölni, hogy az összeírt személy milyen módon használja azt, valamint az adott lakcímen
milyen bejelentettséggel él (esetleg bejelentés nélkül tartózkodik ott). Ha csak egy lakóhelye, lakcíme van (amely csak az
összeírás helye lehet), a táblázat elsõ oszlopának 2.1 sorában meg kell jelölni az (1) válasz melletti négyszöget, majd a bejelentettség
szerinti oszlopok elsõ sorában lévõ válaszok közül a megfelelõt. Több lakóhely, lakcím esetén az összeírás helyén kívül további
három lakcím bejegyzésére van lehetõség. A bejegyzett lakóhelyek között minden esetben szerepelnie kell annak a lakcímnek, ahová
az összeírt személy bejelentkezett.
4.
A házasságon kívüli együttélésnek nem feltétele, hogy az élettársak közös lakásban lakjanak. Ha viszont az összeírt személy a
lakáskérdõív 4. oldalán családi állásként élettárs választ jelölt meg, ennél a kérdésnél mindig kell válasznak lennie.
5.
Azokat a gyermekeket is figyelembe kell venni, akik máshol, más családban vagy állami gondozásban élnek, elköltöztek vagy
meghaltak. Nem szabad figyelembe venni az örökbe fogadott vagy a nevelt gyermeket.
6.1 A kérdés (2)–(9) válaszlehetõségei az iskolarendszerû oktatás keretébe tartozó tanulmányok megjelölésére szolgálnak. A nem
iskolarendszerû tanfolyami képzéseket a (10) jelû válasszal lehet megjelölni.
6.6 Azt a települést kell beírni, ahová az összeírt személy iskolába (távoktatás, konzultáció) ténylegesen jár.
7.
Azoknál, akik a felsorolt iskolatípusok valamelyikében akár egy évfolyamot sikeresen elvégeztek, a bejegyzést a felsorolás szerint kell
végrehajtani. Be kell írni a sikeresen elvégzett, befejezett legmagasabb évfolyam (osztály) számát, valamint az adott befejezett
legmagasabb évfolyam (osztály) elvégzésének a naptári évét. A korábban elvégzett évfolyam számát nem szabad a jelenlegi
oktatási rendszernek megfelelõen átszámítani. Ha az összeírt többféle azonos típusú iskolába járt, a végzett osztályok számát nem
szabad összeadni, közülük a legmagasabb elvégzett évfolyam (osztály) számát kell beírni. A fõiskolai, illetve az egyetemi szintû
továbbképzés a megfelelõ végzettségre épülõ további szakosodást (pl. szakmérnöki, szakközgazdászi, belgyógyász-szakorvosi
oklevél, ügyvédi szakvizsga) jelenti, amelyet meg kell különböztetni a doktori és a mesterképzésen (PhD, DLA) elvégzett
évfolyamoktól.
8.1–8.5 Ebben a kérdéscsoportban a 7. kérdéshez beírt legmagasabb szintû évfolyam- (osztály-) számokhoz tartozó legmagasabb
befejezett alap- és szakképzettségrõl, szakról, szakmáról, képesítésrõl és az esetlegesen ehhez tartozó befejezett továbbképzésrõl
kell számot adni. Ha az összeírt személynek több azonos szintû oklevele, bizonyítványa van, a legkorábban szerzett adatait kell
bejegyezni. Alapvégzettségnek kell tekinteni – érettséginél alacsonyabb végzettségûek esetében – a szakmunkásképzõ-,
tanonciskolai szakmunkás-bizonyítványt, a szakiskolai oklevelet, képesítõt; az érettségit (középiskolai végbizonyítványt); a
napjainkban már nem szerezhetõ felsõfokú technikumi, felsõfokú szakiskolai oklevelet; a fõiskolai oklevelet; az egyetemi diplomát.
Alapvégzettségre épülõ szakképzésnek, továbbképzésnek kell tekinteni minden olyan befejezett végzettséget, amely az elõzõ
oszlopba bejegyzett bizonyítvány, oklevél meglétére épül, ám nem éri el a következõ alapvégzettségi szintet. Nem szabad figyelembe
venni a tanfolyami végzettséget, a felnõttoktatás keretében szerzett szakmunkás-bizonyítványt, szakiskolai oklevelet.
8.3. A képesítés megnevezésénél utalni kell a kiállító intézményre: pl. gimnáziumi érettségi; tanítói képesítõ; egyetemi mérnöki; fõiskolai,
általános iskolai tanári.
11.1 Minden olyan tényezõt meg kell jelölni, amely az összeírt személy megélhetéséhez hozzájárul. Ha van rendszeres
munkajövedelme (pl. munkaviszonyban áll), vagy az összeírást megelõzõ héten legalább egy órát dolgozott, feltétlenül meg kell jelölni
a (10) kódszámú választ. Jövedelmet biztosító munkának kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amelyért pénzjövedelem
(illetmény, munkabér) vagy természetbeni juttatás jár.
13.1 Annak a szervezetnek a hivatalos megnevezését, fõ tevékenységét és székhelyét (települést, Budapest esetén a kerületet is) kell
beírni, amelynél fõfoglalkozású munkáját végzi.
13.5 A munkáltatónak azt az egységét, részlegét (üzemét, telephelyét, gyáregységét, üzletét) kell bejegyezni, ahol az összeírt személy
ténylegesen dolgozik.
13.8 Azt kell bejegyezni, hogy az összeírt személynek naponta általában mennyi idõt (hány percet) igényel a munkahelye és a lakása
közötti oda- és visszaút megtétele. A munkába járással összekapcsolt tevékenységekre (bevásárlásra, szolgáltatások
igénybevételére stb.) fordított idõt hagyja figyelmen kívül.
14.1 Általános megnevezést (köztisztviselõ, közalkalmazott, pedagógus, vállalkozó, betanított munkás, tanácsos, fõelõadó stb.) nem
szabad beírni.
14.4 Ha az összeírt személy munkaszerzõdéssel dolgozik, azt az óraszámot kell beírni, amelyet heti ledolgozandó munkaidõként a
munkaszerzõdésében rögzítettek. Ha önállóként dolgozik, azt a heti óraszámot kell bejegyezni, amennyire foglalkozása, üzletvitele
folytatásához általában szüksége van.
17.1 A kérdésre attól függetlenül válaszolni kell, hogy az összeírt személy a mezõgazdasági tevékenységet fõfoglalkozásként vagy
melléktevékenységként, esetleg alkalmi munkaként végezte.
18.1 Igen válasz csak akkor jelölhetõ meg, ha az összeírt személy az adatfelvétel eszmei idõpontját megelõzõ 4 héten belül aktívan keresett
munkát.
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2

HO

CSPOT

családi állapota

Mi a szerepe a személynek a családban (háztartásban)?
Mi a családi állása?

Milyen jogcímen lakik a
személy a lakásban?

6

7

8

1

2

3

4

5

JC

5

CSLAS

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

egyéb jogcímen

2

intézeti háztartás
lakójaként

1

albérlõként,
ágybérlõként

8

bérlõként, fõbérlõként
vagy annak rokonaként

7

tulajdonosként vagy
annak rokonaként

6

egyedülálló

5

nem rokon
4

egyéb rokon
3

felmenõ rokon
2

gyermek

Az összeírt személy

SZEV

hónap

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

apa, anya

születési ideje

év

2005

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Megjegyzés:
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élettárs

Család

1

2

férj, feleség

Személy

1

2

elvált

NEME

1

2

özvegy

neme

1

2

házas, házastársával
nem él együtt

Háztartás

1

2

nõ

1

2

házas, házastársával
együtt él

SZSOR HSOR CSSOR
sorszáma a

háztartásban

1

2

férfi

A személyek nevének kezdõbetûi, neme, születési ideje, családi állapota, családi állása és lakáshasználati jogcíme

Az összeírt személy
nevének kezdõbetûi

lakásban

1

Nõ
összesen

Az alapfelvételben
összeírt személyek
elszámolása
Férfi
összesen

Összesen
OSZEM

nõtlen, hajadon
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2005

B”
”

Terület:

Személyi kérdõív

Címazonosító:

SZLOK

CIMSSZ
OKORZ

Összeírókörzet:

Az adatszolgáltatás
a 2004. évi CXXI. törvény alapján
KÖTELEZÕ!
Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

MIKROCENZUS

TERUL

Személy sorszáma a lakásban:

SZSOR

Tájékoztató adatok az összeírt személyrõl (a lakáskérdõív 4. oldaláról kell átmásolni)
férfi (1)  nõ (2)

Nevének kezdõbetûi:

Neme:

Születésének ideje (év, hónap):

Családi állapota: nõtlen, hajadon (1)  házas, házastársával együtt él (2) 
házas, házastársával nem él együtt (3)  özvegy (4)  elvált (5)

1.1 Melyik ország állampolgára?
Magyarországé (88880)  más országé, mégpedig:

APOLG1  hontalan (99990)

1.2 Más országnak is állampolgára:
nem (0)  igen, Magyarországé (88880)  igen, más országé, mégpedig:

Lakóhelyei,
lakcímei:

APOLG2

Használat szerint

2005

az a lakóhely, amelyet
az az elõbbitõl eltérõ
naponta használ,
lakóhely, amelyet
leggyakrabban itt
nem kíván feladni,
tartózkodik, itt tölti
ahová rendszeresen
éjszakai pihenését,
hazatér, amelyben
innen jár dolgozni
a családja él
vagy iskolába

2.1 az összeírás
helye

2.2 máshol lévõ
lakóhelye

(1)

nincs (0)

az a lakóhely, amelyet az elõzõ lakóhelyei mellett alkalmanként, idõszakosan használ
(pl. idényszerû munkák alkalmával,
vagy pihenésre, nyaralásra)

(2)

3.1 kérdés

Bejelentettség szerint

csak bejelentett
lakcím, amelyet
tartózkolakóhely
nincs
ténylegesen nem
dási hely
használ, itt gyakorla- (állandó
bejelenttilag nem érhetõ el, lakcím) (ideiglenes kezve
lakcím)
de valamilyen okból
ide bejelentkezett

(3)

(4)

(1)

2.3 máshol lévõ
további
lakóhelye

nincs (0)

(2)

3.1 kérdés

(3)

(4)

kerület:

(1)

2.4 máshol lévõ,
az elõzõektõl
eltérõ lakóhelye

nincs (0)

(2)

3.1 kérdés

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

3.1 Hányszor kötött házasságot?

(3)

(4)

nem kötött házasságot (0)

3.2 Mikor kötötte a házasságát (év, hónap)?

Elsõ házassága

H2

B2

H3

B3

H4

B4

(3)

 van, a település neve (Budapesten a kerület is):

MIKROCENZUS

A házasság(ok) adatai

B1

(3)

kerület:

TERUL4

(1)

H1

 van, a település neve (Budapesten a kerület is):

TERUL3
(1)

(3)

 van, a település neve (Budapesten a kerület is):

TERUL2
(1)

(2)

3.3 Jelenleg is fennáll
ez a házassága?

kerület:

(1)

(2)

(3)

4. kérdés
3.4 Mikor szûnt meg ez a
házassága (év, hónap)?

HAZDB
3.5 Miért szûnt meg ez
a házassága?

EHAEV

EHAHO

EHAVAN
igen (1)  nem
(0)

EHAMEV EHAMHO özvegyülés (1)  válás
EHAMOK
(2)

UHAEV

UHAHO

UHAVAN
igen (1)  nem
(0)

UHAMEV UHAMHOözvegyülés (1)  válás
UHAMOK
(2)

Legutóbbi házassága
(Csak ha többször kötött
házasságot!)

4. Élettársi kapcsolatban él?
5. Élve született
gyermekeinek
száma:

EGYER

nem (0)  igen, a jelenlegi élettársával
Elsõ

ELTEV

Második

év ELTHO hónap óta
Harmadik

ELTKAP
Háromnál több esetén a
legfiatalabb

gyermekének születési ideje (év, hónap)

ELSZEV ELSZHO

MASZEV MASZHO

HASZEV HASZHO

USZEV

USZHO

nincs (0)
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6.1 Tanul-e, jár-e óvodába?

nem (0)

7. kérdés

TANOV
 óvodába jár (1)

9. kérdés



általános iskolába jár (2)  érettségit nem adó középfokú iskolába jár (3)  érettségit adó középfokú iskolába jár (4) 
érettségi utáni középfokú szakképzésben vesz részt (5)  érettségi utáni felsõfokú (akkreditált) szakképzésben vesz részt (6) 
fõiskolai, egyetemi alapképzésben vesz részt (7)  fõiskolai, egyetemi továbbképzésben vesz részt (8) 
doktori vagy mesterképzésben vesz részt (PhD, DLA) (9)  a felsoroltaktól eltérõ képzésben vesz részt (10)

6.2 Milyen tagozatra jár?

TAGOZAT

nappali (1)  egyéb (2)
6.3 Hány évfolyamos képzés hányadik általános, illetve szakmai évfolyamára jár?
nincs évfolyam (0)

NEVF

a képzés

JOSZ

JSZAKEVF
. szakmai évfolyamára jár
évfolyamos, amelynekJALTEVF. általános

6.4 Az oktatási intézmény, tanintézet, iskola neve:

JKIMEG

6.5 A szak, szakma, szakág, ágazat megnevezése:

JSZAK

6.6 Hol, melyik településen van az iskola, ahova jár?

HOTA

az összeírás helyével azonos településen (budapesti kerületben) (1) 

más településen
(más budapesti kerületben):

MASHOTA

kerület

6.7 Általában hogyan jut el az iskolába? (Legfeljebb három közlekedési eszköz jelölhetõ meg!)

EKMOTA

HKMOTA

2005

gyalog (1)  villamoson, trolibuszon (2)  metrón, földalattin (3)  gyorsvasúton, HÉV-en (4)  helyi autóbuszon (5) 
távolsági autóbuszon (6)  vonaton (7)  autón (8)  kerékpáron, motorkerékpáron (9)  egyéb módon (10)  nem közlekedik (0)MKMOTA
6.8 Naponta általában hány percet vesz igénybe a közlekedés az iskolába (a visszaúttal és a várakozással együtt)?
7. A következõ iskolatípusok hány évfolyamát,
osztályát végezte el, fejezte be sikeresen?
Az elvégzett
legmagasabb
évfolyam, osztály

Az iskola típusa

9. kérdés

Az általános, elemi iskola elsõ osztályát sem végezte el (0)
Az elvégzés
éve

Az elvégzett
legmagasabb
évfolyam, osztály

Az iskola típusa
évfolyamos szakközépiskolai, technikumi stb.
képzés

VEGZO
Az elvégzés
éve

VSZKMEV

általános (elemi) iskola

VALTEVF

VALTMEV

SZOSZ

polgári iskola

VPOLEVF

VPOLMEV

középfokú (középiskolai végzettségre
VKFSZEVF
épülõ) szakképzés

VKFSZMEV

VSZMEVF

VSZMMEV

felsõfokú (érettségire épülõ
akkreditált) szakképzés

VFFSZEVF

VFFSZMEV

VSZIEVF

VSZIMEV

szakiskola általános képzés

VMSZIEVF

VMSZIMEV

fõiskola (alap- és továbbképzés)

VFELEVF

VFELMEV

szakiskola alapfokú szakképzés

VASZKEVF

VASZKMEV

egyetem (alap- és továbbképzés)

VEGYEVF

VEGYMEV

szakmunkásképzõ
(ipari tanuló, tanonc-) iskola
gép- és gyorsíró, egészségügyi
szakiskola

GOSZ

VSZKEVF

KIDTA

MIKROCENZUS

évfolyamos gimnáziumi
képzés

VGIMNEVF

VGIMNMEV

doktori, mesterképzés (PhD, DLA)

VETEVF

VETMEV

8.1 Van az általános (elemi, polgári) iskolai végzettségén kívül valamilyen befejezett iskolai bizonyítványa, oklevele, szakvizsgája?
nincs (0)

9. kérdés

ha van, a legmagasabb befejezett

LVEG

alapvégzettségre épülõ legmagasabb szintû
szakképzése, továbbképzése

alapvégzettsége
8.2 A kiállító tanintézet neve, kara,
valamint helye:

LAKIMEG

TOKIMEG

LASZAK

TOSZAK

LAKEPES

TOKEPES

(pl. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Bp., VII. kerület)

8.3 Az elvégzett szak, szakma, szakág,
ágazat megnevezése:
(pl. építészmérnöki kar, épülettervezõ ágazat;
vendéglátóipari szak, szakács ágazat)

8.4 A képesítés megnevezése:
(pl. segédlevél, szakmunkás-bizonyítvány,
technikusi, szaktechnikusi, üzemmérnöki,
általános iskolai tanári, mûvésztanári)

8.5 A kiállításkori év, tagozat:

LAMEV

LATAG

nappali (1) – egyéb (2)

TOMEV

TOTAG

nappali (1) – egyéb (2)

9. Anyanyelve:
(Legfeljebb három válasz adható!)

EANYE

MANYE

HANYE

10. Anyanyelven kívül beszélt nyelvek:
(Legfeljebb három válasz adható!)

EBENY

MBENY

HBENY
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MEGEL1

11.1 Megélhetését mi biztosítja? (Legfeljebb három válasz adható!)

MEGEL3

MEGEL2

dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (10)  gyermekgondozási segélyben, díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül (20) 
saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül (30)  rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban részesül (31) 
hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjban, járadékban részesül (40)  munkanélküli járadékban, ellátásban részesül (50) 
szociális segélyben, támogatásban részesül (60)  vagyonából, egyéb forrásból származó jövedelembõl él (70) 
magánszemély (házastárs, szülõ stb.) tartja el (80)  közületi eltartott (81)
11.2 Ha magánszemély tartja el, eltartójával írták össze?

igen, az eltartó lakáson belüli sorszáma:

nem, a máshol élõ eltartó fõ megélhetési forrása
a 11.1 kérdés válaszlehetõségei alapján:ELTMEG

ELTSOR

12. Az elmúlt héten végzett-e legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát?

EGYORA

igen (1)  nem (0)

A 13–16. kérdéseket annak kell megválaszolnia, aki a 11.1 kérdésnél a (10) számú választ megjelölte.
13.1 Munkáltatójának, vállalkozásának mi a
– pontos megnevezése?

– fõ tevékenysége?

FAGA

– székhelye (település, Budapesten a kerület is)?

2005

kerület
13.2 Önnel együtt összesen hányan dolgoznak a munkáltatójánál?

LETSZAM

10 fõnél kevesebben (1)  10–19 fõ (2)  20–49 fõ (3)  50–249 fõ (4)  250 fõ vagy több (5)  nem tudja (9)

13.3 Munkáltatójának, vállalkozásának mi a tulajdoni jellege?

TULJEL

állami, önkormányzati (1)  egyházi (2)  egyéb közületi (3)  szövetkezeti (4)  magán (5)  vegyes (6)  nem tudja (9)

13.4 A munkáltatói tulajdonban van külföldi érdekeltség?

KULF

csak belföldi érdekeltség van (1)  csak külföldi érdekeltség van (2)  külföldi és belföldi érdekeltség is van (3)  nem tudja (9)

13.5 Munkahelyének mi a
– pontos megnevezése?

– fõ tevékenysége?

TEAGA

13.6 Hol, melyik településen dolgozik?

HOVA

az összeírás helyével azonos településen (budapesti kerületben) (1)  változó településen (2)  otthon (a lakásában) (3) 

más településen
(más budapesti kerületben):

MASHOVA

13.7 Általában hogyan jut el a munkahelyére? (Legfeljebb három közlekedési eszköz jelölhetõ meg!)

kerület

EKMODO

MIKROCENZUS

HKMODO

gyalog (1)  villamoson, trolibuszon (2)  metrón, földalattin (3)  gyorsvasúton, HÉV-en (4)  helyi autóbuszon (5) 
MKMODO
távolsági autóbuszon (6)  vonaton (7)  autón (8)  kerékpáron, motorkerékpáron (9)  egyéb módon (10)  nem közlekedik (0)
13.8 Naponta általában hány percet vesz igénybe a közlekedés a munkahelyre (a visszaúttal és a várakozással együtt)?

KIDDO

14.1 Mi foglalkozásának, munkakörének megnevezése, melyek jellemzõ tevékenységei?

FFOG

14.2 Ellát-e vezetõi vagy munkairányítói feladatokat?
VEZET
nem (0)  igen: vezetõ (általában tervezési, szervezési feladatokat lát el, koordinálja és ellenõrzi mások munkáját) (1) 
munkairányító (napi szinten felügyeli és irányítja más alkalmazottak munkáját, biztosítja a technikai hátteret, felügyeli a minõséget) (2)
14.3 Van beosztottja, alkalmazottja?
nincs (0)  van, a beosztottak, alkalmazottak száma: 1–2 fõ (1)  3–9 fõ (2)  10–19 fõ (3)  20 fõ vagy több (4)

BEODB

14.4 Foglalkozásában hány óra a szokásos heti munkaideje?
heti

FHIDOóra

kötetlen, eseti megbízás szerinti (99)

14.5 Foglalkozásával kapcsolatos munkaszerzõdése milyen jellegû, milyen idõtartamra szól?
határozatlan idejû (1)  egy hónapnál rövidebb (2)  1–3 hónap (3)  4–6 hónap (4)  7–12 hónap (5) 
egy évnél hosszabb (6)  nincs munkaszerzõdése (0)

FSZERZ
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15. Milyen foglalkozási formában (viszonyban) folytatja tevékenységét?
közalkalmazott, köztisztviselõ, bírói, ügyészi, szolgálati jogviszonyban álló (1)  egyéb alkalmazott (2) 
önálló, egyéni vállalkozó alkalmazottal (3)  önálló, egyéni vállalkozó alkalmazott nélkül (4)  társas vállalkozás dolgozó tagja (5) 
szövetkezet dolgozó tagja (6)  segítõ családtag (7)  alkalmi munkás, napszámos (8)  közhasznú munkás (9)
16.1 Van második foglalkozása?

MASOD

17. kérdés

nincs (0)

FMIN

 van (1)

16.2 Mi foglalkozásának, munkakörének megnevezése, melyek jellemzõ tevékenységei?

MFOG

16.3 Milyen rendszerességgel végzi?
rendszeresen (1)  alkalmilag (2)  idényszerûen (3)

MGYAK

16.4 Munkaszerzõdése milyen jellegû?
nincs (0)  meghatározott feladatra szóló (1)  meghatározott idõre szóló (2)  határozatlan idejû (3)

MSZERZ

17.1 Az elmúlt évben végzett mezõgazdasági munkát?

igen, egész évben (366) 

igen, az év egy részében, kb.

MGMUN napot  nem (0)

17.2 Az elmúlt évben végzett alkalmi munkát, idénymunkát, dolgozott segítõ családtagként?

ALKMUN

2005

igen (1)  nem (0)
A 18. kérdésre annak kell válaszolnia, aki a 11.1 kérdésnél a (10) számú választ NEM jelölte meg.

18.1 Keres-e munkát?

igen (1)  nem, mert úgy gondolja, hogy úgysem talál megfelelõ munkát (2)
19. kérdés
nem keres egyéb okból (3)

19. kérdés

KERES


18.2 Mikor tudna munkába állni?

DOLGOZ

két héten belül (1)  három–négy hét múlva (2)  egy–három hónap múlva (3)  három hónap vagy annál hosszabb idõ múlva (4) 
nem tudja (9)
18.3 Mióta keres munkát?
egy hónapnál rövidebb ideje (0) 

MIOTAhónap óta

18.4 A Munkaügyi Központban (Kirendeltségen) nyilvántartják?

NYILV

igen (1)  nem (0)
A 19. kérdésre annak kell válaszolnia, aki a 11.1 kérdésnél a (20)–(81) számú válaszok valamelyikét megjelölte.
Gyermekgondozás címén ellátásban részesülõk az ellátás igénybevételét, nyugdíjasok és járadékosok a nyugdíjazást,
munkanélküliek a munkanélkülivé válást megelõzõ foglalkozásuk adatait írják be!
19.1 Mikor hagyta abba legutóbbi foglalkozását?

MIKROCENZUS

soha nem dolgozott (0) 

UFOGEV . évben dolgozott utoljára

19.2 Mi volt foglalkozásának, munkakörének megnevezése, melyek voltak jellemzõ tevékenységei?

UFOG
19.3 Milyen foglalkozási formában (viszonyban) folytatta tevékenységét?

UMIN

alkalmazott (1)  önálló, egyéni vállalkozó (2)  társas vállalkozás dolgozó tagja (3)  szövetkezet dolgozó tagja (4)  segítõ családtag (5)
Megjegyzések:

© KSH Népszámlálási fõosztály, Tóth Tamás
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Jövedelmi adatok
A 2005. évi mikrocenzushoz kapcsolódó önkéntes adatgyûjtést
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
2077/05 OSAP-számon engedélyezte
Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

Terület:
Címazonosító:

TERUL
SZLOK

CIMSSZ

Összeírókörzet:

OKORZ

A háztartás sorszáma:

HSOR

A kitöltés elmaradásának oka
teljes kérdõív esetén:
bizalmatlanság (1) – idõhiány (2) –
a kérdések kényes jellege (3) –
egyéb ok (4) – csak részleges
megtagadás volt (5)

MEGHI

TISZTELT ADATSZOLGÁLTATÓ!

005
22005

A Központi Statisztikai Hivatal a 2005. évi mikrocenzusban résztvevõ háztartások egynegyedére kiterjedõen információkat gyûjt a lakosság jövedelmi
viszonyairól. Mind a mikrocenzusban való részvételre, mind a kiegészítõ felvételben való részvételre felkértek címeit számítógép „sorsolta ki”
véletlenszerûen. Mind a mikrocenzus mintája, mind a jövedelmi helyzetet vizsgáló részminta a minták nagyságából és a véletlenszerû kiválasztásból
következõen jól reprezentálja az ország háztartásait és lakosságát. A mikrocenzus alapfelvételére és a jövedelmi felvételre is jellemzõ, hogy családi,
háztartási szinten együttesen is vizsgálja az életkörülményeket, más forrásokból „csak” a családi háttér nélküli egyedi információk állnak
rendelkezésre.
Legutóbb 9 évvel ezelõtt volt a mikrocenzussal összekapcsolt jövedelmi felvétel. E felvételek célja a személyekhez kapcsolódó jövedelmek (pl.
keresetek, nyugdíjak stb.) vizsgálata mellett a családok jövedelmi viszonyainak (pl. gyermekes és gyermektelen, idõs és fiatal, keresõ és munkanélküli
vagy nyugdíjas) és az ebbõl adódó jövedelmi egyenlõtlenségeknek a feltárása.
A vonatkozó jogszabályok és a feldolgozás módszere biztosítja az egyedi adatok teljes anonimitását.
Az információk személyre, háztartásra nem azonosíthatók.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Véleményük szerint mekkora havi összegre lenne szüksége egy Önökéhez hasonló háztartásnak

– a nagyon szûkös megélhetéshez?.............................................................................................................

HFT1

0

0

0

– a szûkös megélhetéshez? .........................................................................................................................

HFT2

0

0

0

Ft

– az átlagos megélhetéshez? .......................................................................................................................

HFT3

0

0

0

Ft

– a jó megélhetéshez?..................................................................................................................................

HFT4

0

0

0

Ft

– a nagyon jó megélhetéshez? .....................................................................................................................

HFT5

0

0

0

Ft

Ft

2. Az elmúlt év során kerültek-e olyan élethelyzetbe, hogy anyagi okokból:

a) a lakásbérleti díjat, közös költséget nem tudták idõben kifizetni? .....................................................................igen (1) – nem (0)

HATRBER

b) a közüzemi számlákat (villany-, gáz-, víz-, csatornadíj, távfûtés) nem tudták idõben kifizetni? ........................igen (1) – nem (0)

HATRLKOZ

MIKROCENZUS

c) a lakáshitel tartozásukat nem tudták idõben törleszteni? ..................................................................................igen (1) – nem (0)

HATRLHIT

d) áruvásárlási vagy egyéb kölcsönüket nem tudták idõben törleszteni?..............................................................igen (1) – nem (0)

HATRARHIT

e) napi megélhetési gondjaik voltak?.....................................................................................................................igen (1) – nem (0) HATRMEHIT
3. A gyermekes családok következõ pénzügyi támogatási formái közül Önök melyiket tartják a legjobbnak? (Legfeljebb 2 válasz adható!)
családi pótlék jövedelmi helyzettõl függetlenül, de a gyermekszám és az egészségi állapot szerint differenciáltan (1) –
családi pótlék jövedelmi helyzettõl függõen (2) – adókedvezmény (3) – adókedvezmény, az azt igénybe venni nem tudóknak
adóvisszatérítéssel (4) – gyermekétkeztetés, tankönyvellátás és más hasonló, gyermekek által igénybe vett ellátások általános
ingyenessége (esetleg pénzügyi támogatással kombinálva, pl. egyösszegû beiskolázási segély) (5) –
ECSTAM1
nincs véleménye, vagy nem gondolkodott ezen (6)

ECSTAM2

4.1 2004-ben volt-e mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevételük? (Csak attól a háztartástól kell megkérdezni, amelyiknek
bármely tagja a személyi kérdõív 17.1 kérdésére igen választ adott!)
MEZOARBEV
igen (1)
– nem (0)
Ha igen, a III. részt is ki kell tölteni, és a 4.2 kérdésre nem kell válaszolni!
4.2 2004-ben volt-e háztartásuknak saját termelésbõl (élelmiszer, ital, tüzifa stb.) származó fogyasztása?
igen (1) – nem (0)

Ha igen, mennyire becsüli ennek értékét piaci áron számolva, levonva ráfordításait?

SAJATFOGY
SAJATFT

Ft
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I. A HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 16 ÉVES ÉS IDÕSEBB SZEMÉLYEK SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES JÖVEDELME, 2004-BEN

A személy családi és utónevének kezdõbetûje:

sorszáma a lakásban:

SLASO

A JÖVEDELEM RÉSZLETEZÉSE BRUTTÓ MÓDON
1. Mi volt 2004. december 31-én a jellemzõ gazdasági aktivitása? .............................................................................................................

005
22005

közalkalmazott, köztisztviselõ, bírói, ügyészi, szolgálati
jogviszonyban álló (01) – egyéb alkalmazott (02) –
alkalmi munkás, napszámos (03) – közhasznú munkás (04)
vállalkozó:
nem mezõgazdasági egyéni vállalkozó:
alkalmazott nélkül (05) –
alkalmazottal (06) –
nem mezõgazdasági társas vállalkozás tagja (07)
mezõgazdasági vállalkozó (08)
szövetkezet dolgozó tagja (09) –
segítõ családtag (10) –
gyermekgondozási ellátást kap:
gyeden van (11) –
gyesen, gyeten van és nem dolgozik mellette (12) –
gyesen, gyeten van és dolgozik mellette (13) –
nyugdíjas:
saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül
és nem dolgozik mellette (14) –

JSGAKT

saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül és
dolgozik mellette (15) –
saját jogú rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban
részesül és nem dolgozik mellette (16) –
saját jogú rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban
részesül és dolgozik mellette (17) –
hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjban, járadékban részesül és
nem dolgozik mellette (18) –
hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjban, járadékban részesül és
dolgozik mellette (19) –
munkanélküli járadékban, ellátásban részesül (20) –
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül (21) –
egyéb szociális segélyben, támogatásban részesül (22) –
vagyonából, egyéb forrásból származó jövedelmébõl él (23) –
magánszemély által eltartott:
tanuló (24) –
munkanélküli ellátás nélkül (25) –
egyéb eltartott (26)

Munkaviszonyból származó jövedelmek

2. Munkáltatótól, fõállású munkaviszonyból származó jövedelem idõtartama és összege
ESMBEHO hó
(Ide írandó be a közhasznú munkát végzõk jövedelme is.)......................................................

ESMBE

Ft

3. Végkielégítés összege......................................................................................................................................

ESVEG

Ft

ESMASHO
4. Másodállásból, mellékfoglalkozásból származó jövedelem idõtartama és összege ................

ESMAS

Ft

ESEMJ

Ft

hó

5. Más, nem önálló tevékenységhez kapcsolódó jövedelmek összege..............................................................
Munkaviszonyhoz kapcsolódó költségtérítések pénzbeni értéke

ESKETHO hó
6. Étkezési hozzájárulás (étkezési jegy juttatás) idõtartama és összege .....................................

ESKET

Ft

7. Üdülési hozzájárulás (üdülési csekk) összege ...........................................................................................................

ESKUD

Ft

8. Lakhatással kapcsolatos költségtérítések összege ....................................................................................................

ESKLA

Ft

9. Ruházati költségtérítés összege..................................................................................................................................

ESKRU

Ft

10. Munkahelyi mobiltelefon engedélyezett magáncélú használatának becsült értéke ....................................................

ESKMO

Ft

11. Munkahelyi cégautóhasználat engedélyezett magáncélú használatának becsült értéke............................................

ESKCA

Ft

hó
12.Munkába járással kapcsolatos költségtérítések idõtartama és összege................................... ESKMUHO

ESKMU

Ft

ESKIS

Ft

ESKEG

Ft

MIKROCENZUS

13. Iskolakezdési támogatás összege.............................................................................................................................
14. Egyéb eddig fel nem sorolt ingyen vagy kedvezményes áron nyújtott termékek és szolgáltatások
(akár pénzbeni, akár természetbeni) piaci áron kifejezett együttes összege
Nem mezõgazdasági vállalkozásból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó jövedelmek
EVA alá tartozóknál

EVAARB

Ft

16. Egyéni vállalkozásból származó jövedelem idõtartama és összege
EJEVAHO hó
(kivét, munkabér címen) ...........................................................................................................

EJEVA

Ft

17. Társas vállalkozásból származó jövedelem idõtartama és összege
ESTJKHO hó
(kivét, munkabér címen) ...........................................................................................................

ESTJK

Ft

18. Vállalkozásból (akár egyéni, akár társas) származó osztalék ....................................................................

ESTJO

Ft

ESSZOV

Ft

15. Éves árbevétel (ÁFÁ-val együtt) .................................................................................................................
EVA alá nem tartozóknál

ESSZOVHO
19. Szövetkezeti tagságból származó jövedelem idõtartama és összege .....................................
2

hó
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A JÖVEDELEM RÉSZLETEZÉSE BRUTTÓ MÓDON

005
22005

közalkalmazott, köztisztviselõ, bírói, ügyészi, szolgálati
jogviszonyban álló (01) – egyéb alkalmazott (02) –
alkalmi munkás, napszámos (03) – közhasznú munkás (04)
vállalkozó:
nem mezõgazdasági egyéni vállalkozó:
alkalmazott nélkül (05) –
alkalmazottal (06) –
nem mezõgazdasági társas vállalkozás tagja (07)
mezõgazdasági vállalkozó (08)
szövetkezet dolgozó tagja (09) –
segítõ családtag (10) –
gyermekgondozási ellátást kap:
gyeden van (11) –
gyesen, gyeten van és nem dolgozik mellette (12) –
gyesen, gyeten van és dolgozik mellette (13) –
nyugdíjas:
saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül
és nem dolgozik mellette (14) –

hó

hó

saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül és
dolgozik mellette (15) –
saját jogú rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban
részesül és nem dolgozik mellette (16) –
saját jogú rokkantsági nyugdíjban, baleseti járadékban
részesül és dolgozik mellette (17) –
hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjban, járadékban részesül és
nem dolgozik mellette (18) –
hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjban, járadékban részesül és
dolgozik mellette (19) –
munkanélküli járadékban, ellátásban részesül (20) –
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül (21) –
egyéb szociális segélyben, támogatásban részesül (22) –
vagyonából, egyéb forrásból származó jövedelmébõl él (23) –
magánszemély által eltartott:
tanuló (24) –
munkanélküli ellátás nélkül (25) –
egyéb eltartott (26)

Munkaviszonyból származó jövedelmek

Ft

hó

Ft
Ft

Ft

hó

Ft
hó

Ft

Ft

Ft
Ft

hó

Ft

Ft
Ft

Munkaviszonyhoz kapcsolódó költségtérítések pénzbeni értéke

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

MIKROCENZUS
hó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Nem mezõgazdasági vállalkozásból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó jövedelmek

Ft

Ft

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft
hó

Ft

Ft
hó

Ft

Ft
hó

Ft
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I. A HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 16 ÉVES ÉS IDÕSEBB SZEMÉLYEK SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES JÖVEDELME, 2004-BEN (folytatás)

A személy családi és utónevének kezdõbetûje:

sorszáma a lakásban:

SLASO

Egyéb tevékenységbõl, vagyonból származó bruttó jövedelmek
20. Alkalmi munkából, napszámból származó jövedelem összege ..................................................................

ESALK

Ft

21. Szellemi alkotásból származó jövedelem együttes összege ......................................................................

ESSZE

Ft

ebbõl: munkáltatójától kapott jövedelem összege ................................................................................

ESSZEM

Ft

23. Egyszeri megbízásból származó jövedelem összege ................................................................................

ESMEGB

Ft

24. Borravaló, hálapénz összege......................................................................................................................

ESBOR

Ft

25. Ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem összege .....................................................................

ESIBE

Ft

26. Kárpótlási jegyért, földért kapott életjáradék (Nemzeti Földalapkezelõ),
ESKJEHOhó
eltartási szerzõdés idõtartama és összege .............................................................................

ESKJE

Ft

27. Más jogcímen kapott egyéb jövedelem összege ........................................................................................

ESMJO

Ft

ESNYUGFT

Ft

ESNYUGOZGFT

Ft

22.

Nyugdíj, nyugdíjszerû ellátások

005
22005

28. Nyugdíj:
28.1 Típusa: ......................................................................................................................................................
ESNYUG
saját jogú öregségi (1) – saját jogú rokkantsági (2) – „tényleges” özvegyi, szülõi (3)

28.2 Idõtartama, összege: ...........................................................................................................
ESNYUGHO hó
29. Özvegyülés miatt kapott hozzátartozói ellátás (csak a 2004-ben özvegy családi állásúak esetén):
29.1 Típusa: ......................................................................................................................................................
ESNYUGOZ
ideiglenes özvegyi (1) – özvegyi nyugdíjkiegészítés (25-30%)(2)

ESNYUGOZHO hó
29.2 Idõtartama, összege:...........................................................................................................
30. Járadékok:

Figyelem! A VAGYONI KÁRPÓTLÁSI JÁRADÉK összegét a 26. kérdéshez kell bejegyezni!

ESNYUGJA1
30.1 Típusa (két válasz lehetséges):
rokkantsági (1) – baleseti (2) – egészségkárosodási (3) – átmeneti (4) – rendszeres szociális
ESNYUGJA2
járadék (5) – vaksági, fogyatékossági (6) – idõskori (7) – más jogcímen kapott (pl. hadigondozott,
mg. szöv.-i járadék stb.)(8)
ESNYUGJAHO hó
ESNYUGJAFT
30.2 Idõtartama, összege: ...........................................................................................................

Ft

Személyhez köthetõ, gyermekkel kapcsolatos ellátások

ESGYTHO
31. Terhességi, gyermekágyi (ún. szülési szabadságra jutó) segély idõtartama, összege ..............

hó

ESGYT

32. Egyszeri anyasági támogatás összege (szüléskor kapott támogatás) ....................................................................................

ESANYAT

Ft
Ft

ESGYDHO hó
33. Gyermekgondozási díj (gyed) idõtartama és összege ...............................................................

ESGYD

Ft

ESGYSHO hó
34. Gyermekgondozási segély (gyes) idõtartama és összege .........................................................

ESGYS

Ft

ESTERSHO hó
35. Gyermekgondozási támogatás (gyet) idõtartama és összege (min. 3 gyermek!) ......................

ESTERS

Ft

ESMJAHO hó
36. Munkanélküli járadék idõtartama és összege.............................................................................

ESMJA

Ft

ESMNJHO hó
37. Munkanélküliek rendszeres szociális segélye idõtartama és összege.......................................

ESMNJ

Ft

ESMEGYHO hó
38. Álláskeresési, átképzési támogatás idõtartama és összege ......................................................

ESMEGY

Ft

ESTAP

Ft

ESAPOHO hó
40. Ápolási díj idõtartama és összege..............................................................................................

ESAPO

Ft

41. Oktatással kapcsolatos ellátások, támogatások összege...................................................................................

ESOKT

Ft

ESOKTL

Ft

ESESZ

Ft

MIKROCENZUS
Munkanélküli ellátások

Egyéb társadalmi jövedelem

ESTAPHET
39. Táppénz idõtartama (hét!) és összege .......................................................................................

42.

hét

ESOKTLHO hó
ebbõl: lakhatási támogatás idõtartama és összege.................................................................

43. Egyéb szociális segély összege .........................................................................................................................

4
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I. A HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 16 ÉVES ÉS IDÕSEBB SZEMÉLYEK SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES JÖVEDELME, 2004-BEN (folytatás)

Egyéb tevékenységbõl, vagyonból származó bruttó jövedelmek

hó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

hó

Ft

Ft

hó

Ft

Ft
Ft

005
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Nyugdíj, nyugdíjszerû ellátások

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Személyhez köthetõ, gyermekkel kapcsolatos ellátások

hó

Ft

hó

Ft
hó
hó
hó

Ft
Ft

Ft

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft

hó

Ft

hó

Ft

MIKROCENZUS
Munkanélküli ellátások

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Egyéb társadalmi jövedelem

hét

Ft

hét

Ft

hét

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft
hó

Ft
Ft

Ft
hó

Ft
Ft

Ft
hó

Ft
Ft
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I. A HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 16 ÉVES ÉS IDÕSEBB SZEMÉLYEK SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES JÖVEDELME, 2004-BEN (folytatás)

A személy családi és utónevének kezdõbetûje:

sorszáma a lakásban:

SLASO

Külföldrõl származó jövedelem
44. Munkából, vállalkozásból származó jövedelem

44.1 Típusa: ......................................................................................................................................................
ESKUJ1
munkából (1) – vállalkozásból (2) – mindkettõbõl (3)
44.2 Idõtartama, összege: .........................................................................................................
ESKUJ1HO

ESKUJ1FT

Ft

ESKUJ2FT

Ft

ESKUJ3FT

Ft

47. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának összege .................................................................................

ESMOZ

Ft

48. Munkanélküliek vállalkozóvá válásának elõsegítésére kapott összeg..................................................................

ESMUVA

Ft

hó

45. Társadalom-, nyugdíjbiztosításból származó jövedelem

45.1 Típusa: ......................................................................................................................................................
ESKUJ2
munkanélküli ellátás (1) – idõskori ellátás (2) – hozzátartozói ellátás (3) –
betegséggel kapcsolatos ellátás (4) – rokkantsági ellátás (5) – oktatással kapcsolatos
ellátás (6) – gyerekekkel kapcsolatos ellátás (7)
45.2 Idõtartama, összege: .........................................................................................................
ESKUJ2HO

hó

46. Egyéb jövedelem összege.............................................................................................................................

005
22005

Egyéb bevételek

Személyi jövedelemadó, adókedvezmények

49. Fizetett-e személyi jövedelemadót a 2004. évre vonatkozóan:

ESSZJA
igen (1) – nem (0) ...................................................................................

50. Ha igen, igénybe vette-e a következõ adókedvezményeket?

EALK
50.1 alkalmazotti adókedvezmény: igen (1) – nem (0) ..................................................................................................................................
50.2 családi (gyermek) adókedvezmény:
ECSALAD
teljes összegben (1) – részben (2) – megosztva, teljes összegben (3) – megosztva, részben (4) – nem (0).......................................
50.3 SULINET utáni adókedvezménye (kód) és összege:
ESULINETK
teljes összegben (1) – részben (2) – nem (0) ........................................................................

ESULINETFT

Ft

EFTANDK

EFTANDFT

Ft

50.5 lakáscélú hiteltörlesztés utáni adókedvezmény (kód) és összege: igen (1) – nem (0)........... ELAKASK

ELAKASFT

Ft

50.6 élet- és nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjbiztosítás után járó adókedvezmény
(kód) és összege: életbiztosítás (1) – nyugdíjbiztosítás (2) – mindkettõ (3 ) – nem (0) ........

EELETBFT

Ft

50.4 felsõoktatási tandíj, felnõttképzés adókedvezménye (kód) és összege: igen (1) – nem (0) ..

EELETBK

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Figyelem! Az 51. kérdést csak azoktól kell megkérdezni, akiknél az I. 2. kérdésnél a mezõ nem üres.

ESFELOKHO

hó

hó
ESFELHO

ESVEGOKHO hó
52. Ha kapott végkielégítést 2004-ben, melyik hónaptól kapta és hány hónapra? ..........................................................

hó
ESVEGHO

51. Ha kapott felmondási idõre jutó keresetet 2004-ben, melyik hónaptól kapta és hány hónapra? ...............................

MIKROCENZUS

Figyelem! Az 52. kérdést csak azoktól kell megkérdezni, akiknél az I. 3. kérdésnél a mezõ nem üres.

EKOZMK

53. Végzett-e, és hány hónapig 2004-ben közhasznú munkát? igen (1) – nem (0) .............................................................

hó
EKOZMHO

54. Van-e olyan, legalább 6 hónapja fennálló betegsége, fogyatékossága, amely jelentõsen akadályozza
ETBETK
a mindennnapi életvitelében, munkavégzésben? van (1) – nincs (0) ...........................................................................................................

ETKOZGYK
55. Kap-e közgyógyellátási igazolványt? igen (1) – nem (0) ................................................................................................................................
EETKK

56. Kapott-e 2004-ben az önkormányzattól (karitatív szervezettõl) étkeztetést? ingyenesen (1) – kedvezményesen (2) – nem (0) ...................

EHGONDK
57. Igénybe vett-e 2004-ben házi gondozást? igen (1) – nem (0) ........................................................................................................................
ETMNK
58. Az elmúlt 5 év folyamán volt-e tartósan (legalább 6 hónapig folyamatosan) munkanélküli? igen (1) – nem (0) ............................................
59. Mi alapján történt a kitöltés? adózó SZJA bevallás (1) – munkáltató által készített SZJA igazolás (2) –
EBEV
egyéb igazolás (3) – igazolás nélkül, emlékezet alapján (4)............................................................................................................................

EVALASZ
60. Az I. fejezet kérdéseire válaszoló személy sorszáma a lakásban............................................................................................................
61. Ha a válaszadó személy sorszáma eltér a jövedelemtulajdonos sorszámától, az eltérés oka:
MASVALASZ
képtelen válaszolni (betegség, fogyatékosság miatt) (1) – elutasítja a választ (2) – ideiglenesen távol van (3) – egyéb okból nem válaszolt
(4)
MEGHIJ1
62. A személyhez kapcsolódó jövedelmi rész kitöltése megvalósult? igen (1) – nem (0) ......................................................................................
6
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I. A HÁZTARTÁSBAN ÉLÕ 16 ÉVES ÉS IDÕSEBB SZEMÉLYEK SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES JÖVEDELME, 2004-BEN (folytatás)

Külföldrõl származó jövedelem

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

hó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

005
22005

Egyéb bevételek

Személyi jövedelemadó, adókedvezmények

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

EGYÉB INFORMÁCIÓK

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

MIKROCENZUS
hó

hó

hó
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II. A HÁZTARTÁS EGÉSZÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK) 2004. ÉVI ÖSSZEGE
A
hónapok
száma
1. Családi pótlék összege .................................................................................... ECSPHO
2.

ebbõl: emelt szintû családi pótlék .................................................................ECSPEHO

B
részesülõ
gyermekek
száma

C
2004. évi összeg összesen

ECSPGYSZ

ECSPFT

Ft

ECSPEGYSZ

3. Árvaellátás .......................................................................................................EARVHO

EARVGYSZ

EARVFT

Ft

4. Rendszeres pénzbeni és/vagy természetbeni gyermekvédelmi támogatás.......ERPTHO

ERPTGYSZ

ERPTFT

Ft

ENPTGYSZ
5. Rendkívüli pénzbeni és/vagy természetbeni gyermekvédelmi támogatás .......................................

ENPTFT

Ft

EJOVGYSZFT16

Ft

7. Egyéb szociális segélyek, támogatások összege..............................................................................................

EGYSZOCS

Ft

8. Kapott lakásfenntartási támogatás összege ......................................................................................................

ELFE

Ft

9. Felvett kamat, árfolyamnyereség stb. összege .................................................................................................

EFELKOZ

Ft

10. Biztosítótól élet-, nyugdíj-, baleseti biztosítás címén kapott összeg
(a mezõgazdasági biztosítást a III. rész 1.23 kérdéséhez kell beírni) .............................................................

EBIZ

Ft

11. Egyéb jövedelem összege (beleértve az önkormányzatoktól, egyházi karitatív szervezetektõl kapott
természetbeni támogatások becsült összegét is) ............................................................................................

EEJO

Ft

12.1 Háztartáson kívülitõl kapott tartásdíjak...................................................................................................

KAPTART

Ft

12.2 Háztartáson kívülitõl kapott pénztámogatás összege ............................................................................

KAPPT

Ft

12.3 Háztartáson kívülitõl kapott áru és egyéb támogatás becsült értéke
(beleértve a más háztartástól természetben kapottakat is.)...................................................................

KAPET

Ft

13.1 Háztartáson kívülinek adott tartásdíjak összege ....................................................................................

ADTART

Ft

13.2 Háztartáson kívülinek adott pénztámogatás összege ...........................................................................

ADPT

Ft

13.3 Háztartáson kívülinek adott áru és egyéb támogatás becsült értéke
(beleértve a saját termelésbõl adottakat is).............................................................................................

ADET

Ft

EJOVGYSZ16 gyermekek száma

005
22005

6. A háztartásban 2004-ben élõ 16 éven aluli gyermek(ek) száma,
és együttes jövedelme

12. Kapott rendszeres támogatások

13. Adott rendszeres támogatások

14. A háztartás egészéhez kapcsolódó jövedelmi rész kitöltése megvalósult? igen (1) – nem (0)........................................................................
MEGHIJ2

MIKROCENZUS

Ha nincs a háztartásnak mezõgazdasági bevétele és ráfordítása (Tájékoztató adatok, 4.1=0),
akkor a kérdõív kitöltése a IV. blokkal folytatódik.

Ha nincs a háztartásban 20 év alatti gyermek (a személyi kérdõíven a személy
születési ideje 1985 vagy nagyobb) és nincs a háztartásnak mezõgazdasági bevétele és
ráfordítása sem, akkor a kérdõív kikérdezése befejezõdött.

8
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III. A MEZÕGAZDASÁGI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2004. ÉVI ÖSSZEGE
1. Bevételek, saját termelésbõl származó fogyasztás becsült értéke

MGAB

Ft

1.14 Tej ...........................................

MTEJ

Ft

1.2 Ipari és takarmánynövények .......

MIPTAK

Ft

1.15 Tojás .......................................

MTOJ

Ft

1.3 Virágok és dísznövények ............

MVIR

Ft

1.16 Gyapjú ....................................

MGYA

Ft

1.4 Zöldségek ...................................

MZOL

Ft

1.17 Egyéb állati termékek .............

MEATER

Ft

1.5 Burgonya.....................................

MBUR

Ft

1.18 Mezõgazdasági szolgáltatások

MEZSZ

Ft

1.6 Gyümölcsfélék (dinnye is) ...........

MGYU

Ft

1.19 Feldolgozott növényi termékek

MFENOV

Ft

1.7 Szõlõ, must, bor ..........................

MSZO

Ft

1.20 Feldolgozott állati termékek....

MFEALL

Ft

1.8 Egyéb növényi termékek.............

MENOV

Ft

MASTEV

Ft

1.9 Szarvasmarha .............................

MSZM

Ft

1.21 Egyéb mezõgazdasággal
kapcsolatos másodlagos tevékenységbõl származó árbevételek ........................................

1.10 Sertés........................................

MSER

Ft

1.22 Támogatások (beruházási
támogatások nélkül)..............

MTAM

Ft

1.11 Ló, juh és kecske.......................

MLOJUH

Ft

1.23 Mezõgazdasági biztosításból
kapott összeg .........................

MBIZTKAP

Ft

1.12 Baromfi......................................

MBAR

Ft

1.13 Egyéb állatok ............................

MEALL

Ft

1.24 Saját termelésbõl származó
fogyasztás becsült értéke.......

ESTBEVFT

Ft

005
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1.1 Gabonafélék................................

2. Ráfordítások

2.1 Sertés vásárlása .........................

MSERRF

Ft

2.8 Állatgyógyászati költségek .......

MAGYOGY

Ft

2.2 Baromfi vásárlása .......................

MBARRF

Ft

2.9 Állati takarmányok ....................

MTAK

Ft

2.3 Egyéb haszonállat vásárlása ......

MEALLRF

Ft

2.10 Gép- és épületfenntartási
költségek ................................

MGEP

Ft

MSZOLG

Ft

MADFIZ

Ft

MBIZTFIZ

Ft

MBERFIZ

Ft

2.4 Vetõmag, palánta ........................

MVMAG

Ft

2.11 Mezõgazdasági szerszámok és
gépek, egyéb termeléshez szükséges
termékek és szolgáltatások értéke....

2.5 Energia, kenõanyagok ................

MENERG

Ft

2.12 Termelési adók ........................

2.6 Mûtrágya és talajjavító szer ........

MTRAGYA

Ft

2.7 Növényvédõ szer ........................

MNOVSZ

Ft

2.13 Mezõgazdasági biztosítások díja................................
2.14 Munkavállalóknak fizetett
bérek, bérjellegû kiadások
és járulékaik ..........................

MIKROCENZUS
3. Állatállomány és földterület (1 hektár = 10 000 m2)

AFOLDVAN
A háztartás tagjainak: állatállománya van (1) – földterülete van (2) – mindkettõ van (3) – nincs (0) .............................................................
SZANTO

m2

KONKERT

m2

3.9 Szõlõ ..............................................

SZOLOTER

m2

db

3.10 Gyümölcsös..................................

GYUMTER

m2

CSMEH

db

3.11 Fólia alatti terület .................................

FOLIA

m2

DBEALL

db

3.12 Egyéb terület (erdõ, nádas, rét stb.)

EGYEBTER

m2

3.1 Szarvasmarha ..............................................

DBSZM

db

3.7 Szántó ............................................

3.2 Sertés.....................................................

DBSER

db

3.8 Konyhakert ..................................................

3.3 Juh .........................................................

DBJUH

db

3.4 Baromfi.............................................

DBBAR

3.5 Méhcsaládok..............................................................
3.6 Egyéb állat .......................................

4. A mezõgazdasági bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos rész kitöltése megvalósult? igen (1) – nem (0)...............................................
MEGHIJ3

Ha nincs a háztartásban 20 év alatti gyermek (a személyi kérdõíven a személy
születési ideje 1985 vagy nagyobb), akkor a kérdõív kikérdezése befejezõdött.
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IV. A 20 ÉVEN ALULI GYERMEKET NEVELÕ HÁZTARTÁS GYERMEKNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS TERHEI

HGYEREK
1. 2004. december 31-én a háztartában élõ 20 éven aluli eltartott gyermekek száma a felsõfokú tanulmányokat folytatók nélkül: ..............
1.1 ebbõl: az általános és középfokú oktatási intézményben tanulók száma: ..............................................................................................
HISKGYEREK
2. Igénybe vette-e 2004-ben legalább egy hónapig az alábbi gyermekintézményeket a gyermekek száma és a térítés formája szerint?
A

B

C

D

igénybevétel

igénybe vevõ
gyermekek száma

térítési forma

összes
igénybevételi
hónap

igen (1) – nem (0)

ingyenes (1) –
kedvezményes (2) –
teljes árú (3) –
gyermekenként változó (4)

EBOLA

EBOLB

EBOLC

EBOLD

EOVA

EOVB

EOVC

EOVD

2.3 Napközi, iskolaotthon

ENAPKA

ENAPKB

ENAPKC

ENAPKD

2.4 Egyéb gyermekintézmény
(pl. hetes óvoda, hetes iskola, kollégium)

EGYINTA

EGYINTB

EGYINTC

EGYINTD

2.1 Bölcsõde

005
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2.2 Óvoda

2.5 A felsorolt gyermekintézmények igénybevétele átlagosan mekkora havi kiadást jelentett 2004 egy jellemzõ
hónapjában? (csak ha valamelyik gyermekintézmény igénybevételéért fizetniük kell!) ..................................................

EGYINTFT

Ft

3. 2004-ben hozzávetõleg milyen összeget fordított(ak) a következõ, tanulással
kapcsolatos tételekre? (Figyelem, csak attól a háztartástól kell megkérdezni, ahol a IV.1.1 nem üres!)

ETANKONYK

EETANKONYFT

3.1 Tankönyvek: .....................................................................................................................................................
ingyenesen (1) – a költség egy részét fizetni kellett (2) – teljes költséget fizetni kellett (3)

Ft

3.2 Tanszerek..................................................................................................................................................................

ETANSZ

Ft

3.3 Iskolai oktatáson kívüli nyelvórák, nyelvtanfolyamok................................................................................................

ENYELVO

Ft

3.4 Egyéb különórák, külön szakkörök, tanfolyamok .....................................................................................................

EEGYEBO

Ft

ETABORK

ETABORFT

3.5 Iskola által szervezett kirándulások, táborok (pl. erdei táborok): ......................................................................

Ft

ingyenesen (1) – a költség egy részét fizetni kellett (2) – teljes költséget fizetni kellett (3)

MIKROCENZUS

3.6 Osztálypénz, iskolatámogatás, kulturális programok költsége stb. ...........................................................................

EOSZTPENZ

Ft

3.7 Szakma megszerzéséhez kapcsolódó kiadások .......................................................................................................

ESZAKM

Ft

3.8 Egyéb oktatáshoz kapcsolódó kiadások, éspedig:
tandíj magán-, egyházi, alapítványi iskolában, albérlet stb. ......................................................................................

EGYEBK

Ft

MEGHIJ4
4. A gyermekneveléssel kapcsatos rész kitöltése megvalósult? igen (1) – nem (0) ..............................................................................................

Megjegyzések:
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Megjegyzések (folytatás):

MIKROCENZUS

11
272
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Megjegyzések (folytatás):

MIKROCENZUS
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Bevezetés
A Központi Statisztikai Hivatal – több évtizedes hagyományaihoz híven – 2005 áprilisában 2004-re
vonatkozóan jövedelmi felvételt hajtott végre. A felvétel a mikrocenzushoz kapcsolódott, annak 25%-án
került végrehajtásra. A települések széles körére terjedt ki, belekerült Budapest minden kerülete és
ezen kívül az ország 525 települése. A minta több mint 22 ezer véletlenül kiválasztott lakáscímet
tartalmazott.
A felvétel célja
A KSH részletes, ritkább időszakonként végrehajtott „nagy mintás” jövedelmi felvételeinek célja, hogy
valósághűen, nagy pontossággal tükrözze vissza a magyar társadalom háztartások szintjén (mikro
szinten) értelmezhető jövedelmeinek
– globális színvonalát, típusait és szerkezetét,
– az egyes társadalmi csoportok közötti és belüli relatív és abszolút jövedelmi helyzetét,
jövedelmeik időbeli alakulását,
– jövedelemegyenlőtlenségét, a jövedelmi szegénységet és ezek magyarázó változóit.
A lakossági jövedelmi felvételek szükségessége
Az önkéntes válaszadású kikérdezésen alapuló lakossági jövedelmi felvételeket az indokolja, hogy
egyedi szintű adatok a háztartások – mint egy jövedelmi-fogyasztási közösségbe tartozó személyek
összessége – összes jövedelméről más forrásból nem állnak rendelkezésre.
Az adminisztratív rekordokon alapuló, ún. kötelező bevallású jövedelmi adatforrások csak személyi
szintűek, nincs háztartási környezetük. Nem adnak választ olyan kérdésekre, hogy pl. az adott személy
hány tagú háztartásban él, mennyi eltartottról kell gondoskodnia. (Lehet pl. valakinek kiugróan magas
keresete, mégis szegénységben él, mert családján belül ő az egyetlen munkajövedelemmel rendelkező
személy s esetleg 2-3 kisgyermekről kell gondoskodnia, vagy az átlag körüli kereset, nyugdíj is
biztosíthat tisztes megélhetést, ha nincsenek eltartottak a háztartásban.)
A személyi szintű adatforrások közül
– a jövedelmek mindegyikét, teljes körét felölelő nemzetgazdasági számlarendszer háztartási
szektor számlái csak jövedelemtípusonként egy-egy összegben állnak rendelkezésre és
tartalmukban makró megközelítésűek. Ez azt jelenti, hogy olyan jövedelemelemeket is
magukban foglalnak, (pl. a társadalom által finanszírozott természetbeni juttatások, a
kisvállalkozások, vállalkozó igazolvánnyal nem rendelkezők termelő-felhasználása stb.),
amelyek mikro, háztartási szinten nem értelmezhetők.
– az APEH által számbavett jövedelmek adóstatisztikai megközelítésűek. Azaz csak az
adóköteles jövedelemmel rendelkezőknek az adóköteles jövedelmeiről nyújtanak teljes körű
információt. Kb. 4 millió személy jövedelmi adatait tartalmazzák, de ebből is kimaradnak a
másodlagos jövedelemelosztásból származó ún. társadalmi jövedelmeik.
– a különböző ágazati jövedelmi statisztikák pedig csak egy-egy jövedelemforrás alakulását
mutatják be teljes körűen, pl. a munkaügyi statisztikák a keresetek alakulását, a
társadalombiztosítási igazgatóságok, pénztárak adatai a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, a
táppénz, a gyermekgondozási ellátások, családi pótlék stb. alakulását. Ezek aggregáltsági foka
eltérő, vannak amelyek csak összevont csoportokat mutatnak be, míg mások egyedi, azaz
személyi szinten viszonylag részletes egyéb információkat is szolgáltatnak.
A teljeskörű adatforrások tehát egyrészt a háztartási környezet hiánya, másrészt tartalmi, módszertani
eltéréseik, aggregáltsági fokuk vagy számbavételi körük miatt nem adnak/adhatnak információt a
magyar társadalom különböző rétegei, csoportjai jövedelmi színvonaláról, azok alakulásáról, a
jövedelmek eloszlásáról.
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A KSH mikrocenzushoz kapcsolt jövedelmi felvételének sajátossága
A lakossági felvételek – a népszámlálás és a mikrocenzus kivételével – véletlen kiválasztáson
alapulnak és önkéntesek. Így minden esetben – különösen az olyan kérdések esetén, mint a jövedelem,
vagyon – számolni kell a háztartások válasz megtagadásaival, illetve a válaszolók esetében az
elhallgatással, elfelejtéssel. Ezek valamilyen mértékben torzítják a tényleges jövedelmi színvonal,
jövedelemeloszlás megismerését. Kiküszöbölésükre számos matematikai-statisztikai módszer ismert és
alkalmazott.
A jövedelmi felvétel a más önkéntes lakossági felvételektől (pl. a KSH éves gyakoriságú háztartási
költségvetési felvételétől, vagy a KSH-n kívüli szervezetek által lebonyolított felmérésektől) már a
felvételi módszertan technikájában eltér, s ebből kiindulva más lehetőségei adódnak a jövedelmi
adatok megbízhatósági fokának növelésére.
A KSH jövedelmi felvételein kívüli más lakossági jövedelmi vagy jövedelmeket is kérdező felvételeknek
az adatai csak a háztartások, háztartástagok önkéntes alapú megkérdezéséből származnak. Ezáltal,
azoknak, akik a felvételre nem válaszolnak semmiféle ismérve nem ismert, s nincsenek vagy csak
korlátozott mértékű információk vannak a válaszolók letagadásainak, elfelejtéseinek gyakoriságáról,
mértékéről is. Így a külső adatforrások felhasználásának lehetősége is szűk keretek közé szorul.
A KSH Jövedelmi felvételeinek jellegzetessége abban áll, hogy adatállományának valamely része
egyedi szinten mindig kiegészül, pótlódik más, teljeskörű bevalláson alapuló adatforrásokból származó
adatokkal. Azaz a háztartásokra és személyekre vonatkozó egyedi jövedelmi és/vagy jövedelemhez
kapcsolódó adatok többféle vagy más, megbízhatóbb forrásokból is rendelkezésre állnak. Ezek
felhasználásával vagy nagyobb pontosságú, megbízhatóbb eredményekhez lehet jutni, vagy ismertté
válnak a megtagadó háztartások és személyek jellemzői, a jövedelmek elhallgatásának motivációs
tényezői, és így az alapinformációk felhasználásával egyedi szintű adatjavítási, korrigálási lehetőségek
adódnak. Ezáltal szintén reálisabban felmérhető a jövedelmek színvonala, típusai, illetve ezeknek a
társadalom különböző rétegein belüli és közötti eloszlása.
Története, módszerbeli változások
A KSH a hatvanas évek elejétől hajt végre olyan jövedelmi felvételeket, amelyek végső adatállománya
más adatforrásokkal egyedi szinten egészül ki. E felvételek módszere az évtizedek során alapjaiban
változott.
A kilencvenes évek előtt a jövedelmi felvételek adatai két pillére támaszkodtak: az önkéntes
lakossági kikérdezésre és a kötelező munkáltatói válaszadásra. (A megtagadó háztartások aránya
minimális volt).
A KSH kísérleti jelleggel 1959-ben hajtotta végre az első önálló jövedelmi adatgyűjtést,
majd 1963-tól 1988-ig ez ötévenként ismétlődött. A felvételbe bekerülő háztartások
kiválasztása véletlenszerűen, a kikérdezés egyszeri kérdőíves módszerrel történt.
A mintába kerülő foglalkoztatottak jövedelmeiről az információk forrása kettős volt: az
önkéntes bevallás és a munkáltatójuk kötelező adatszolgáltatása. Így az ezek
összevetéséből származó munkavállalásból származó jövedelmek megbízhatósága
megegyezett a munkaügyi statisztikában regisztrálttal.
A csak önkéntes kikérdezésből származó társadalmi jövedelmek bevallási pontossága
igen jó volt.
A csekély hányadot kitevő nem mezőgazdasági és mezőgazdasági „vállalkozó” és egyéb
jövedelmek pedig szakértői becslések felhasználásával korrigálásra kerültek.
A jövedelemszerkezet akkori sajátosságaiból következően ez a módszer azt
eredményezte, hogy a jövedelmi felvételek valósághűen, nagy pontossággal tükrözték
vissza az egyes társadalmi csoportok relatív és abszolút jövedelmi helyzetét,
jövedelmeik időbeli alakulását.
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A kilencvenes évektől ez a felvételi technika már nem volt alkalmazható. A részben munkáltatói
adatszolgáltatásra épülő rendszer jogilag is ellehetetlenült, de a jövedelemszerzés többcsatornássá
válásával létjogosultságát is elvesztette.
A jövedelmi felvételek adatainak korábbi megbízhatóságát, pontosságát a csak önálló lakossági
kikérdezésen alapuló felvételek nem tudták biztosítani. A problémát fokozta az adatszolgáltatási
készség általános csökkenése, a bizonyos rétegekre koncentrálódó meghiúsulás (vállalkozók, magas
iskolai végzettségűek, fővárosban élők) és az adatminőség romlása, elhallgatásból, elfelejtésből adódó
jövedelmi hiányok növekedése.
A kilencvenes évektől az önkéntes válaszadású jövedelmi felvételek kapcsolódása a kötelező
mikrocenzusi felvételhez e módszertani problémák részbeni kiküszöbölését teszik lehetővé. A
felvételek gyakoriságát a mikrocenzus időpontjai adják, (így 1996-ban és 2005-ben kerülhetett sor
ezekre). A történeti hűség kedvéért megjegyezzük, hogy az első mikrocenzushoz kapcsolt jövedelem
felvétel 1974-ben volt.
A kilencvenes évek második felétől a KSH jövedelmi felvételeinek adatállománya tehát két, azonos
időpontban, azonos mintán végrehajtott, de jól elkülöníthető kikérdezésből nyert adatokból tevődik
össze. A jövedelmi felvételekbe került háztartások
• egyedi szintű lakás-, háztartási és személyi adatainak jövedelmeken kívüli jellemzői és
bizonyos megélhetési, jövedelemtípusai a kötelező válaszadású mikrocenzus „A” Lakás és
háztartási kérdőív, „B” Személyi kérdőívből,
• a jövedelmi adatok pedig az önkéntes válaszadású „C” Jövedelmi adatlapból
állnak rendelkezésre.
Ez utóbbiban került megkérdezésre külön a háztartáshoz és külön minden 16 éves és idősebb személy
személyhez kapcsolódó jövedelme részletes jövedelemforrásonként, éven belüli időtartalommal és
értékösszeggel. Ezen túlmenően a kikérdezés kiterjedt az egyes személyek – egy adott időpontra
vonatkozó – gazdasági aktivitásának, jövedelemszerző tevékenységének, a jövedelemforrások
meglétére utaló tájékoztató adatoknak, kiegészítő információknak és a szubjektív megélhetésre
vonatkozó véleményeknek a megismerésére is.

I. A felvétel technikája, azonosságok és eltérések a mikrocenzustól és más
csak önálló kikérdezésen alapuló felvételektől
1. Mintavétel, mintanagyság
A mikrocenzusi minta – kiválasztása több lépcsőben, település-nagyság kategóriánként rétegezve
történt. A minta az eddig megszokottól eltérően – nemcsak településenként (Budapesten
kerületenként), ezen belül számlálókörzetenként, hanem országgyűlési választókörzetenként is
rétegzett volt. Fontos követelmény volt, hogy a 176 országgyűlési választókerületre is szolgáltasson
néhány főbb aggregátum tekintetében megbízható adatokat. Így előfordult, hogy egy településen belül
több körzet, illetve több település együtt volt önreprezentáló, azaz önálló kiválasztási réteg. Ezért a
mikrocenzusi felvétel mintája 839 réteget tartalmazott, amely 805 településen volt található 83 132
kijelölt lakáscímmel.
A jövedelmi felvétel mintájának nem kellett reprezentálnia a választó kerületeket. (A mikrocenzusnál
alkalmazott választókerületi rétegek egy része össze lett vonva, de itt is egy összevont rétegből egy
település került a mintába.) A vidéki minta minden összevont rétegből a mikrocenzusba kiválasztott
címek negyedrészét tartalmazta, Budapesten kívül 503 településből, ezen belül több mint 16 ezer
címből állt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy pár kivételével a jövedelmi felvétel mintájába – az
eddigi gyakorlatnak megfelelően – bekerült minden 15 ezernél nagyobb lélekszámú település, a kisebb
települések pedig véletlenszerűen kerültek kiválasztásra a mikrocenzusba bekerültek közül. A
budapesti minta kiválasztási aránya nagyobb volt, a várható meghiúsulások miatt. Bekerült minden
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kerület, általában a mikrocenzusi címek 40 %-a, 6 ezer lakáscím. (A mintavétel részletesebb leírása a
1. sz. mellékletben található.)
A teljes mikrocenzusi és a jövedelmi felvételbe bekerült települések és
kijelölt lakáscímek száma megyénként
Megyék
Budapest*

Mikrocenzusi felvétel
települések
lakáscímek
száma
száma
23
16 894

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somog0y
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Vidék összesen
Mindösszesen

49
41
30
77
29
36
37
31
33
38
23
28
76
43
58
30
37
43
43
782
805

3197
4694
3 321
5 653
3 700
3 272
3 430
4 349
2 638
3 397
2 440
1 780
8 224
2 662
4 215
1 947
2 094
2 856
2 419
66 288
83 132

Jövedelmi felvétel
települések
lakáscímek
száma
száma
23
6 001
21
31
24
45
23
27
21
26
21
32
16
16
65
21
38
19
16
23
18
503
526

798
1 173
830
1 412
925
815
859
1 081
659
847
611
445
2 055
668
1 054
486
522
715
605
16 560
22 561

* A kerületek külön területi egységként szerepelnek.
A mikrocenzushoz kapcsolódás előnye ebben az aspektusban
• a nagymintás adatgyűjtés lehetősége (a KSH legnagyobb folyamatos, jövedelmeket is kérdező
adatgyűjtése, a háztartási költségvetési felvétel mintájának kb. kétszerese, a TÁRKI
felvételéének kb. 10-szerese), mely mintanagyság alkalmassá teszi a felvételt a társadalom
kisebb csoportjai jövedelmi jellemzőinek, illetve egyes ritkábban előforduló jövedelemfajtáknak
a vizsgálatára is.
• a minta rétegzése, településenkénti koncentrációja (a KSH háztartási költségvetési felvételében
a települések száma kb. ennek 2/3-a) biztosítja azt, hogy a kistelepüléseken élők helyzetét is
megfelelően reprezentálják a kapott adatok.
2. A felvétel vonatkozási köre
A jövedelmi felvétel során csak a magánháztartásokban élők kerültek összeírásra (azonos a más
önálló válaszadású felvételben megfigyelésbe bevontak körével). Az összeírásba a hazánkban
ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok is beletartoztak. A mikrocenzus az
intézeti háztartásokban élőkre is kiterjedt, a jövedelmi felvétel azonban nem. Egyik minta sem
tartalmazta a lakáscímmel nem rendelkezőket (hajléktalanokat) és a diplomáciai testületek tagjait.
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3. Összeírás során kitöltött „C Jövedelmi adatlap” szerkezete
A jövedelmi felvétel összeírása háztartásonként történt. Az adott lakáscímen kijelölt és a mikrocenzus
„A” Lakás és háztartási kérdőív hátlapján azonos háztartás sorszámmal jelölt háztartástagok kerültek
egy-egy jövedelmi kérdőíven összeírásra. Tehát nem személyenként külön-külön kérdőív és külön
háztartási kérdőív került kitöltésre, (mint a mikrocenzusnál), hanem egy kérdőíven belül blokkonkénti
tagolás történt. A 4 blokk közül
– az I. blokk: személyi szintű volt, amelyben kikérdezésre került külön oszlopokban minden 16 éves és
idősebb személy 2004. évi személyhez kapcsolódó jövedelme és a 2004. december 31-i gazdasági
aktivitása is (26 féle válaszlehetőséggel). A blokk néhány olyan kérdést is tartalmazott, amely a
kikérdezett jövedelmeit befolyásolhatta. (A 16 éven aluli személyek esetleges személyhez kapcsolódó
jövedelmei csak egy összegben kerültek beírásra a II. kérdésblokk 6. kérdésénél.)
– a többi blokk háztartási szintű volt és négyféle kérdéskört ölelt fel. A „Tájékoztató adatok” című
részben bizonyos véleménykérdések és a háztartás mezőgazdasági tevékenységére vonatkozó
általános információk kerültek megkérdezésre. A II. blokk a háztartás egészéhez kapcsolódó,
mezőgazdaságon kívüli jövedelmeket, a III. blokk a mezőgazdasági gazdálkodásból származókat
kérdezte. A IV. blokk a 20 év alatti, legfeljebb középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekekkel
kapcsolatos kiadásokra vonatkozott. (Ez a blokk nem kapcsolódott közvetlenül a jövedelmi felvétel
témaköréhez.) (A jövedelmi felvétel kérdőíve a 9.c. számú melléklet, a jövedelmi felvétel összeírói
számára készített utasítást a 10. sz. mellkéklet, a fontosabb társadalombiztosítási és szociálisellátások
2004-ben c. anyagot a 3. számú melléklet tartalmazza.)
Megjegyezzük, hogy a kérdőívek szerkezete, a jövedelmek megkérdezésének részletezettsége másmás a különböző felvételeknél.
4. Eszmei időpont, háztartás összetétel
A mikrocenzushoz való kapcsolódás egyik hátránya, hogy nem volt azonos a kétféle felvétel eszmei
időpontja, azaz amikorra a háztartások összetétele és a megkérdezettek jövedelmen kívüli jellemzői,
illetve a jövedelmek vonatkoztak. (A csak önálló felvételeknél ez nem okoz problémát, hiszen a
megkérdezettekre vonatkozó egymással összefüggő) pl. háztartás összetétel, háztartástagok
demográfiai, gazdasági aktivitási stb. és jövedelmi kérdései azonos időtartamra, azonos időpontokra
vonatkoznak.
Ezt a problémát a következőképpen hidaltuk át:
A mikrocenzusi felvétel eszmei időpontja 2005. március 31. és április 1-je közötti éjfél volt. Mindenki
összeírásra került, aki ebben az időpontban az összeírás helyén állandó vagy ideiglenes lakcímmel
rendelkezett, illetve tartósan, lakcím bejelentés nélkül ott tartózkodott.
A jövedelmi felvételbe azok a háztartások és olyan összetétellel kerültek bele, ahogy a mikrocenzus
eszmei időpontjában összeírásra kerültek. Tehát nem változtattuk meg a háztartások nagyságát és a
háztartás összetételét sem azért, mert a két eszmei időpont között elköltözés, halálozás miatt csökkent
a háztartás létszáma, sem azért, ha beköltözés, születés miatt megnövekedett. (Erre vonatkozó
információkkal nem rendelkeztünk.) Így a mikrocenzusban és a jövedelmi felvételben az összeírt
háztartások létszáma és a háztartásban élők háztartási/családi állása, demográfiai, iskolai végzettség
szerinti összetétele azonos volt.
A kérdezettek gazdasági aktivitására, jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó kérdések eszmei
időpontja azonban 2004. december 31. volt, miután a jövedelmi kérdések 2004 egészére vonatkoztak.
Ez eltérést jelent mindazon személyeknél, akiknek gazdasági aktivitása 2005. január 1. és március 31.
között megváltozott. (Ez néhány tízezer aktív korú személyt jelentett, akik időközben nyugdíjba
vonultak, más módon, pl. gyermek születése, munkahelyük elvesztése miatt váltak gazdaságilag
inaktívvá vagy éppen fordítva, beléptek a munkaerőpiacra.) Ilyen esetekben a megtagadó személyeknél
sem a mikrocenzusnál bemondott fő jövedelemszerző tevékenységüket, hanem a 2004-re vonatkozó
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gazdasági aktivitásukat (volt ilyen kérdés a mikrocenzus „B” kérdőívén) és a családösszetétel változása
miatti jövedelemre ható tényezőket vettük figyelembe (pl. ha valaki gyeden lévőnek vallotta magát 2005.
április 1-én, de gyermeke 2004. évi születési dátumából következően még 2004-ben dolgozott vagy
szülési szabadságon volt, akkor ez utóbbiak szerinti jövedelmeket vettük figyelembe és nem a gyed
összegét).
5. Az adatgyűjtés módja, szerepe, az adatok rögzítése
Az egyszeri kérdőíves lekérdezést e célra felkészített összeírók végezték, akik az összeírás
időtartamára a KSH logójával rendelkező összeírói igazolványt kaptak. Sikertelen felkeresés esetén
értesítést hagytak a háztartásoknak felkeresésük várható újabb időpontjáról. A Jövedelmi felvétel „C”
kérdőíve egyszerre került lekérdezésre a mikrocenzusi felvétel „A” Lakás és háztartási és „B”
Személyek jellemzőire vonatkozó kérdőívével. Így már a kikérdezés során fel lehetett oldani az
esetleges válaszadási anomáliákat.
A felvett kérdőívek a KSH megyei központjaiba kerültek, ahol a kérdőívek átvizsgálása, a hibák javítása,
adathiányok pótlása történt. (Ha a kérdőív javíthatatlannak bizonyult újra visszakerült a
kérdezőbiztosokhoz, akik egyeztették a háztartásokkal az adatokat.)
Az adatok rögzítése a KSH-központban Blaise-programmal történt, a lerögzített végső adatállomány
SAS-programban áll rendelkezésre. (Az összeírás egész munkafolyamatát végig kísérte az adatok
minőségének ellenőrzése, ennek technikáját, módszereit a következő fejezetben ismertetjük).
6. Válaszadási arányok
A Jövedelmi felvétel mikrocenzushoz kapcsolódásának egyik nagy előnye, hogy ismereteket
kaphatunk a válaszoló és nem válaszoló háztartások nagyságáról, szerkezetéről, az egyes személyek
jellemzőiről. Erről a későbbiekben részletes elemzés készül, így csak néhány fontosabb adatot
ismertetek.
Bár a Jövedelmi felvételre eredetileg kijelölt lakáscímek száma 22 561 volt, ebből a mikrocenzusi
összeírás során kiderült, hogy csak 18 879 háztartás volt (valamivel kevesebb lakáscím) összeírható, a
többi eset nem felelt meg a felvétel kritériumainak, illetve a mikrocenzust sem lehetett végrehajtani.
Az összeírható háztartások 18,4%-ában hiúsult meg országosan a jövedelmi adatfelvétel, ezen belül
Budapesten 22,8%-ában. (A fővárosi meghiúsulási arány kisebb mértékű volt a feltételezettnél, így a
sikeres alapfelvételben a budapesti háztartások aránya országos arányuknál 1-2%-kal magasabb lett.)
Válaszadási készség
Megnevezés
Országosan
Ebből:
Budapest
Vidék

Összeírható háztartások
száma

Összeírt háztartások*

százaléka

száma

százaléka

18 879

100,0

15 405

100,0

4 487
14 392

23,8
76,3

3 465
11 940

22,5
77,5

Összeírt
háztartások aránya
az összeírható
háztartások %-ában
81,6
77,2
83,0

*A részbeni megtagadó háztartásokkal együtt.

A jövedelmi felvételre nem válaszoló háztartások – egyrészt az egyedülállókból, másrészt a nagyobb
taglétszámú háztartásokból tevődtek ki – összességében népesebbek voltak, mint a válaszolók, így az
érintett személyek 23,5%-a nem válaszolt a jövedelmi felvételre. (Országosan – a felszorzatlan adatok
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alapján – az átlagos háztartásnagyság 2,58, a válaszoló háztartások esetében 2,53, a nem
válaszolóknál 2,76 fő volt).
A kitöltés elmaradásának oka
Megnevezés
Válaszolt
Nem válaszolt
Ebből:
Teljes megtagadás volt
okai szerint:
– bizalmatlanság
– időhiány
– kényes kérdések
– egyéb ok
Részleges megtagadás volt
Kijelölt összesen

Háztartások

Személyek

14 721
4 158

78,0
22,0

37 315
11 463

76,5
23,5

Átlagos
háztartás
nagyság, fő
2,53
2,76

3 474

18,4

9 357

19,2

2,69

1 021
309
1 299
845
684
18 879

5,4
1,6
6,9
4,5
3,6
100,0

2 735
852
3 802
1 968
2 106
48 778

5,6
1,8
7,8
4,0
4,3
100,0

2,68
2,76
2,93
2,33
3,08
2,58

száma

százaléka

száma

százaléka

A jövedelmi felvételben minden 16 éves és idősebb személytől 2004. december 31. állapotnak
megfelelően megkérdeztük a gazdasági aktivitását 26 alternatív válaszlehetőség megadásával.
A válaszoló háztartásokban 30 690 16 éves vagy idősebb személy élt, akikre tehát a személyi szintű
jövedelmi kérdések is vonatkoztak. A teljes választ megtagadó háztartásokban 7 849, a részbeni
megtagadó háztartásokban 1 852 személy volt 16 éves és idősebb.
7. Teljeskörűsítés
A 2005-ös jövedelmi felvétel súlyozása a mikrocenzussal való szoros kapcsolat miatt az ott alkalmazott
súlyozási eljárást követte. A korábban ismertetettekkel ellentétben – a mikrocenzus kötelező jellege
miatt elvileg nem volt megtagadás – de az egyéb meghiúsulások és a népszámlálás továbbvezetett
adataival való egyezőség biztosítása érdekében régiónkénti kor és nem szerinti kalibrálásra került sor.
A jövedelmi felvétel jövedelmet megtagadó háztartásai nem okoztak problémát, hiszen a súlyozáshoz
szükséges adatok a mikrocenzusi részben kitöltésre kerültek.
Nem készült külön országos szintre történő felszorzás a jövedelmi felvételre válaszoló és nem válaszoló
háztartásokra és a bennük élő személyekre vonatkozóan, a súlyozási eljárás ezeket egységesen
kezelte.
A súlyozási eljárás két lépcsőben történt. Az alapelv a következő volt:
– először a kiválasztási arány reciprokának megfelelő elsődleges súlyok alkalmazásával. Az
elsődleges súlyok az egyes háztartások kiválasztási valószínűségét mutatják. Az átlag
kétszeresénél a súlyok kevesebb, mint 1%-a volt magasabb, 600-nál magasabb érték 51
háztartás esetében fordult elő. A súlyok 99%-a 142 és 443 közé esett. (A kalibrálás előtti súlyok
képzéséről részletesebb leírás a 2. sz. mellékletben található.)
Az elsődleges súlyok:

–

átlaga
231
maximuma 2 093
minimuma 142
szórása
58

majd régiónként, ezen belül nemenként és korcsoportonként (18 ötévenkénti korcsoportban) –
a 2001. évi népszámlálás továbbvezetett népességszámai (mikrocenzusnál teljes
népességszám, a jövedelmi felvételre is felhasznált mikrocenzusi címeknél a
magánháztartásokban élő népességszám) alapján – kalibrálással történt a felszorzás. Ezen
túlmenően a háztartások számát régióként igazítottuk ahhoz a háztartásszámhoz, amelyet az
előbb említett népességszámnak az átlagos háztartásnagysággal való osztásával kaptunk.
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A mikrocenzusnál a lakónépességre, a jövedelmi felvételnél az összeírás helyén tartózkodó
(háztartási szinten azonos jövedelmi-fogyasztó közösségbe tartozó) népességre vonatkozott a
súlyozás.
A továbbvezetéssel korrigált súlyszámok azonosak a mikrocenzus azon háztartásainál és személyeinél,
ahol jövedelmi felvétel is volt. A háztartásban élő személyek valamennyien azonos súlyt kaptak.
A kalibrálás az eredeti súlyokat általában csökkentette, átlagosan mintegy tizedével. Az átlagos
felszorzó faktor 202, minimum érték: 120, maximum érték: 450, szórás 49.

Százalék

A jövedelmi felvétel súlyainak eloszlása

Korrigált végleges súlyok

II. A felvételből kapott adatok minőségének vizsgálata
A mikrocenzushoz kapcsolt „C” Jövedelmi adatok c. felvétel önkéntes válaszadáson alapuló lakossági
összeírás volt. Mint minden ilyen felvételnél, a kapott eredményeket sokféle tényező befolyásolta.
1. Adatminőség ellenőrzése, javítása a helyszíni ellenőrzéskor
A válaszadási arányok és az adatok minősége nagyban függ az összeírók felkészültségétől.
Munkájukat a felvétel tartalmi kérdéseibe való beoktatáson és az utasításokkal való ellátottságon kívül
egyéb kiegészítő segédanyagok is segítették. Külön összeállítás készült a 2004. évi
társadalombiztosítási és szociális ellátásokról az összeírók, és a 2005. éviről a felkeresett háztartások
részére, hogy válaszolási hajlandóságukat ennek révén is növeljük. (A 2004. évi társadalombiztosítási
és szociális juttatásokról szóló összeállítást az 5. sz.mellékletben mutatjuk be.)
Ezen kívül az összeírók számára összeállításokat készítettünk pl. az adóköteles és nem adóköteles
jövedelmekről, a mikrocenzusi és jövedelmi adatlapok teljességellenőrzési szempontjairól, illetve a
jövedelmeken belüli elemi összefüggésekről. A területi felelősök pedig a helyszínen az összeírás ideje
alatt folyamatosan segítették az összeírók munkáját.
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A kérdőívek helyszíni ellenőrzését követte a területi igazgatóságokon történő újbóli átnézésük,
adathiányos kérdőívek visszakerültek az összeírókhoz.
2. A rögzítési programban lévő ellenőrzések
A rögzítési programba kétféle ellenőrzési szempont került beépítésre. Az egyik, az ún. „lehetséges
kódok”-at tartalmazta, amely az esetlegesen kirívó összeírási hibákat szűrte ki, illetve korlátok közé
szorította az elrögzítéseket (pl. a kérdőíven lévő kódoktól vagy bizonyos törvényben garantált
jövedelemösszegektől eltérő adatok nem kerülhettek lerögzítésre). A másik a Jövedelmi adatlapon
belüli összefüggéseket vizsgálta (pl. nyugdíjas gazdasági aktivitással rendelkező személynél kellett
valamilyen bejegyzésnek szerepelnie a nyugdíj összegénél; ha volt hónapszám bejelölve, akkor kellett
értéknek is szerepelnie, stb.) E program külön kódokkal lehetővé tette annak lerögzítését is, ha egy
háztartáson belül valamely személy vagy valamelyik jövedelemforrás azért nem került kitöltésre, mert a
megkérdezett nem tudott (NT) vagy nem kívánt válaszolni (NV) rá. Külön rögzítési – ellenőrzési
program készült a mikrocenzus „A” Lakás és háztartási és „B” Személyi kérdőívére és külön a „C”
Jövedelmi adatok kérdőívre. A kettő közötti átjárhatóság nem volt biztosított.
A „lehetséges kódok” c. összefüggéseket a 4. sz mellékletben, az adat összefüggéseket tartalmazó
leírást az alábbiakban közöljük:
Mezők közötti és jövedelemblokkokon belüli és közötti összefüggések
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Összefüggések informatikai leírása
Mindhárom kérdőíven a TERUL, SZLOK,
CIMSSZ és OKORZ kódok azonosak
A Jövedelmi kérdőív és a Lakáskérdőív
HSOR kódjai azonosak
A Személyi kérdőív és a Lakáskérdőív
SZSOR kódjai azonosak a Jövedelem
felvétel SZSOR kódjaival
Ha a Lakáskérdőíven MCMEG=1, akkor
a Lakáskérdőív és a Jövedelmi kérdőív
HSOR kódjai meg kell, hogy egyezzenek
Ha a Lakáskérdőíven MCMEG=2-5,
akkor nincs Jövedelmi kérdőív
Ha a lakáskérdőíven szereplő SZSOR db
száma >4, ahol SZEV≤1988, akkor 2
vagy több olyan Jövedelmi kérdőívnek
kell lennie, ahol TERUL, SZLOK,
CIMSSZ, OKORZ, HSOR azonos, de
SZSOR különböző
Ahány Lakáskérdőíven szereplő SZSORhoz tartozó SZEV ≤ 1988, a Jövedelmi
kérdőíven annyi db SZSOR kell, hogy
szerepeljen (eredeti+”P” pótlapok)
Ha MEGHI=1-4, akkor a kérdőív
rögzítése befejeződött
Ha MEGHI=5, akkor azonos HSOR-on
belül legalább 1 SZSOR esetében
MEGHIJ1=0. vagy MEGHIJ2, MEGHIJ3,
MEGHIJ4 valamelyike=0

Összefüggések verbális magyarázata

Elnyomható
hibák

Mindhárom kérdőíven az azonosítóknak egyezniük kell.
A Jövedelmi- és a Lakáskérdőíven a háztartás sorszáma
meg kell, hogy egyezzen.
Mindhárom kérdőíven a személyek sorszáma meg kell, hogy
egyezzen.
Ha a Lakáskérdőív megvalósult, akkor a Jövedelmi- és a
Lakáskérdőíven a háztartás sorszáma meg kell, hogy
egyezzen.
Ha a Lakáskérdőív nem valósult meg, akkor a Jövedelmi
kérdőív sem kerül kitöltésre.
A „P” betűvel jelölt kérdőíveken az azonosítókat a HSOR-ig ki
kell tölteni és hozzá kell tűzni azokhoz a kérdőívekhez ahol,
azonos HSOR szerepel.

Ahány 16 éven felüli személy van a lakásban, annyiról kell
jövedelmi felvételt kiállítani.
Ha a jövedelmi kérdőív valamilyen okból meghiúsult, akkor a
kérdőív kikérdezése befejeződött.
Ha azonos háztartáson belül 1 személynél a személyhez
kapcsolódó jövedelmi rész kitöltöttsége nem valósult meg,
akkor a Jövedelmi kérdőíven részleges megtagadás volt.
Vagy ha a háztartás egészéhez kapcsolódó jövedelmi, vagy
a mezőgazdasági bevételekkel és ráfordításokkal
kapcsolatos, vagy a gyermekneveléssel kapcsolatos rész
kitöltése elmaradt, akkor is részleges megtagadás volt.
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Mezők közötti és jövedelemblokkokon belüli és közötti összefüggések (folytatás)
Sorszám
10.

Összefüggések informatikai leírása

11.

Ha MEGHI üres, akkor minden SZSORhoz tartozó MEGHIJ1, valamint
MEGHIJ2, MEGHIJ3, MEGHIJ4 = 1
HFT1 ≤ HFT2 ≤ HFT3 ≤ HFT4 ≤ HFT5

12.

Ha JSGAKT = 08, akkor MEZOARBEV=1

13.

Ha MEZOARBEV =1, akkor a III. fejezet
(MGAB-tól MBERFIZ-ig terjedő mezők)
legalább egyik mezőjében az érték > 0 és
fordítva
Ha AFOLDVAN=1,2,3, akkor
ESTBEVFT>0 és fordítva

13.1
14.
15.
16

16.1
16.

Ha MEZOARBEV=1, akkor SAJATFOGY
és a SAJATFT is üres
Ha SAJATFOGY=1, akkor a SAJATFT >0
és fordítva
ECSTAM1≠ECSTAM2
ECSTAM2 csak akkor lehet>0, ha
ECSTAM1>0
Ha UFOGEV=0, akkor JSGAKT ≠ 0110,11,13,14,15,17,19,20
Ha JSGAKT=01,02,04, akkor az
ESMBEHO>0 és ESMBE>0

17.

Ha JSGAKT=03, akkor ESALK>0

18.

Ha JSGAKT=05, 06, 07 akkor (EVAARB
+ EJEVA + ESTJK vagy + ESTJO)>0
Ha JSGAKT=08, akkor MGAB-tól
MBERFIZ-ig legalább egy kódkocka >0.

19.
20.

Ha JSGAKT=09, akkor ESSZOVHO>0 és
ESSZOV>0

20.1

Ha JSGAKT=10, akkor azonos HSOR-on
belül kell lenni olyan SZSOR-nak, ahol a
JSGAKT=05-08, 09

21.

Ha ESMBEHO>0, akkor ESMBE is>0, és
fordítva

22.

20000 ≤ ESMBE/ESMBEHO ≤ 5000000

23.

Ha ESVEG>0, akkor ESVEGOKHO>0 és
ESVEGHO>0 és fordítva

Összefüggések verbális magyarázata

Elnyomható
hibák

Ha teljes a válaszadás, akkor minden blokk kitöltésre került.
Az egyes megélhetési szintekhez tartozó forint összegek
nem csökkenő nagyságrendi sorrendet jelentenek.
Ha valaki mezőgazdasági vállalkozónak vallotta magát, akkor
annak kellett lennie mezőgazdasági árbevételének is.
Ha volt a háztartásnak valamilyen mezőgazdasági
árbevétele, akkor a III. fejezet bevételek vagy ráfordítások
sora valamelyikében kell adatnak lennie. Fordítva is igaz.
Ha a háztartás tagjainak van földterülete és/vagy
állatállománya, akkor saját termelésből származó
fogyasztásnak is kell lenni.
Akinek volt mezőgazdasági árbevétele, arra nem vonatkozik
4.2-es kérdés.
Ha a háztartásnak volt saját termelésből származó
fogyasztása, akkor annak a becsült értéke legyen nagyobb
mint 0 és fordítva.
Azonos válaszok nem lehetnek bekódolva, ha csak egy
válasz van, a második kocka üres.
Aki életében nem dolgozott (személyi kérdőív 19.1), annak a
gazdasági aktivitása nem egyezhet meg a felsoroltakkal.
Ha valaki alkalmazásban állónak, közhasznú munkásnak
mondta magát, akkor valamennyi (legalább egy havi)
jövedelemmel rendelkeznie is kell.
Ha valakinek a gazdasági aktivitása alkalmi munkás,
napszámos, akkor, kell hogy legyen alkalmi munkából
származó jövedelme.
Ha valaki vállalkozó, szintén rendelkeznie kell legalább egy
havi jövedelemmel.
Ha valaki mezőgazdasági vállalkozó, akkor a III. fejezetben a
bevételek és ráfordítások legalább egy kódkockájáan kell
hogy legyen 0-nál nagyobb érték.
Ha valaki szövetkezeti tag, akkor, akkor legalább egy
hónapig a tagságából származóan valamennyi jövedelemmel
rendelkeznie kellett.
Ha valakinek a gazdasági aktivitása segítő családtag, akkor
kell lenni a háztartáson belül legalább egy olyan személynek,
aki vállalkozó vagy szöv. tag. (Más ht-ban nem lehet segítő
családtag).
Ha a főállású munkaviszonyból származó jövedelemnél 0-nál
nagyobb összeg szerepel, akkor az erre vonatkozó hónapok
száma legyen nagyobb, mint 0 és fordítva.
A főállású munkaviszonyból származó forintösszegek és
hónapok hányadosa legyen 20.000 és 5.000.000 Ft között.
Ha a végkielégítés összege nagyobb, mint 0, akkor a
végkielégítésre vonatkozó hónapok száma legyen 1-12. A
melyik hónaptól kapta c. kódkockákban is 1-12 kód
valamelyike szerepeljen. Fordítva is legyen igaz.

X

X

X

X
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24.

Ha ESMASHO>0, akkor ESMAS is >0 és
fordítva

24.1

Ha ESMAS>0, akkor ESMBE>0

25.

10000 ≤ ESMAS/ESMASHO ≤ 2000000

26.
27.

Ha ESKETHO>0, akkor ESKET>0 és
fordítva
1000 ≤ ESKET/ESKETHO ≤ 10000

28.

ESKETHO ≤ ESMBEHO

29.

Ha ESMBE üres, akkor ESKET-ESKEG
is üres
Ha JSGAKT=01, akkor ESKETHO >0 és
ESKET, ESKRU>0

Ha a másodállásból származó jövedelemnél 0-nál nagyobb
összeg szerepel, akkor az erre vonatkozó hónapok száma
legyen 1-12 és fordítva.
Akinek volt másodállásból származó jövedelme, annak kellett
lennie főállású munkaviszonyból származó jövedelmének is
A másodállásból származó jövedelem forintösszegeinek és
hónapjainak hányadosa legyen 10.000 és 2.000.000 Ft
között.
Ha volt étkezési hozzájáruláshoz kapcsolódó összeg, akkor a
hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
Az étkezési hozzájáruláshoz tartozó forintösszegek és
hónapok hányadosa 1.000 és 10.000 Ft között legyen.
Az étkezési hozzájárulásra vonatkozó hónapok száma csak
egyenlő vagy kisebb lehet, mint a főállású munkaviszonyból
származó jövedelemre vonatkozó hónapoké.
Ha nincs főállású munkaviszonyból származó jövedelem,
akkor költségtérítés sem lehet.
Ha valakinek a gazdasági aktivitása közalkalmazott,
köztisztviselő… (01), akkor valamennyi ideig és valamennyi
étkezési hozzájárulást és ruházati költségtérítést kellett
kapnia.
Ha volt munkába járással kapcsolatos költségtérítés, akkor a
hozzá kapcsolódó hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
A munkába járással kapcsolatos költségtérítések
forintösszegének és hónapjainak hányadosa 1.000 és 83.000
Ft között legyen.
Aki kapott iskolakezdési támogatást, az kell, hogy családi
pótlékot is kapjon, (de iskolakezdési támogatást felsőfokú
nappali tagozatos gyermek után is lehet kapni).
Ha volt egyéni vállalkozásból származó jövedelem, akkor a
hozzá tartozó hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
Az egyéni vállalkozásból származó jövedelmek és hónapok
hányadosa 0 és 8.250.000 Ft között legyen.
Ha volt társas vállalkozásból származó jövedelem, akkor a
hozzá tartozó hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
A társas vállalkozásból származó jövedelmek és hónapok
hányadosa 0 és 8.250.000 Ft között legyen.
Ha volt szövetkezeti tagságból származó jövedelem, akkor a
hozzá tartozó hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
Ha valakinek a gazdasági aktivitása: szövetkezeti tag, akkor
kell, hogy legyen szövetkezeti tagságból származó jövedelme
Ha volt kárpótlási jegyért, földért kapott életjáradék összege,
akkor az erre vonatkozó hónapok száma legyen nagyobb
mint 0.
A kárpótlási jegyért kapott életjáradékhoz tartozó
forintösszegek és hónapok hányadosa 2.000 és 300.000 Ft
között legyen.
Ha valaki nyugdíjas, akkor a nyugdíjhoz tartozó hónapok
száma legyen 1-12 és az ehhez tartozó forint összeg legyen
nagyobb vagy egyenlő, mint 0 Ft és fordítva.
A Nyugdíjhoz tartozó forintösszegek és hónapok hányadosa
5.000 és 800.000 Ft között legyen.
Az özvegyülés miatt kapott hozzátartozói ellátásokhoz kapott
forintösszegek és hónapok hányadosa 3.000 és 400.000 Ft
között legyen.

30.

31.
32.

Ha ESKMUHO>0, akkor ESKMU>0 és
fordítva
1000 ≤ ESKMU/ESKMUHO ≤ 83000

33.

Ha ESKIS>0, akkor ECSPHO>0 és
ECSPGYSZ>0 és ECSPFT>0

34.

Ha EJEVAHO>0, akkor EJEVA>0 és
fordítva
0 ≤ EJEVA/EJEVAHO ≤ 8250000

35.
36.
37.
38.
40.

Ha ESTJKHO>0, akkor ESTJK>0 és
fordítva
0 ≤ ESTJK/ESTJKHO ≤ 8250000
Ha ESSZOVHO>0, akkor ESSZOV>0 és
fordítva
Ha JSGAKT=09, akkor ESSZOVHO>0

41

Ha ESKJEHO>0, akkor ESKJE>0 és
fordítva

42.

2000 ≤ ESKJE/ESKJEHO ≤ 300000

43.

Ha ESNYUG=1-3, akkor ESNYUGHO>0
és ESNYUGFT>0 és fordítva

44.

5000 ≤ ESNYUGFT/ESNYUGHO ≤
800000
3000 ≤ ESNYUGOZGFT/ESNYUGOZHO
≤ 400000

45.

Elnyomható
hibák

X

X
X

X
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46.
47.1
48.
49.
50.
50.1
50.2

50.3
51.
52.
53.
53.1
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

Összefüggések informatikai leírása
Ha JSGAKT=14, 15, 16, 17, akkor
ESNYUG=1,2 és fordítva. Itt törölve van
Ha JSGAKT = 18,19, akkor ESNYUG =3
és fordítva
Ha ESNYUG=3, akkor a Személyi
kérdőíven SZEV≤1947 ha NEME=2 és
SZEV≤1939 ha NEME= 1
Ha ESNYUGHO>0, akkor ESNYUGFT>0
és fordítva
ESNYUGOZ=1, ha a Személyi kérdőíven
UHAMEV vagy EHAMEV=2003 vagy
2004 és UHAMOK vagy EHAMOK=1
ESNYUGOZ=2, ha a Személyi kérdőíven
UHAMEV vagy EHAMEV≤2003 és
UHAMOK vagy EHAMOK=1
ESNYUGOZ=2, ha JSGAKT=14-17 vagy
van az azonos HSOR-on olyan SZSOR,
ahol CSLAS=3 és JSGAKT ≠ 14-17 és 2
db olyan SZSOR, ahol CSLAS=4,
TAGOZAT=1 és SZEV≥ 1979
Ha ESNYUG=3, akkor ESNYUGOZ,
ESNYUGOZHO, ESNYUGOZGFT üres
Ha ESNYUGOZ=1-2, akkor
ESNYUGOZHO>0 és
ESNYUGOZGFT>0
Ha ESNYUGOZHO>0, akkor
ESNYUGOZFT>0 és fordítva
Ha (ESNYUGJA1+ESNYUGJA2)>0
akkor ESNYUGJAHO>0 és
ESNYUGJAFT>0 és fordítva
ESNYUGJA1 ≠ ESNYUGJA2
kódszámával
Ha ESNYUGJA2>0, akkor
ESNYUGJA1>0
3000 ≤ ESNYUGJAFT/ESNYUGJAHO ≤
200000
Ha a Lakáskérdőíven SZEV ≥ 1986,
akkor sem ESNYUGJA1 sem
ESNYUGJA2 ≠1, 6, 7, 8
Ha ESGYTHO=1-6, akkor ESGYT>0 és
fordítva
18000 ≤ ESGYT/ESGYTHO ≤ 300000
Ha ESGYTHO=1-6, akkor a Személyi
kérdőíven lehet UFOGEV = 0 is és
azonos HSOR-on és CSSOR-on belül
kell olyan személy akinél CSLAS=4, és
SZEV=2003 és HO ≥ 08, vagy
SZEV=2004 és HO>0
Ha ESANYAT>0, akkor a Személyi
kérdőíven és azonos HSOR-on és
CSSOR-on belül kell olyan személynek
lenni, akinél CSLAS=4 és SZEV=2004

Összefüggések verbális magyarázata
Ha valaki saját jogon nyugdíjas a gazdasági aktivitása
szerint, akkor a nyugdíj típusa is ez.
Ha valaki hozzátartozói jogon nyugdíjas a gazdasági
aktivitása szerint, akkor a nyugdíj típusa is ez.
Ha valaki tényleges özvegyi nyugdíjat kap, akkor nyugdíjas
korúnak kell lennie.
Ha valaki kapott nyugdíjat, akkor a hozzá kapcsolódó
hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
Ideiglenes (teljes összegű) özvegyi nyugdíjat az kaphat,
akinek 2003-ban vagy 2004-ben özvegyülés miatt szűnt meg
a házassága.
Ideiglenes (25-30%-os) özvegyi nyugdíjat az kaphat, akinek
2003-ban vagy korábban özvegyülés miatt szűnt meg a
házassága.
Ideglenes özvegyi nyugdíjkiegészítést a saját jogú özvegy
nyugdíjas vagy az olyan özvegy kaphat, ahol a gyermek 25
év alatti és nappali tagozatra jár.

Elnyomható
hibák

X

X
X

Ha 50%-os özvegyi nyugdíjat kap, akkor nem kaphat
nyugdíjkiegészítést.
Ha valaki özvegyülés miatt kapott hozzátartozói ellátást,
akkor az ehhez tartozó hónapok száma legyen 1-12, illetve a
forint összeg legyen nagyobb vagy egyenlő, mint 0.
Ha valaki kapott özvegyi hozzátartozói ellátást, akkor a hozzá
kapcsolódó hónapok száma legyen 1-12 és fordítva.
Ha valaki kap járadékot, akkor a hozzá kapcsolódó hónapok
száma legyen 1-12, a forint összeg pedig legyen nagyobb
mint 0 és fordítva.
Azonos járadéktípus nem kerülhet kétszer rögzítésre.
Csak akkor lehet 2. járadék, ha volt első.
A járadékra vonatkozó forint/ hó hányadosa 3.000 és 200.000
Ft között legyen.
Aki 18 évnél fiatalabb az nem kaphat saját jogon rokkantsági,
vaksági, fogyatékossági, időskori, ill. más jogcímen járadékot.
Ha valaki kapott terhességi, gyermek-ágyi segélyt, akkor a
hozzá kapcsolódó hónapok száma 1-6 legyen és fordítva.
A szülési szabadságra jutó forintösszegek és hónapok
hányadosa 18.000 és 300.000Ft között legyen.
Terhességi gyermekágyi segélyt kaphat az, aki dolgozott
vagy közép-, illetve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán legalább 1 éve tanul, illetve akinél azonos
családon belül van olyan gyermek aki 2003 augusztusa után
született.
Ha valaki kapott anyasági támogatást, akkor kell lennie a
családban 2004-ben született gyermeknek. (2003. dec. hóban is születhetett gyermek).

X
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61.

62.
62.1

Összefüggések informatikai leírása
Ha ESANYAT=69600, akkor azonos
CSSOR-on belül kell lennie 2 olyan
személynek, akiknél CSLAS=4, SZEV ≥
2003 és SZEV1 és SZEV2 egyenlő.
Ha ESGYDHO>0, akkor ESGYD>0 és
fordítva
Ha ESGYDHO > 0, akkor a B kérdőíven
lehet UFOGEV=0 is

63.

18000 ≤ ESGYD/ESGYDHO ≤ 83000

64.

Ha ESGYD>0, akkor azonos HSOR-on
és CSSOR-on belül kell olyan személy
akinél CSLAS=4, és SZEV ≥ 2002
Ha ESGYSHO>0, akkor az ESGYS>0 és
fordítva. Azonos HSOR-on és CSSOR-on
belül kell olyan személy akinél CSLAS=4,
és SZEV ≥ 1994
ESGYS/ESGYSHO ≤ 23200 ha azonos
HSOR-on CSLAS=1 és SZEV≥ 1994
Ha JSGAKT = 12,13, akkor ESGYESHO
és ESGYES vagy ESTERSHO és
ESTERS> 0
Ha ESTERSHO>0, akkor az ESTERS>0
és fordítva
ESTERS/ESTERSHO=23200

65.

66.
66.1
67
68
69.

70.
71
72.

Ha ESTERS>0, akkor azonos HSOR-on
és CSSOR-on belül kell legalább 1 olyan
személy akinél CSLAS=4, és
SZEV=1996-2001 és legalább 3 olyan
személy, ahol SZEV ≥ 1986.
Ha (ESGYTHO+ESGYDHO+ESGYSHO+
ESTERSHO)>0, akkor ECSPHO>0.
(ESGYTHO+ESGYDHO+
+ESGYSHO+ESTERSHO) ≤ 12
Ha JSGAKT=20, akkor ESMJAHO=1-9
és ESMJA>0

73.

20000 ≤ ESMJA/ESMJAHO ≤ 42000

74.

Ha SGAKT=21, akkor ESMNJHO>0 és
ESMNJ>0

75
76.

Üres
ESMNJ/ESMNJHO ≤ 19000

77.

Ha ESMEGYHO=1-3, akkor ESMEGY>0
és fordítva

Összefüggések verbális magyarázata

Elnyomható
hibák

69.600 Ft-os anyasági támogatás ikerszülés esetén kapható.

Ha valaki kapott gyedet, akkor a hozzá tartozó hónapok
száma 1-12 legyen és fordítva.
Akkor kaphat gyedet, ha előtte dolgozott vagy közép-, illetve
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán legalább 1 éve
tanul.
A gyedhez tartozó forintösszegek és a hónapok hányadosa
18.000 és 83.000 Ft között legyen.
Ha valaki kapott gyedet, akkor kell lennie a családban
legalább egy olyan gyermeknek aki 2 évesnél fiatalabb.
Ha valaki kapott gyest, akkor a hozzá tartozó hónapok száma
1-12 legyen és fordítva és legyen a családon belül 10 év
alatti gyermek.

X

A gyeshez tartozó forintösszegek és hónapok hányadosa
23.200 forint, ha egy gyermekkel van gyesen az anya.
Ha a gazdasági aktivitása gyes,gyet, akkor kell hónap és Ft.

X

Ha valaki kapott gyetet, akkor a hozzá tartozó hónapok
száma 1-12 legyen.
A gyetre vonatkozó forintösszegek és hónapok hányadosa
23.200 Ft legyen.
Ha valaki kapott gyetet, akkor kell lennie a családban
legalább 1 olyan gyermeknek aki 1996 és 2001 között
született, illetve legalább 3 olyan gyermeknek, akik 1986-ban
vagy később születtek.
Ha a felsorolt gyermekekkel kapcsolatos ellátások közül
valamelyiknél a vonatkozó hónapok száma nagyobb mint 0,
akkor ott családi pótléknak is kell szerepelnie.
A gyermekekkel kapcsolatos ellátásokhoz tartozó hónapok
száma összesen legfeljebb 12 lehet.
Ha valakinek a gazdasági aktivitása az, hogy munkanélküli
járadékban részesül, akkor a munkanélküli járadék
időtartama és összege nem lehet üres.
A munkanélküli járadékhoz tartozó forintösszegek és
hónapok hányadosa 20.000 és 42.000 Ft között legyen.
Ha valakinek a jellemző gazdasági aktivitása az, hogy
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül,
akkor az erre vonatkozó időtartam és összeg nem lehet üres.
A munkanélküliek rendszeres szociális segélyéhez tartozó
forintösszegek és hónapok hányadosa 19000 Ft, vagy annál
alacsonyabb.
Ha valaki kapott álláskeresési, átképzési támogatást, akkor
az arra vonatkozó hónapok száma 1-3 legyen és fordítva.
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78.

1000 ≤ ESMEGY/ESMEGYHO ≤ 20000

79.
80.

Ha ESTAPHET=1-53, akkor ESTAP>0 és
fordítva
Ha ESTAP>0, akkor a JSGAKT=01-10

81.

5000≤ ESTAP/ESTAPHET ≤ 100000

82.

Ha ESAPOHO>0, akkor ESAPO>0 és
fordítva
18000≤ ESAPO/ESAPOHO ≤ 24000

Az átképzési támogatáshoz tartozó forintösszegek és
hónapok hányadosa 1.000 és 20.000 Ft között legyen.
Ha valaki kapott táppénzt, akkor az arra vonatkozó hetek
száma 1-53 legyen.
Táppénzt csak az kaphat, akinek a gazdasági aktivitása
alkalmazott, alkalmi, vagy közhasznú munkás, vállalkozó,
szövetkezeti tag, segítő családtag.
A táppénzhez tartozó forintösszegek és hetek hányadosa
5.000 és 100.000 Ft között legyen.
Ha valaki kapott ápolási díjat, akkor az arra vonatkozó hónapok száma 1-12 legyen.
Az ápolási díjhoz tartozó forintösszegek és hónapok
hányadosa ne legyen 18000 Ft-nál alacsonyabb.
Ha valaki kapott lakhatási támogatást, akkor az arra
vonatkozó hónapok száma 1-10 legyen.
A lakhatási támogatáshoz tartozó Ft-összegek és hónapok
hányadosa 1.000 és 48.000 Ft között legyen.
Lakhatási támogatást csak az kaphat, akinek volt oktatással
kapcsolatos jövedelme is.
Ha valakinek volt külföldi munkából vagy vállalkozásból
származó jövedelme, akkor az arra vonatkozó hónapok
száma 1-12 legyen és fordítva.
A külföldi munkából származó jövedelemhez tartozó
forintösszegek és hónapok hányadosa 5.000 és 5.000.000Ft
között legyen.
Ha valakinek volt külföldi társadalom-, vagy nyugdíjbiztosításból származó jövedelme, akkor az arra vonatkozó hónapok száma 1-12 legyen és fordítva.
A külföldi társadalom-biztosításból származó jövedelmek
forintösszegének és hónapjának hányadosa 5.000 és
2000000Ft között legyen.
Alkalmazotti adó-kedvezménye csak annak lehet, aki fizetett
személyi jövedelem-adót 2004-re.
Alkalmazotti adókedvezménye annak lehet, akinek a főállású
munkaviszonyból számazó jövedelme kisebb, mint 1900000
Ft.
Ha valaki igénybe vette a családi adókedvezményt, annak
családi pótlékot is kellett kapnia.
Ha valaki igénybe vette a SULINET utáni adókedvezményt,
akkor hozzá tartozó összegnek is kell lennie és fordítva.
Ha valaki igénybe vette a felsőoktatási, felnőttképzési
adókedvezményt, akkor hozzá tartozó összegnek is kell
lennie.
A kérdőívünk szerint a felnőttképzésre és a felnőtt oktatásra
járó adókedvezmény legfeljebb 120000 Ft-ig lehet igénybe
venni, ha nem került igénybevételre a SULINET
adókedvezmény.
Ha valaki igénybe vette a lakáshitelek után járó
adókedvezményt, akkor hozzá tartozó összegnek is kell
lennie és fordítva.

83
84.
85.

Ha ESOKTLHO>0, akkor ESOKTL>0 és
fordítva
1000 ≤ ESOKTL/ESOKTLHO ≤ 48000

86.

Ha ESOKTL>0, akkor ESOKT>0

87.

Ha ESKUJ1HO>0, akkor ESKUJ1FT>0
és fordítva

89.

5000 ≤ESKUJ1FT/ESKUJ1HO ≤
5000000

90.

Ha ESKUJ2HO>0, akkor ESKUJ2FT>0
és fordítva

91.

5000 ≤ESKUJ2FT/ESKUJ2HO ≤
2000000

92.
93.

Ha EALK=1, akkor JSGAKT=01, 02, 04
és ESSZJA=1
Ha EALK=1, akkor ESMBE ≤ 1900000,

94

Ha ECSALAD=1-4 akkor ECSPFT>0

95.

Ha ESULINETK>0 akkor ESULINETFT>0
és fordítva
Ha EFTANDK=1, akkor EFTANDFT>0 és
fordítva

96.
97.

EFTANDFT≤1200000, ha
ESULINETFT=0

98.

Ha ELAKASK=1, akkor ELAKASFT>0 és
fordítva

Elnyomható
hibák

X
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Mezők közötti és jövedelemblokkokon belüli és közötti összefüggések (folytatás)
Sorszám

Összefüggések informatikai leírása

99.

Ha EELETBK>0, akkor EELETBFT > 0
és fordítva

100.

Ha ESFELOKHO>0, akkor ESFELHO=112 és fordítva, valamint ESMBE nem
üres

101.

Ha ESVEGOKHO>0, akkor ESVEGHO>0
és fordítva, valamint ESVEG>0

102.

Ha EKOZMK=1 akkor EKOZMHO>0

103.

104.

Ha a Lakáskérdőíven van legalább egy
olyan személy, ahol azonos HSOR-on a
CSLAS=4 és a SZEV ≥ 1988, akkor
ECSPHO>0 és ECSPGYSZ>0 és
ECSPFT>0 és fordítva
ECSPHO ≤ ECSPGYSZ*13

104.1

Ha ECSPHO>13, akkor ECSPGYSZ>1

104.2

ECSPEHO ≤ ECSPEGYSZ*13

104.3

Ha ECSPEHO>13, akkor
ECSPEGYSZ>1

104.4

EARVHO ≤ EARVGYSZ*12

104.5

Ha EARVHO>12, akkor EARVGYSZ>1

105.

Ha a Lakáskérdőíven azonos HSOR-on a
CSLAS=4 és a SZEV=1981-1987 és a
TANOV=2-4, és TAGOZAT=1, akkor
ECSPHO>0
HA ECSPEHO>0, akkor ECSPEGYSZ>0
és ECSPFT>0 és fordítva

106.
107.

Ha ECSPEHO>0, akkor ECSPFT>0

107.1

ECSPEHO ≤ ECSPHO

107.2

ECSPEGYSZ ≤ ECSPGYSZ

108.

15000 ≥ ECSPFT/ECSPHO ≥ 4900

109.

Ha EARVHO>0, akkor EARVGYSZ>0 és
EARVFT>0, valamint fordítva

Összefüggések verbális magyarázata

Elnyomható
hibák

Ha valaki igénybe vette az élet és nyugdíjbiztosítás után járó
adókedvezményt, akkor hozzá tartozó összegnek is kell
lennie.
Ha valakinek 2004-ben felmondási időre jutó keresete volt,
akkor annak a hónapnak a kódja, amikortól kapta, nem lehet
üres, illetve fordítva, emellett kézenfekvő, hogy valamennyi
keresettel is rendelkeznie kellett.
Ha valaki 2004-ben végkielégítést kapott, akkor annak a
hónapnak a kódja, amikortól ezt 2004-ben kapta, meg kell,
hogy jelenjen, emellett a végkielégítés összegében is
szerepelnie kell 0-nál nagyobb összegnek.
Ha 2004-ben végzett közhasznú munkát, akkor ennek a
hónapokban is tükröződnie kell.
Ha van legalább 1 16 éven aluli gyermek a háztartásban,
akkor kell, hogy legyen családi pótlék is, és fordítva.

A családi pótlékra vonatkozó hónapok száma kisebb vagy
egyenlő lehet, mint a családi pótlékban részesülő gyermekek
számának 13-szorosa.
Ha a családi pótlékra vonatkozó hónapok száma nagyobb
mint 13, akkor az abban részesülő gyermekek száma is
nagyobb mint 1.
Az emelt szintű családi pótlékra vonatkozó hónapok száma
kisebb vagy egyenlő lehet, mint az emelt szintű családi
pótlékban részesülő gyermekek számának 13-szorosa.
Ha az emelt szintű családi pótlékra vonatkozó hónapok
száma nagyobb, mint 13, akkor az abban részesülő
gyermekek száma is nagyobb, mint 1.
Az árvaellátásra vonatkozó hónapok száma kisebb vagy
egyenlő lehet, mint az árvaellátásban részesülő gyermekek
számának 12-szerese.
Ha az árvaellátásra vonatkozó hónapok száma nagyobb,
mint 12, akkor az abban részesülő gyermekek száma is
nagyobb, mint 1.
Ha van tanuló gyermek, kell családi pótléknak lennie.

Ha megjelölték azt, hogy kapott bizonyos ideig emelt szintű
családi pótlékot, akkor azt is ki kell tölteni, hogy hány
gyermek után és mekkora összeget.
Ha jelöltek emelt szintű családi pótlékot, akkor
értelemszerűen családi pótlékot is kellet kapnia.
A „normál” családi pótléknál beírt hónapnak legalább
annyinak kell lennie, mint az emelt szintűnél.
A „normál” családi pótléknál beírt gyerekszámnak legalább
annyinak kell lennie, mint az emelt szintűnél.
A családi pótlékra vonatkozó forintösszegek és a hónapok
hányadosa 4.900 és 15.000 Ft között legyen.
Ha a kapott árvaellátás kódjai ki vannak töltve, akkor azt is ki
kellett tölteni, hogy hány gyermek után kapta és mennyit,
valamint fordítva.
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Mezők közötti és jövedelemblokkokon belüli és közötti összefüggések (folytatás)
Sorszám
110.

111.

Összefüggések informatikai leírása

Összefüggések verbális magyarázata

Ha EARVHO>0, akkor a Lakáskérdőíven
kell legalább egy olyan személy, ahol
azonos HSOR-on a CSLAS=4 és a
SZEV≥1988, vagy SZEV=1979-1987 és
TAGOZAT=1
6500 ≤ EARVFT/EARVHO ≤ 200000

Árvaellátást minden 16 éves vagy fiatalabb elárvult gyermek
kaphat.

112.

Ha ERPTHO>0, akkor ERPTGYSZ> és
ERPTFT>0, valamint fordítva

113.

Ha ERPTHO>0, akkor ECSPHO>0

114.

2000 ≤ ERPTFT/ERPTHO ≤ 50000

115.

Ha ENPTGYSZ>0, akkor ENPTFT>0, és
fordítva

116.

Ha ENPTFT>0, akkor ECSPHO>0

117.

124.

Ha EJOVGYSZ16>0 akkor a
Lakáskérdőíven azonos HSOR-on
SZEV≥1988
Ha EJOVGYSZFT16>0, akkor
EJOVGYSZ16>0
Ha MGAB-ESTBEVFT üres, akkor
MSERRF-MBERFIZ is üres
Ha AFOLDVAN=1,3 akkor DBSZMDBEALL-ig legalább az egyik kódkocka
ne legyen üres
Ha AFOLDVAN=2,3 akkor SZANTOEGYEBTER-ig legalább az egyik
kódkocka ne legyen üres
MGAB-ESTBEVFT változók összege ≤
100000000
MSERRF-MBERFIZ változók összege ≤
100000000
40000000 ≥ 126-127 ≥ 0

125.

HISKGYEREK≤HGYEREK

126.

Ha EBOLA=1, akkor EBOLB, EBOLC és
EBOLD>0 és fordítva

127.

Ha EOVA=1, akkor EOVB, EOVC és
EOVD>0 és fordítva

118.
119.
120.
121.
122.
123.

Elnyomható
hibák

Az árvaellátásra vonatkozó forintösszegek és hónapok
hányadosa 6.500 és 200.000Ft között legyen.
Ha a kapott rendszeres pénzbeli és/vagy természetbeni
gyermekvédelmi támogatás hónapját kitöltötték, akkor azt is
ki kellett tölteni, hogy hány gyermek után és mekkora
összeget kapott, és fordítva.
Aki kapott rendszeres gyermekvédelmi támogatást az családi
pótlékot is kellett hogy kapjon.
A rendszeres természetbeni és pénzbeni gyermekvédelmi
támogatások forintösszegének és hónapjainak hányadosa
2.000 és 50.000 Ft között legyen.
Ha kapott rendkívüli pénzbeli és/vagy természetbeni
gyermekvédelmi támogatást, akkor azt is ki kellett tölteni,
hogy mekkora ez az összeg.
Aki kapott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, az családi
pótlékot is kellett, hogy kapjon.
Ha a háztartásban van 16 éven aluli gyermek által szerzett
jövedelem, akkor 16 éven aluli gyermeknek is lennie kell.
Ha a 16 éven aluli gyermekeknek volt jövedelmük, akkor a 16
éven aluliak száma is legyen nagyobb mint 0.
Ha a mezőgazdasági bevételek üresek, akkor a ráfordítások
is üresek legyenek.
Ha valakinek van állatállománya, akkor állata is legyen.
Ha valakinek földterülete van, akkor valamilyen földje is
legyen.
A mezőgazdasági bevételek összege legfeljebb 100.000.000
Ft lehet.
A mezőgazdasági ráfordítások összege legfeljebb
100.000.000 Ft lehet.
A mezőgazdasági bevételek és ráfordítások különbsége
legyen nagyobb, mint 0, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet.
Az általános és középfokú intézményben tanulók száma
legyen kisebb vagy egyenlő mint a 20 év alatti gyermekek
száma.
Ha 2004-ben igénybe vették legalább egy hónapig a
bölcsődei ellátást, akkor az igénybevevő gyermekek száma,
a térítési forma és az igénybe vett hónapok száma sem lehet
üres vagy 0.
Ha 2004-ben igénybe vették legalább egy hónapig az óvodai
ellátást, akkor az igénybe vevő gyermekek száma, a térítési
forma és az igénybe vett hónapok száma sem lehet üres
vagy 0.
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128.

Ha ENAPKA=1, akkor ENAPKB,
ENAPKC és ENAPKD>0 és fordítva

129.

Ha EGYINTA=1, akkor EGYINTB,
EGYINTC és EGYINTD>0 és fordítva

130.

Ha EGYINTFT>0, akkor EBOLA, EOVA,
ENAPKA, EGYINTA valamelyike=1

131.

Ha
EBOLC+EOVC+ENAPKC+EGYINTC=1,
akkor EGYINTFT=0
HA ETANKONYK, ETANSZ, ENYELVO,
EEGYEBO, ETABORK, EOSZTPENZ,
ESZAKM, EGYEBK≥1, akkor
HISKGYEREk>0 és fordítva
Ha EETANKONYVFT>0, akkor
ETANKONYK=2-3 és fordítva

132.

133.
133.1
134.

134.1

Ha ETANKONYVK=1, akkor
EETANKONYVFT=0
Ha ETABORFT>0, akkor ETABORK=2-3
és fordítva
Ha ETABORK=1, akkor ETABORFT=0

Összefüggések verbális magyarázata

Elnyomható
hibák

Ha 2004-ben igénybe vették legalább egy hónapig a napközi
otthont, vagy iskolaotthont, akkor az igénybe vevő gyermekek
száma, a térítési forma és az igénybe vett hónapok száma
sem lehet üres vagy 0.
Ha 2004-ben igénybe vettek legalább egy hónapig valamilyen
egyéb gyermekintézményt, akkor az igénybe vevő
gyermekek száma, a térítési forma és az igénybe vett
hónapok száma sem lehet üres vagy 0.
Ha az igénybevett gyermekintézményekhez befizetett összeg
kódkockáit kitöltötték, akkor legalább egy igénybevételnek
meg kell jelennie.
Ha mindegyik ingyenes, akkor a gyermekintézményekre
vonatkozóan nem lehetnek kiadások.
Ha 2004-ben fordítottak valamennyit bármilyen tanulással
kapcsolatos kiadásra (IV/3.), akkor legalább egy általános
vagy középiskolás korú gyermeknek meg kell jelennie a
kérdőíven és fordítva is igaz legyen.
Ha költöttek tankönyvre bizonyos összeget, akkor azt is
jelölni kellett, hogy a költségeknek csak egy részét, vagy a
teljes összeget kellett fizetni.
Ha ingyenes a tankönyv, akkor a Ft rovatba 0-át kell írni.
Ha költöttek az iskola által szervezett kirándulásokra,
táborokra bizonyos összeget, akkor azt is jelölni kellett, hogy
a költségeknek csak egy részét, vagy a teljes összeget kellett
fizetni.
Ha ingyenes a kirándulás, akkor a Ft rovatba 0-át kell írni.

3. A lerögzített adatállomány adatainak elemzése, számbavételi, logikai hibák javítása
A rögzítés után újabb ellenőrzés következett:
– tételesen átnéztük a rögzítési programban lévő ún. „elnyomható hibák” miatti inkonzisztenciákat, s
ahol indokolt volt javítottunk. (Ez az elnevezés azokat az összefüggések takarja, amelyek nem teljes
mértékben determinisztikusak, de az esetek döntő hányadában fennállnak: pl mezőgazdasági
termeléssel foglalkozóknak legyen saját termelésű fogyasztása, alkalmazott gazdasági aktivitású
személynek legyen keresete, gyerek van, családi pótlék lemaradt stb.);
– megvizsgáltuk és módosítottuk az azonos tartalmú jövedelemforrások beírási helyeinek
„keveredését”. Ez azokat az adatjavításokat tartalmazta, amikor például az adott személy gazdasági
aktivitása és a beírt jövedelem helye nem volt összefüggésben pl. gyeden lévőnek vallotta magát a
megkérdezett és a gyes összegénél találtuk meg a forint értéket. Ilyen elírási elrögzítési kapcsolatok a
lakossági felvételeknél rendszeresen előfordulnak. Legjellemzőbbek: nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások;
gyed, gyes, gyet; EVA-egyéni vagy társas vállakozók vállalkozó kivétje; mezőgazdasági bevételek,
ráfordítások, saját termelésű fogyasztás értéke között.
Javításukra kétféle komplex tábla készült:
a/ kombinált „means és univariate” táblák országosan és külön Budapestre: ezek kiterjedtek
mind a személyhez, mind a háztartáshoz kapcsolódó jövedelmek szerinti esetszámra, átlagra,
összegre, minimumra, mediánra, maximumra, szórásra és az egyes jövedelmi intervallumokban
található értékekre. Ezekből kiszűrhetők voltak az elrögzítések és az extrém értékek.
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b/ az I. blokkban a személyek gazdasági aktivitása és jövedelemforrásai közti összefüggésekre:
26 gazdasági aktivitás x 80 jövedelemforrás szerinti kombinált tábla. Ebben személyi szinten vizsgáltuk
a különböző jövedelemforrások együttes meglétének konzisztenciáját, az együttes előfordulások
időtartamát, értékét.
E táblák szolgáltak a későbbi adatkorrekciós, imputálási munkáink ellenőrzésére is, így folyamatosan
minden munkafázis végén elkészültek. (Viszonylagosan nagy terjedelmük miatt nem tettük be a
módszertani dokumentációba, de bármikor megtekinthetők.)

III. A nem válaszolásból, válaszletagadásból származó munkák előkészítő
feladatai
E munkafázistól kezdve eltérnek a hagyományos felvételek és a jövedelem felvétel adatjavítási
munkái. A következő munkafázisokat az önálló lakossági felvételekben nem kell megcsinálni, miután
semmilyen információk nem állnak rendelkezésre a nem válaszolókról, s korlátozott mértékű a
válaszolók jövedelemelhallgatásainak, elfelejtéseinek egyedi szintű ismerete is (a nem válaszolásból
adódó mintatorzulás a válaszolók jövedelmen kívüli ismérveinek (azok egy részének) külső
adatforrásokhoz való igazításával, azaz mintavételi súlyaik felülírásával kerül megoldásra).
1. A nem válaszoló személyek gazdasági aktivitási kódjainak képzése, adathiány pótlásához
szükséges mutatók definiálása
a) A nem válaszoló személyek gazdasági aktivitási kódjainak képzése.
A „C” Jövedelmi adatlapra nem válaszoló személyek jövedelmeinek pótlásához szükséges
meghatározni gazdasági aktivitásukat, amely a Mikrocenzus „A” és „B” kérdőíveire adott válaszok
alapján határozható meg.
A Jövedelmi adatlapra nem válaszoló személyek gazdasági aktivitása (JSGAKT)
meghatározásának algoritmusa
kódszáma

01

Gazdasági aktivitás (JSGAKT)
megnevezése

02

Közalkalmazott, köztisztviselő, bírói,
ügyészi, szolgálati jogviszonyban álló.
Egyéb alkalmazott.

03

Alkalmi munkás, napszámos.

04

Közhasznú munkás.

05

Nem mg. vállalkozó alkalmazott nélkül.

06

Nem mg. vállalkozó alkalmazottal.

07

Nem mg. társas vállalkozás dolgozó
tagja.

08

Mezőgazdasági vállalkozó.

Képzésének leírása
(a mikrocenzusi kérdőíveken lévő SAS nevek alapján)
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10,
FMIN=1 és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10,
FMIN=2 és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10, FMIN=8
és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10, FMIN=9
és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10, FMIN=4,
MEGMUN<180 és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód
aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10, FMIN=3,
MEGMUN<180 és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód
aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10, FMIN=5,
MEGMUN<180 és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód
aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10,
FMIN=3 vagy 4 vagy 5, MEGMUN=180-360
és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
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A Jövedelmi adatlapra nem válaszoló személyek gazdasági aktivitása (JSGAKT)
meghatározásának algoritmusa (folytatás)
kódszáma

Gazdasági aktivitás (JSGAKT)
megnevezése

09

Szövetkezet dolgozó tagja.

10

Segítő családtag.

11

Gyeden van.

12

Gyesen van és nem dolgozik mellette
(gyeten van= kihagyjuk, mert
ugyanakkora összeget kapnak mindkét
esetben).

13

Gyesen van és dolgozik mellette
(gyeten van= kihagyjuk, mert
ugyanakkora összeget kapnak mindkét
esetben).

14

Saját jogú öregségi nyugellátásban,
járadékban részesül és nem dolgozik
mellette.
Saját jogú öregségi nyugellátásban, járadékban részesül és dolgozik mellette.
Saját jogú rokkantsági nyugdíjban,
baleseti járadékban részesül és nem
dolgozik mellette.
Saját jogú rokkantsági nyugdíjban,
baleseti járadékban részesül és dolgozik
mellette.
Hozzátartozói, (özvegyi) nyugdíjban,
járadékban részesül és nem dolgozik
mellette.
Hozzátartozói, (özvegyi) nyugdíjban,
járadékban részesül és dolgozik mellette
Munkanélküli járadékban, ellátásban
részesül.

15
16
17
18
19
20
21

Munkanélküliek rendszeres szociális
segélyében részesül.

22

Egyéb szociális segélyben részesül.

Képzésének leírása
(a mikrocenzusi kérdőíveken lévő SAS nevek alapján)
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10,
FMIN=6,
és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 10,
FMIN=7,
és a MEGEL kódok között nincs 20,30,31 kód aláhúzva
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 20,
(MEGEL-ek között nem lehet 10) és UFOGEV ≠ 0,
és az azonos HSOR-on kell lennie olyan SZSOR kódszámnak, ahol
a CSLAS=4 és 2003 01≤SZEV HO≤2004 06
Az előző (11-es) kódszámnál meghatározottakon kívüli: MEGEL1
vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 20, (MEGEL-ek között
nem lehet 10) és UFOGEV = 0
és az azonos HSOR-on kell lennie olyan SZSOR kódszámnak, ahol
a CSLAS=4 és 2003 01≤SZEV HO≤2004 06
+
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 20,
(MEGEL-ek között nem lehet 10)
és az azonos HSOR-on kell lennie olyan SZSOR kódszámnak, ahol
a CSLAS=4 és 1994 12≤SZEV HO≤200212 és TANOV=0,1,2
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 közül kettő =10 és 20 és
UFOGEV = 0
és az azonos HSOR-on kell lennie olyan SZSOR kódszámnak, ahol
a CSLAS=4 és 2003 01≤SZEV HO≤2004 06
+
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 közül kettő =10 és 20
és az azonos HSOR-on kell lennie olyan SZSOR kódszámnak, ahol
a CSLAS=4 és 1994 12≤SZEV HO≤2002 12 és TANOV=0
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 30,
(MEGEL-ek között nem lehet 10)
és UFOGEV ≠ 0
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 közül kettő =10 és 30 és
UFOGEV ≠ 0
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 31,
(MEGEL-ek között nem lehet 10) és UFOGEV ≠ 0
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 közül kettő =10 és 31és
UFOGEV ≠ 0
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 40,
(MEGEL-ek között nem lehet 10) és SZEV≤ 1944
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 közül kettő =10 és 40 és
SZEV≤ 1944
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 50 és
UFOGEV = 2004
MEGEL-ek között nincs 10,20,30,31, (ha SZEV>1944)
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 50 és
UFOGEV < 2004
MEGEL-ek között nincs 10,20,30,31 (ha SZEV>1944)
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 60 MEGELek között nincs 10,20,30,31 (ha SZEV>1944), 50
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A Jövedelmi adatlapra nem válaszoló személyek gazdasági aktivitása (JSGAKT)
meghatározásának algoritmusa (folytatás)
kódszáma

23

Gazdasági aktivitás (JSGAKT)
megnevezése

Képzésének leírása
(a mikrocenzusi kérdőíveken lévő SAS nevek alapján)

24

Vagyonából, egyéb forrásból származó
jövedelemből é.l
Tanuló.

MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 70 MEGELek között nincs 10,20,30,31 (ha SZEV>1944), 50,60
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 80 és
TANOV>1 és TAGOZAT=1,2 és SZEV≥1980

25

Munkanélküli ellátás nélkül.

26

Egyéb eltartott.

MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 80 MEGELek között nincs 10,20,30,31 (ha SZEV>1944), 50,60,70
És TANOV=0 és KERES=1 és DOLGOZ=1 és 1930 ≤SZEV ≤1988
MEGEL1 vagy MEGEL2 vagy MEGEL3 valamelyike = 80 És a
fentiek közül sehová sem sorolható be és MEGEL valamelyike ≠ 81

Ezen kívül az imputálás elvégzéséhez – a kérdőíven szereplő – 20 év alatti legfeljebb középiskolába
járó nappali tagozaton tanuló (nem felsőfokú tanintézetbe járó) gyermekek számát, illetve a 16 éven
aluliak mutatóit is meg kellett képezni a nem válaszolóknál.
HGYEREK mutató képzése:
A képzés köre: nem válaszoló háztartások (MEGHI=1-4) vagy a részben válaszoló háztartások közül,
amelyek e kérdésre nem válaszoltak (MEGHI=5 ha MEGHIJ4=0),
Képzése: azonos HSOR-on levő olyan SZSOR-ok száma, ahol a CSLAS=4 és CSPOT=1 és
SZEV≥1989 vagy SZEV=1984-1988 és TANOV<7 vagy TANOV=2-6, és TAGOZAT=1
EJOVGYSZ16 mutató képzése:
A képzés köre: nem válaszoló háztartások (MEGHI=1-4) vagy a részben válaszoló háztartások közül,
amelyek e kérdésre nem válaszoltak (MEGHI=5 ha MEGHIJ4=0),
Képzése: azonos HSOR-on levő olyan SZSOR-ok száma, ahol a CSLAS=4 és CSPOT=1 és
SZEV>1988.
E mutatók megképzése után meg tudtuk állapítani a válaszoló és nem válaszoló háztartásokban élő 16
éven felüliek gazdasági aktivitás szerinti számát, a 20 év alatti és a 16 év alatti gyermekek számát is.
A következő két tábla a válaszoló, a részben válaszoló és a megtagadó háztartásokban élő személyek
gazdasági aktivitás szerinti esetszámát, felszorzott számát és arányát mutatja az adott gazdasági
aktivitási kategóriába tartozó összes személy %-ában. A vastaggal jelölt arányszámok mutatják, hogy
hol volt a legnagyobb mértékű a nem válaszolás: ezek a vállalkozók és a vagyonukból élők köréből
kerültek ki, míg legalacsonyabb megtagadási arány a társadalmi jövedelműek között volt található.
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A válaszadás alakulása gazdasági aktivitási kategóriánként (felvételbeli esetszámok)

Kódszáma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
Ebből: 24-ből
26-ból

Részlegesen
Válaszoló
Összes
megtagadó
háztartásokban élők száma
2 534
774
151
3 459
8 735
2 635
501
11 871
346
34
28
408
86
14
2
103
585
295
71
951
294
214
31
539
335
314
30
679
157
54
22
233
40
29
3
72
41
25
12
78
307
86
14
407
753
100
31
884
53
15
5
73
7 819
1 200
366
9 385
629
33
32
694
2 384
370
103
2 857
241
39
14
294
542
14
33
589
409
80
26
515
593
44
9
646
266
126
17
409
144
167
24
335
6395
1741
323
8459
490
126
37
653
3211
792
160
4163
37 315
9 357
2 106
48 778
4052
971
152
5175
2573
537
102
3212
6 625
1 508
254
8 387
Teljes
megtagadó

Gazdasági aktivitás (JSGAKT)
megnevezése
Közalkalmazott, köztisztviselő
Egyéb alkalmazott
Alkalmi munkás, napszámos
Közhasznú munkás
Nem mezőgazdasági egyéni vállalakozó alkalmazott nélkül
Nem mezőgazdasági egyéni vállalkozó alkalmazottal
Nem mezőgazdasági társas vállalkozás tagja
Mezőgazdasági vállalkozó
Szövetkezet dolgozó tagja
Segítő családtag
Gyedben részesül
Gyesben, gyetben részesül és nem dolgozik mellette
Gyesben, gyetben részesül és dolgozik mellette
Saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos, nem dolgozik
Saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos, és dolgozik
Saját jogú rokkantsági nyugdíjas, járadékos, nem dolgozik
Saját jogú rokkantsági nyugdíjas, járadékos, és dolgozik
Hozzátartozói nyugdíjas
Munkanélküli járadékban részesül
Munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül
Egyéb segélyezett
Vagyonából, egyéb forrásból származó jövedelemből él
Tanuló
Munkanélküli ellátás nélkül
Egyéb eltartott
Összesen
16 év alatti tanuló
Iskolás koron aluli gyermek
Összes 16 éven aluli eltartott

25
298

Teljes népesség száma és aránya gazdasági aktivitási kategóriánként a jövedelmi felvételre
válaszoló, részben válaszoló és nem válaszoló háztartásokban
Gazdasági
aktivitás
(JSGAKT)
kódszáma
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Összesen
Ebből:

24-ből
SZEV>1988
26-ból
SZEV>1988
és TANOV<2

Összes 16
éven aluli

Válaszoló
(MEGHI=
üres)

Teljes
megtagadó
(MEGHI=1-4)

Részlegesen
megtagadó
MEGHI=5

Összes

háztartásokban élők felszorzott száma

Teljes
Részlemeggesen
tagadó
megtagadó
MEGHI=1-4
MEGHI=5
háztartásokban élők aránya az adott
gazdasági aktivitású összes személy %ában
73,2
22,3
4,5
84,5
9,1
6,5
84,5
13,3
2,2
59,9
32,5
7,6
50,3
43,2
6,5
51,6
44,2
4,2
66,6
23,9
9,5
55,1
41,1
3,7
52,8
30,2
17,0
75,2
21,0
3,8
84,9
11,5
3,5
70,2
22,4
7,4
82,9
13,1
4,0
90,2
4,7
5,1
82,4
13,8
3,8
83,6
11,6
4,8
87,5
8,3
4,3
100,0
0,0
0,0
78,8
16,0
5,2
91,7
6,8
1,5
65,5
30,2
4,3
43,3
49,6
7,1
75,1
21,0
3,9
74,7
19,9
5,5
77,0
19,2
3,8
76,2
19,4
4,4
Válaszoló
MEGHI=
üres

520 867
73 331
17 527
111 421
51 920
76 438
31 305
7 906
7 727
66 486
153 638
10 145
1 503 965
118 952
470 201
55 102
144 072
7 461
84 864
120 057
55 636
30 976
1 279 557
100 406
666 158
7 567 508

159 010
7 864
2 765
60 388
44 597
65 560
11 227
5 895
4 414
18 567
20 849
3 246
236 896
6 170
78 536
7 656
13 629
0
17 251
8 898
25 667
35 446
357 796
26 706
165 757
1 930 310

31 930
5 624
461
14 090
6 712
6 225
4 446
536
2 483
3 332
6 407
1 068
72 766
6 779
21 801
3 156
7 003
0
5 568
1 930
3 627
5 099
66 290
7 356
33 286
437 952

711 807
86 819
20 753
185 899
103 229
148 223
46 978
14 337
14 624
88 385
180 894
14 459
1 813 627
131 901
570 538
65 914
164 704
7 461
107 683
130 885
84 930
71 521
1 703 643
134 468
865 201
9 935 770

810 591

200 883

31 442

1 042 916

77,7

19,3

3,0

535 075

113 213

21 568

669 856

79,9

16,9

3,2

1 345 666

314 096

53 010

1 712 772

78,6

18,3

3,1

b) Az adathiány pótlásához szükséges iskolai végzettség mutatók definiálása
Az elmúlt évtizedek iskolarendszereiben többször történt lényeges változás, ezért az azonos tartalomra
hozás érdekében a mikrocenzusi kérdőíven igen részletes bontásban kerültek iskolai végzettséggel
kapcsolatos információk lekérdezésre. Ezért a befejezett iskolai végzettség meghatározása előtt
szükséges volt segédmutatók képzésére is, ezek az IRELO és IRELOSZ változó változó nevekkel
képzettek. (E segédváltozókat a mikrocenzust készítő munkatársak készítették, így ezek leírását itt nem
közöljük, csak az ezek alapján kialakított összevont befejezett iskolai végzettség (JBEFISK) képzését.
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Befejezett iskolai végzettség az IRELO, IRELSZ mezőkből
Az általános iskola első évfolyamát sem végezte el
Általános iskola 1. évfolyam
Általános iskola 2. évfolyam
Általános iskola 3. évfolyam
Általános iskola 4. évfolyam
Általános iskola 5. évfolyam
Általános iskola 6. évfolyam
Általános iskola 7. évfolyam
Általános iskola 8. évfolyam
Középiskola
– érettségi és szakmai oklevél nélkül
– érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
– érettségivel (általános)
– szakmai oklevél nélkül
– közép- és felsőfokú szakmai oklevéllel
– akkreditált oklevéllel
– érettségivel (szakosított)
– szakmai oklevél nélkül
– közép- és felsőfokú szakmai oklevéllel
– akkreditált oklevéllel
Egyetem, főiskola oklevél nélkül
Főiskola oklevéllel
Egyetem oklevéllel
– doktori mesterképzés oklevél nélkül
– doktori mesterképzés oklevéllel
Minden más (Csak a próba idejére!)

IRELSZ=00 (IRELO=00)
IRELO=01 és IRELSZ=01, 02
IRELO=02 és IRELSZ=01, 02
IRELO=03 és IRELSZ=01, 02
IRELO=04 és IRELSZ=01, 02
IRELO=05 és IRELSZ=01, 02
IRELO=06 és IRELSZ=01, 02
IRELO=07 és IRELSZ=01, 02
IRELO=08 és IRELSZ=01, 02, 03
IRELSZ=04, 05
IRELSZ=06, 07, 08
IRELSZ=09
IRELSZ=10, 11
IRELSZ=12
IRELSZ=13
IRELSZ=14, 15
IRELSZ=16
IRELSZ=17
IRELSZ=18
IRELSZ=19
IRELSZ=20
IRELSZ=21
IRELSZ=22

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség összevont kategóriái (JBEFISK)
Kódszám
1
2

Iskola végzettség megnevezése
Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb
Általános iskola 8. évfolyam

3
4
5
6
7

Középiskola érettségi nélkül szakmai oklevéllel
Középiskola érettségivel
Főiskola
Egyetem
Minden más

Képzése
IRELO=00-07 és IRELSZ<03
(IRELO=08 és IRELSZ=01, 02,
03) vagy IRELSZ=04, 05
IRELSZ=06-08
IRELSZ=09-17
IRELSZ=18
IRELSZ=19-21
IRELSZ=22

c) Az adathiány pótlásához szükséges további mutatók definiálása
Az adatjavításhoz felhasznált további mutatók képzése:
SFGYEREV:a háztartáson belüli legkisebb gyermek születési éve:
képzése: azaz érték, amelyik a „B” kérdőíven lévő ELSZEV vagy MASZEV vagy HASZEV vagy USZEV
mutatók közül a legnagyobb érték
SFGYERHO: az SFGYEREV-hez tartozó ELSZHO vagy MASZHO vagy rHASZHO vagy USZHO
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2. Nettósítási algoritmus és mutatóinak állományra tétele
A kikérdezéskor – az adatszolgáltatók terheinek csökkentése és a háztartásoktól kapható kevésbé
megbízható információk miatt – nem kérdeztük meg a levonásokat (SZJA, TB) és az egyes
adókedvezményeket. Ezek algoritmusának kialakítását mutatják a következők. E képzett változókat az
állomány tartalmazza.
Számított mutatók leírása
Személyhez kapcsolódó jövedelmek típusonkénti összegei:
SEMJOV: Munkaviszonyból származó jövedelmek összesen
SEMJOV= ESMBE+ESVEG+ESMAS+ESEMJ
SKTG: Munkaviszonyhoz kapcsolódó költségtérítések összesen
SKTG=ESKET+ESKUD+ESKLA+ESKRU+ESKMO+ESKCA+ESKMU+ESKIS+ESKEG
SVJOV: Nem mezőgazdasági vállalkozásból, szövetkezeti tagsági viszonyból származó jövedelmek
összesen
SVJOV=EVAARBRUJO +EJEVA+ESTJK+ESTJO+ESSZOV
Ehhez:
EVA: Egyszerűsített vállalkozói adó összege
EVA=0,15*EVAARB
EVAARBBRUJO: Egyszerűsített vállalkozói jövedelem
EVAARBBRUJO= EVAARB-EVA
SEGYJOV: Egyéb tevékenységből, vagyonból származó bruttó jövedelmek összesen
SEGYJOV=ESALK+ESSZE+ESMEGB+ESBOR+ESIBE+ESKJE+ESMJO
SNYUNYSZE: Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások összesen
SNYUNYSZE=ESNYUGFT+ESNYUGOZGFT+ESNYUGJAFT
SGYKE: Személyhez köthető gyermekkel kapcsolatos ellátások
SGYKE=ESGYT+ESANYAT+ESGYD+ESGYS+ESTERS
SME: Munkanélküli ellátások
SME= ESMJA+ESMNJ+ESMEGY
SETJOV: Egyéb társadalmi jövedelem
SETJOV=ESTAP+ESAPO+ESOKT+ESOKTL+ESESZ
SKSZJOV: Külföldről származó jövedelem
SKSZJOV=ESKUJ1FT+ESKUJ2FT+ESKUJ3FT
SEB: Egyéb bevételek (jövedelem számításba nem tartozó tételek)
SEB= ESMOZ+ESMUVA
MEZBEV: Mezőgazdasági bevételek összesen (saját termelésből származó fogyasztás nélkül)
MEZBEV=MGAB+MIPTAK+MVIR+MZOL+MBUR+MGYU+MSZO+MENOV+MSZM+MSER+MLOJUH+
MBAR+MEALL+MTEJ+MTOJ+MGYA+MEATER+MEZSZ+
MFENOV+MFEALL+MASTEV+MTAM+MBIZTKAP
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MEZRAF: Mezőgazdasági ráfordítások összesen
MEZRAF=MSERRF+MBARRF+MEALLRF+MVMAG+MENERG+MTRAGYA+
MNOVSZ+MAGYOGY+MTAK+MGEP+MSZOLG+MADFIZ+MBIZTFIZ+MBERFIZ
SMEZJOV: Személyre kiutalt mezőgazdasági jövedelmek (saját termelésű fogyasztás értéke nélkül)
Ehhez: a következő algoritmusokra volt szükség, miután a mezőgazdasági bevételeket és
ráfordításokat tételenként háztartási szinten kérdeztük meg.
MEZBEV: Mezőgazdasági bevételek összesen (saját termelésből származó fogyasztás nélkül)
MEZBEV=MGAB+MIPTAK+MVIR+MZOL+MBUR+MGYU+MSZO+MENOV+MSZM+MSER+
MLOJUH+MBAR+MEALL+MTEJ+MTOJ+MGYA+MEATER+MEZSZ+
MFENOV+MFEALL+MASTEV+MTAM+MBIZTKAP
MEZRAF: Mezőgazdasági ráfordítások összesen
MEZRAF=MSERRF+MBARRF+MEALLRF+MVMAG+MENERG+MTRAGYA+
MNOVSZ+MAGYOGY+MTAK+MGEP+MSZOLG+MADFIZ+MBIZTFIZ+MBERFIZ
MEZOJOV: Mezőgazdasági jövedelem háztartási szinten saját termelésű fogyasztás nélkül
MEZOJOV=MEZBEV-MEZRAF
Személyi szintre való áttétele (SMEZJOV) a jövedelmi levonások számításához volt szükséges, és
ez a következőképpen történt:
1.) Ha egy olyan személy volt a háztartásban, akinél JSGAKT=8 (mezőgazdasági vállalkozó),
akkor a MEZOJOV teljes összege ehhez a személyhez került az összes jövedelemben.
2.) Ha több olyan személy volt a háztartásban, akinél JSGAKT=8, akkor egyenlő arányban
szétosztódott közöttük.
3.) Ha nem volt mezőgazdasági vállalkozó a háztartásban, akkor a háztartásban élő 16 éves és
idősebb személyek között egyenlő arányban osztottuk szét a mezőgazdasági jövedelmet
(MEZOJOV/∑HLETS16).
Összes bruttó jövedelem
Ezek a jövedelmi tételek nem tartalmazzák a háztartáshoz kapcsolódó jövedelmeket és a saját
termelésből származó fogyasztást.
SBRUJO: Összes személyes bruttó jövedelem háztartási jövedelmek és saját termelésből származó
fogyasztás nélkül
SBRUJO=SEMJOV+SKTG+SVJOV+SEGYJOV+SNYUNYSZE+SGYKE+SME+SETJOV+SKSZJOV+
SMEZJOV
SZJA, adókedvezmények:
HLETS16: 16 éven felüli személyek száma
HLETS16= a háztartáson belül azon személyek száma, akiknél SZEV ≤ 1988
SADOALAP: Összevont adóalapba tartozó jövedelmek
1.) Ha SMEZJOV>600 000, vagy SMEZJOV<600 000 de az adott személy mezőgazdasági vállalkozó,
akkor
SADOALAP=ESMBE+ESVEG+ESMAS+ESEMJ+EJEVA+ESTJK+ESSZOV+0,9*ESSZE
+0,9*ESMEGB+ESGYT+ESGYD+ESMJA+ ESMEGY+ESTAP+SMEZJOV
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2.) Ha SMEZJOV<600 000 és az adott személy nem mezőgazdasági vállalkozó, akkor
SADOALAP=ESMBE+ESVEG+ESMAS+ESEMJ+EJEVA+ESTJK+ESSZOV+0,9*ESSZE
+0,9*ESMEGB+ESGYT+ESGYD+ESMJA+ ESMEGY+ESTAP
Az alkalmi munkát nem tesszük be az adóalapba, mivel ezek után legtöbbször nem adóznak.
Külföldről származó jövedelmeknél nincs arról információnk, hogy melyik országban adózott utána.
Feltételezzük, hogy külföldön már levonták az adót belőle, ezért nem tesszük be az adóalapba.
SKSZSZJA: Kulcs szerinti személyi jövedelemadó
Ha SADOALAP ≤ 800 000, akkor SKSZSZJA= SADOALAP*0,18
Ha 800 000 ≤ SADOALAP≤ 1 500 000, akkor SKSZSZJA = 144 000 + (SADOALAP-800 000)*0,26
Ha 1 500 000 ≤ SADOALAP, akkor SKSZSZJA = 326 000 + (SADOALAP-1 500 000)*0,38
SKULADO: Külön adózó jövedelmek utáni adó
SKULADO = (ESTJO+ESIBE)*0,2
EALKFT: Alkalmazotti adókedvezmény
Alkalmazotti adókedvezményt csak azoknál a személyeknél lehet kiszámolni, ahol ESMBE>0 és
ESMBEHO>0!!!
1.) Ha ESMBE≤600 000
• HA SADOALAP+SKULADO≤1 350 000, akkor EALKFT= ESMBE*0,18/12 * ESMBEHO
• Ha 1 350 000<SADOALAP+SKULADO≤1 950 00, akkor EALKFT=
ESMBE*0,18/12*ESMBEHO -(SADOALAP+SKULADO-1 350 000)*0,18
• Ha SADOALAP+SKULADO>1 950 000, akkor EALKFT=0
2.) Ha 600 000 <ESMBE<636 000
• Ha SADOALAP+SKULADO ≤720 000 akkor, EALKFT=ESMBE*0,18/12*ESMBEHO
• Ha 720 000<SADOALAP+SKULADO≤756 000, akkor EALKFT= ESMBE*0,18/12*ESMBEHO (SADOALAP+SKULADO-720 000)*0,18
• Ha 756 000<SADOALAP+SKULADO≤1 350 000, akkor EALKFT= 9000*ESMBEHO
• Ha 1 350 000<SADOALAP+SKULADO≤1 950 00, akkor EALKFT= 9000*ESMBEHO (SADOALAP+SKULADO-1 350 000)*0,18
• Ha SADOALAP+SKULADO>1 950 000, akkor EALKFT=0
3.) Ha 636 000 ≤ ESMBE
• Ha SADOALAP+SKULADO ≤720 000 akkor, EALKFT=9540*ESMBEHO
• Ha 720 000<SADOALAP+SKULADO≤756 000, akkor EALKFT=9540*ESMBEHO (SADOALAP+SKULADO-720 000)*0,18
• Ha 756 000<SADOALAP+SKULADO≤1 350 000, akkor EALKFT=9000 * ESMBEHO
• Ha 1 350 000<SADOALAP+SKULADO≤1 950 00, akkor EALKFT=9000*ESMBEHO (SADOALAP+SKULADO-1 350 000)*0,18
• Ha SADOALAP+SKULADO>1 950 000, akkor EALKFT=0
ECSALADFT: Családi adókedvezmény
1.) Ha egy háztartáson belül egy család van, vagyis mindenkinél azonos a CSSOR (egy családba
tartoznak), akkor ott CSLAS=1, ha ilyen nincs akkor ahol CSLAS=2, ha ilyen nincs, akkor CSLAS=3
személyek közül ott került kiszámításra, ahol SADOALAP+ESTJO+ESIBE értéke a nagyobb a
következők alapján:
• Ha ECSPGYSZ=1, akkor ECSALADFT=3000, de maximum SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
• Ha ECSPGYSZ=2, akkor ECSALADFT=8000, de maximum SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
• Ha ECSPGYSZ≥3, akkor ECSALADFT=ECSPGYSZ*10 000, de maximum
SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
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Ha a fenti személynél nem volt érvényesíthető teljes egészében a családi adókedvezmény, akkor a
házaspárok és élettársi kapcsolatban élők közül a maradék összeg a másik személynél került
levonásra, azaz ha a legmagasabb jövedelmű házaspáros, élettársi kapcsolatban élőknél
• ECSPGYSZ=1 és SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT<3000, akkor a másik személynél, ahol
CSLAS=1, illetve CSLAS=2: ECSALADFT=3000-(ECSALADFT az előző személynél), de
maximum SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
• ECSPGYSZ=2 és SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT<8000, akkor a másik személynél, ahol
CSLAS=1, illetve CSLAS=2: ECSALADFT=8000-(ECSALADFT az előző személynél), de
maximum SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
• ECSPGYSZ=3 és SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT< ECSPGYSZ*10 000, akkor a másik
személynél, ahol CSLAS=1, illetve CSLAS=2: ECSALADFT=ECSPGYSZ*10 000(ECSALADFT az előző személynél), de maximum SKSZSZJA+SKULADO-EALKFT
2.) Ha egy háztartáson belül több család van, vagyis nem mindenkinél azonos a CSSOR (nem egy
családba tartoznak), akkor ott abban a családban, ahol van olyan személy, ahol CSLAS=4 és
1981≤SZEV (van 23 éves vagy fiatalabb gyermek) az a személy, akinél CSLAS=1, ha ilyen nincs akkor
ahol CSLAS=2, ha ilyen nincs, akkor CSLAS=3 személyek közül ahhoz, ahol
SADOALAP+ESTJO+ESIBE értéke nagyobb kerül be első sorban a családi adókedvezmény. A
ECSALADFT pontos kiszámolása a fentiek alapján folytatódik.
ESSZEADK: Szellemi tevékenységből származó jövedelem utáni adókedvezmény
ESSZEADK=ESSZA*0,25, de maximum 50 000
SADK: Összes adókedvezmény:
SADK=EALKFT+ECSALADFT+ESULINETFT+EFTANDFT+ELAKASFT+EELETBFT+ESSZEADK
SFIZSZJA: Fizetett SZJA
SFIZSZJA= SKSZSZJA+SKULADO- SADK
Ha SKSZSZJA+SKULADO- SADK< 0, akkor SFIZSZJA=0!!!
TB járulékok:
SNYJ: Nyugdíjjárulék
SNYJ=(SADOALAP+ESGYS+ESTERS+ESAPO)*0,085
Ha (SADOALAP+ESGYS+ESTERS+ESAPO)*0,085> 451 095, akkor SNYJ=451 095
SEBJ: Egészségbiztosítási járulék
SEBJ=(SADOALAP+ESGYS+ESTERS+ESAPO)*0,04
SMVJ: Munkavállalói járulék
SMVJ=(SADOALAP-EJEVA-ESTJK)*0,01
STBNYEM: Társadalombiztosítási járulékok összesen
STBNYEM= SNYJ+SEBJ+SMVJ
Összes nettó jövedelem:
SNETJO: Összes személyes nettó jövedelem háztartási jövedelmek és saját termelés nélkül.
SNETJO: SBRUJO-(SFIZJA+STBNYEM)
A kapott eredményekből készített adatfeldolgozásokhoz, táblákhoz újabb mutatószámok kialakítása vált
szükségessé. Ezek közül a háztartásfő kijelölésének algoritmusa az 5. számú mellékletben, az egyéb
számított mutatók a 8. számú mellékletben találhatók.
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Az adatpótláshoz szükséges hiányzó mutatószámok kialakítása után az imputálási és korrekciós
módszert kellett kiválasztanunk, s ehhez egy olyan számítógépes eljárást, amely összefüggéseiben
képes kezelni a változtatásokat.

IV. A nem válaszolók adathiány pótlási módszerének kiválasztása
A KSH mikrocenzushoz kapcsolt jövedelmi felvétele és a csak önálló felvételek esetén itt jelentkezik az
egyik legfontosabb módszertani különbség.
Az utóbbiaknál ugyanis a megtagadó háztartások miatti mintatorzulásokat a válaszoló háztartások
átsúlyozásával oldják meg. Úgy tekintik a felvételt, mintha nem lett volna megtagadás, a minta
jövedelmen kívüli ismérvei valóságtól való eltéréseit a válaszoló háztartásokban élők jellemzőinek külső
információkhoz (gazdasági aktivitási, iskolai végzettségi, területi stb.) való igazításával korrigálják. Így a
nem válaszoló háztartások jövedelmei „indirekt módon” a válaszolók „mintabeli képviseleti súlyainak” a
nem válaszolás mértékétől és típusától függő megnöveléséből adódnak. Jövedelmeket a nem
válaszolóknak így nem kell imputálni.
E módszer a figyelembe vett külső információk mentén javítja, a figyelembe nem vett külső információk
mentén tovább torzítja a jövedelmen kívüli jellemzőket is. (Pl. ha az átsúlyozási ismérvek között nem
szerepel a gyermekszám, akkor nagy valószínűséggel az egyedülállók kerülnek túlsúlyba, a több
gyermekes háztartások pedig tényleges arányuknál kisebb hányadot képviselnek, ha a területi ismérvek
között nem szerepelnek, például a megyei bontások, akkor e felvételek területi elemzésre alkalmatlanná
válnak stb.) A felvételek kis elemszáma viszont nem teszi lehetővé a túl részletes ún. „rétegképző”
ismérvek alkalmazását, a súlyok szóródása így is jelentős.
További probléma, hogy a kapott adatok – bár az átsúlyozás miatt a jövedelmek színvonala emelkedik –
a válaszolók bevallási pontosságát tükrözik vissza, így a jó és pontos adatokat szolgáltató rétegek
relatív jövedelmi helyzete kedvezőbbnek, míg az elhallgatásra, elfelejtésre inkább hajlamosaké
kedvezőtlenebbnek mutatkozik. Jó példa erre a nyugdíjas réteg, melynek jövedelmei viszonylag kevés
forrásból tevődnek össze, szemben a többféle jövedelemforrással, magasabb jövedelmekkel
rendelkező aktív keresős háztartásokkal. Ez utóbbiak korrigálására történnek lépések, de a
válaszletagadásokra, elfelejtésekre általában nincsenek egyedi információk, így az adatjavítások
mértéke is korlátozott. A külső jövedelemkorrekciók felvételbe építésének további korlátokat szab, hogy
ezek általában a megtagadó magasabb jövedelmű csoportok jövedelmeinek további javítását tennék
szükségessé, de magas jövedelem nagy felszorzó faktorral korrigálódva egy-egy csoport jövedelmi
helyzetét irreálisan eltorzítaná. (Pl. a kis mintaelemszám következtében a magas felszorzó faktorral és
nagy jövedelemmel rendelkező budapesti mezőgazdasági vállalkozó, a mezőgazdaságból élők
csoportjának jövedelmét ugyan helyre állítja, de pl. a budapesti háztartások jövedelemforrásonkénti
összetételét vizsgáló elemzésben jelentős torzulásokat okozhat.) Így e felvételekben vagy a jövedelmek
színvonala korrigálódik a valósabb felé (ez kevésbé fordul elő), vagy alacsonyabb jövedelmi
színvonalon kísérli meg a reálisabb jövedelemegyenlőtlenséget bemutatni. Dinamikai
összehasonlításokra azonban ezek a felvételek alkalmasak, ha módszerük hosszú időszakon belül nem
változik jelentősen.
A jövedelem felvételben viszont a teljeskörűsítéssel a megtagadó háztartások jövedelmei még
nem pótlódtak. Ennek megoldására többféle elképzelés alakult ki.
Felvetődött, hogy a végleges állomány a mintában felkeresett háztartások mely részére terjedjen ki:
– felejtsük el a nem válaszoló háztartásokat, csak a válaszoló háztartások adatainak figyelembe
vételével készítsük el a végleges felvételt. Ekkor a hagyományos lakossági összeírásokhoz
hasonlóan a válaszoló háztartások adatait átsúlyozással teljeskörűsítjük. (Hátrányait az előzőekben
már ismertettük: felszorzó faktorok szóródásának növekedése, egyedi szintű információk hiánya
miatti jövedelemkorrekciós nehézségek: valamilyen formában torzítottabb réteg jövedelmi
színvonal, eloszlás stb.)
– a jövedelmi felvételben felkeresett összes háztartás adatai alapján készítsük el a feldolgozást,
kihasználva azt a mikrocenzushoz való kapcsolódási előnyt, hogy ismertek a megtagadó
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háztartások jövedelmen kívüli ismérvei (a megtagadók jelentős része általában jól behatárolt körre
vonatkozik: vállalkozók, magasabb iskolai végzettségűek, fiatal egyedülállók stb. Ezeket az
előzőekben már ismertettük, s a teljeskörűsítés is ez utóbbi verzió alapján készült. Ez utóbbi lett az
általánosan elfogadott.
További kérdés volt, hogy a válaszoló háztartások bevallott adatait korrigáljuk-e vagy sem. A
vélemények a következőkben foglalhatók össze:
– a válaszoló háztartások adatait változatlanul kell hagyni. E nézet képviselői a panel vizsgálatok
szempontjait helyezték előtérbe, amelynek során ugyanazon háztartások több éven keresztül a
felvételben maradnak, így jövedelmi helyzetük változása csak saját bevallásaik változásán keresztül
kísérhető nyomon,
– a válaszoló háztartások adatait is korrigálni kell, hiszen az elhallgatás, elfelejtés a több
jövedelemforrással, magasabb jövedelmi színvonallal rendelkezőkre jellemzőbb, így adataik e téren
torzítottak. Ez volt a többségi vélemény.
1. Hogyan, milyen módszerrel imputáljuk a nem válaszoló háztartások adatait?
a) donor választás alapján a válaszoló háztartások vagy személyek jövedelmen kívüli ismérvei
alapján azonos jellemzőkkel rendelkező háztartásokat vagy személyeket választunk ki és a
jövedelmeket egyszerűen átmásoljuk. Előnye: gyors, javítja a jövedelmek színvonalát, hiszen
megduplázódnak a valószínűleg magasabb jövedelemmel rendelkezők (hasonló, mint az átsúlyozás).
Hátránya: nem biztos, hogy ugyanolyan összetételű háztartások és személyek találhatók a válaszolók
között. Nem pótolja a válaszolók elfelejtésből adódó letagadásait, azt most már a teljes állományon kell
megismételni. Végül a jövedelem felvétel mintanagysága elég nagy ahhoz, hogy elemszámot ne kelljen
növelni (pl. a válaszolók adatai korrekciójához szükséges különböző matematikai eljárások
elvégzéséhez). A mintaelemszám sokszorozása az alacsony mintanagyságú felvételeknél szokásos.
b) a megtagadó háztartások és személyek adatait jövedelmi típusonként külön-külön, a
jövedelemforrások sajátosságainak és a rendelkezésre álló külső teljeskörű adatforrások
lehetőségeinek megfelelően imputáljuk. Ha egyértelmű jogszabályi feltételek állnak
rendelkezésre ott utaljuk ki a jövedelmeket, s ahol egyik lehetőség sem áll fenn, a felvétel
válaszoló háztartásai közül történjen a pótlás. A válaszoló háztartások adatait olyan mértékben
pótoljuk, amennyiben az adatok minőségvizsgálata után ez szükségessé válik. Csak a regiszterek,
külső adatállományok adta mértékig történjen a korrekció, a rejtett gazdaságból származó jövedelmek
becslésével nem foglalkozunk.
A jövedelmi felvétel adatminőség javításánál ez utóbbi módszert alkalmaztuk.
Ehhez először a külső adatforrások adatainak tartalmi összehasonlítására, a jövedelmi felvétel
adatainak összevethetőségére volt szükség, illetve ki kellett választani egy olyan számítógépes
módszert, amely együttesen képes kezelni a különböző jövedelemforrások közti összefüggéseket is.
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A munkafolyamatok sematikus lépéseit a következő ábra mutatja:

Beérkezett
adatállomány

Külső
adatforrások
JF-fel egyező
összehasonlító
táblák készítése

Változatlan
adatok

Jövedelmi kérdésekre
válaszolók

Jövedelmi kérdésekre
nem válaszolók
Imputálás
jövedelemtípusonként
külön -külön

Külső adatforrásokkal
egyező összehasonlító
táblák készítése

Korrekció:
kereset,
vállalkozói
jövedelmek

Imputálás:
táppénz,
másodállás,
ingatlan
haszn.

Külső egyedi
adatokból,
( statistical
matching
cold deck)
kereset

Paraméter
tábla
külső értékek
alapján

Jogszabályi
rendelkezések

Felvételi
adatokból,
donor
választás

Végső
állomány
2. Jövedelmi felvételre válaszoló személyek jövedelmeinek külső adatforrásokkal való
összehasonlítása
A fellelhető külső adatforrások adta részletezettség szerint (esetenként a külső adatforrások külön
feldolgozással) összehasonlító táblák készültek, s ezek összevetésre kerültek a felvételből származó
értékekkel.
Jövedelmi tétel

Felhasznált külső adatforrás

Kereset

• 2004. évi integrált gazdaságstatisztika munkaügyi blokkja –
nemzetgazdasági ág/ágazat szintű aggregált adatok (szellemi-fizikai foglalkozásúak szerinti
teljes és részmunkaidős bontásban),
• 2004. évi reprezentatív egyéni kereseti felvétel kb. 500 ezer alkalmazottnak a kereset mellett a
főbb személyi jellemzőket (kor, nem, iskolai végzettség, foglalkozás stb.) is tartalmazó egyéni
rekordja.

Munkavégzéshez
kapcsolódó
költségtérítések

Munkaerő-felmérés 2004. II. negyedévi kiegészítő felvétele a dolgozók kapott juttatásairól.

Egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem

APEH 2004. évi egyedi adóbevallásaiból készített speciális aggregált feldolgozás. Az EVA-t
választókról külön feldolgozás készült.

Táppénz, gyed

OEP 2004. évi egyedi nyilvántartásából készült speciális feldolgozások.

Nyugdíj és
nyugdíjszerű
ellátások

Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2004. januári emelés utáni és a 2005. januári emelés
előtti egyedi adataiból készült speciális feldolgozások.
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Több, fent fel nem sorolt jövedelmi tételről csak aggregált makrostatisztikai adatok álltak
rendelkezésünkre (pl. a társadalmi jövedelmek közül a családi pótlékra, gyesre, munkanélküli
ellátásokra stb.), illetve az SZJA bevallások május végi határideje miatt a feldolgozás idején még csak
az APEH bevallások előzetesen összesített számait lehetett felhasználni, pl. a végkielégítés, az
ingatlan-bérbeadás, a különböző adókedvezmények esetén.
A következőkben néhány fontos jövedelemtípus összehasonlító tábláit mutatjuk be, melyekből
következtetni lehet ezek bevallási pontosságára a különböző jövedelemforrásokkal rendelkező
személyeknél.
Legjelentősebb tétele a kereset. A kereset két részből áll:
• a pénzbeni bérek és keresetek és
• a természetbeni bérek és keresetek (más néven munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások
vagy elterjedtebb, kevésbé pontos néven: költségtérítések)
Pénzbeni bérek és keresetek
Adatforrások: amint az előző táblázatban is szerepelt a 2004. évi integrált gazdaságstatisztika
munkaügyi blokkjának nemzetgazdasági ágankénti fizikai (FEOR első jegye:5-9 kódszám) és szellemi
(FEOR első jegye 0-4 kódszám) foglalkozású teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak adatai
aggregált szinten álltak rendelkezésre.
Egyedi szintű adatállománnyal rendelkeztünk az „Egyéni bérek és keresetek” 2004. május hónapra
vonatkozó évet jellemző kereseti felvételéből.
Az adatszolgáltatás az 5 vagy annál több munkavállalót foglalkoztató gazdálkodó szervezetekre
a költségvetési intézmények teljes körére és a kijelölt non-profit szervezetekre terjed ki. A felvétel
reprezentatív jellegű, a fizikai foglalkozásúak esetén a minden hónap 5-én és 15-én
születettekre, a szellemi foglalkozásúak esetén a minden hónap 5-én, 15-én és 25-én
születettekről kell kitölteni. Nem kerülnek bele a mintába az e napokon születettek közül azok, akik
külföldön dolgoznak, átképzésben vesznek részt, vagy az adott hónapban 3 munkanapnál
hosszabb időre nem kapnak munkabért (pl. táppénzen voltak). A teljeskörűsítés felszorzó faktorok
segítségével történik. A május havi rendszeres keresethez az előző 12 hónapra kifizetett nem
rendszeres keresetek 1/12-ed része adódik hozzá. (Miután 2004-ben a 13. havi kereset nem került
kifizetésre, a 2003. évi 13. havi keresetet is tartalmazó egyéni keresetek felvételből származó
összesített adat magasabb volt mint a havi integrált statisztika munkaügyi blokkja alapján publikált.

A foglalkoztatottakról személyenként részletes adatokat (nem, kor, iskolai végzettség, FEOR, ágazat,
munkarend stb.) tartalmaz a felvétel, viszont nem ismerjük belőle a munkavállaló lakhelyét.
Adatainak minősége hasonló a teljeskörű munkaügyi statisztikai felvételéhez. A jövedelmi felvétel
adatainak tartalma némileg eltér e két adatforrásétól, miután a létszám nem adott hónapra vonatkozik,
hanem 2004. évi ún. érintett létszámot mutatja, s tartalmazza az 5 fő alatti létszámú gazdálkodó
szervezeteknél dolgozókat is, viszont csak a jövedelmi felvételre válaszoló személyeket tartalmazza.
Ezért a létszám adatok csak tájékoztató jellegűek, a havi átlagkereseti adat viszont összehasonlítható.
Mindkét összehasonlító adatforrásban a részmunkaidős alkalmazottak az összes alkalmazott kb. 3%-át
jelentik, de táblázat adatai csak a teljes munkaidőben dolgozókat tartalmazza.
A teljes munkaidős keresettel rendelkezők adatainak összehasonlítása során 20%-kal kisebb összeg
adódott a munkaügyi statisztikai adatokhoz képest, ezen belül a szellemieknél 25, a fizikaiaknál 10%-os
volt a lemaradás. A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) első számjegye alapján
képzett csoportokban az egyéni keresetfelvétel és a jövedelmi felvétel teljes munkaidős válaszolói
körében a vezető állásúak és az önálló munkakörrel rendelkező szellemi foglalkozásúaknál volt a
legnagyobb mértékű az eltérés.
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A teljes munkaidőben alkalmazott fizikai és szellemi foglalkozásúak havi létszáma, átlagos havi
keresete a teljeskörű munkaügyi, a reprezentatív vállalati egyéni kereset felvétel és az önkéntes
bevalláson alapuló jövedelmi felvétel válaszoló személyei alapján
Megnevezés

fizikaiak
Létszám

Munkaügyi statisztika (havi átlag)
Egyéni kereset felvétel (május havi)
Jövedelem felvétel (válaszolók, éves előfordulási
gyakoriság)

Teljes munkaidős alkalmazottak
szellemiek
összesen

1 390 534
1 109 074

1 190 798
1 228 324

2 581 383
2 337 397

1 228 919

1 018 726

2 247 645

203 585
203 568
153 496
75,4
75,4

145 675
149 142
116 774
80,2
78,3

Havi bruttó átlagkereset, Ft
Munkaügyi statisztika
Egyéni kereset felvétel
Jövedelem felvétel
Jövedelmi felvétel/Munkaügyi statisztika
Jövedelmi felvétel/Munkaügyi statisztika

96 084
99 649
86 333
89,9
86,6

Az adatokból az is látszik, hogy a szellemi foglalkozásúak esetében lényegesen nagyobb a különbség,
mint a fizikai foglalkozásúaknál, ezen belül is a vezető állásúak és az önálló szellemi foglalkozást
folytatóknál, korcsoportonként pedig az ötven éven felülieknél.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresete korcsoportonként és nemenként

(Egyéni keresetfelvételben: az 5 fő feletti munkáltatóknál, jövedelmi felvételben: a válaszoló
személyek)
200 000
180 000
160 000

Forint
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Egyéni
keresetfelvétel

120 000
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Jövedelmi
felvétel

80 000
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20 000
0
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30 éves és fiatalabb
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31-40 év közötti
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41-50 év közötti
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50 évnél idősebb

férfi

nő
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A teljes munkaidősök körében a jövedelmi felvétel válaszolóinak kereseteiben összességében 20%-os
lemaradás adódott a munkaügyi statisztikai adatokhoz képest, ezen belül a szellemieknél 25, a
fizikaiaknál 10%-os volt a lemaradás. A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) első
számjegye alapján képzett csoportokban az egyéni keresetfevétel és a jövedelmi felvétel teljes
munkaidős válaszolói körében a vezető állásúak és az önálló munkakörrel rendelkező szellemi
foglalkozásúaknál adódott a legnagyobb mértékű hiány.
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A teljes munkaidőben foglalkoztatott férfiak és nők havi keresete a FEOR* 1. jegye alapján
képzett csoportokban a jövedelem felvétel válaszolói és
az Egyéni kereset felvétel adatai alapján
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átlagosan

FEOR első jegye
Jövedelmi felvétel, férfiak
Egyéni kereset felvétel, férfiak

Jövedelmi felvétel, nők
Egyéni kereset felvétel, nők

*FEOR 1. jegye: 0: Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkoztatottjai; 1: Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti
vezetők, gazdasági vezetők; 2: Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások; 3: Egyéb felsőfokú
képzettséget igénylő foglalkozások; 4: Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások; 5: Szolgáltatási jellegű
foglalkozások; 6: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások; 7: Ipari és építőipari foglalkozások; 8: Ipari és
építőipari foglalkozások; 9: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások.

A költségtérítések különböző fajtái gyakoriságának összehasonlítása során, a jövedelmi felvételre
válaszoló keresettel rendelkezők körében azon költségtérítési fajták aránya volt alacsonyabb, amelyek
inkább a magasabb keresettel rendelkezőkre jellemzőbbek: üdülési, munkahelyi mobiltelefon, cégautó
engedélyezett magáncélú használata, és az egyéb – rendkívül heterogén – csoportban; magasabbak
voltak viszont a fizikaiak étkezési hozzájárulási, ruházati és a munkábajárási költségtérítései. Ez szintén
arra utal, hogy a jövedelemtorzulást a válaszoló-nem válaszoló arány is befolyásolja. Azonos szintű
elfelejtéseket feltételezve mindkét reprezentatív felmérésben, valószínűleg más a Jövedelem felvételre
válaszolók körében az egyes költségtérítési fajtákkal való rendelkezés, mint a teljesebb körű, kisebb
megtagadási rátájú munkaerő-felmérés kiegészítő felvételében.
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Az egyes költségtérítési fajtákkal rendelkezők aránya a MEF kiegészítő felvétele és a JF-re
válaszoló teljes munkaidős keresettel rendelkezők százalékában szellemi és fizikai
foglalkozásúak szerinti bontásban
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Szellemi foglalkozásúak MEF Kieg.felv.

Mh-i
mobiltelefon
eng. magáncélú haszn.

Mh-i cégautó
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Fizikai foglalkozásúak MEF Kieg

A vállalkozók adatainak az APEH adatokkal való összehasonlítása során elsősorban nem a válaszolók
bevallott jövedelmei okoztak problémát:
• az EVA alá tartozó válaszolók bevallott jövedelme és eloszlása (95%-uk 5 millió forint alatti
jövedelemmel rendelkezett) hasonló volt az APEH-éhoz,
• az egyéni vállalkozók viszont majdnem kétszer akkora összeget mondtak be vállalkozói
kivétként, mint az APEH bevallásban (ez alacsonyabb a teljes munkaidős keresők évi
átlagkereseténél). A bevallott évi átlagos jövedelmek kb. fele a minimálbérrel egyezett meg
vagy annál alacsonyabb volt mind a két adatforrásnál, a jövedelem felvétel magasabb
átlagos évi összegét az 1 és 2 millió forint közötti éves jövedelmet bevallók APEH
bevallásban jelzetténél magasabb aránya okozta.
• a társas vállalkozók vállalkozói kivétje (1millió 436 ezer forint/év) hasonló volt az
alkalmaztatásból származó keresetként a válaszoló teljes munkaidősök által bemondott
összeggel, (az APEH bevallásokban is e sorban szerepelnek az értékeik);
• az APEH bevallásban szereplőnél alacsonyabb összegek, átlagosan 300 ezer forinttal, az
osztalék típusú jövedelmeknél voltak.
A fő problémát a magas nem válaszolási arány okozta (amint azt már a válaszoló és nem válaszoló
személyek gazdasági aktivitási tábláinál láthattuk), a vállalkozók kb. fele nem válaszolt a felvételre. (A
következő táblában található egyéni vállakozók létszámadata az APEH-nek adóbevallást benyújtók
számát mutatja, ennél kb. 100-120 ezerrel több egyéni vállalkozó található a regiszterekben)
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Az APEH bevallásokban szereplő és a jövedelem felvételre válaszoló EVA alá tartozók és az
egyéni vállalkozók létszáma és átlagos évi jövedelme, 2004
EVA alá tartozók
Egy főre jutó évi átlagos
bruttó bevétel, Ft
87 750
3 236 196
40 362
2 999 671

Egyéni vállalkozók
Létszám
Egy főre jutó évi
átlagos jövedelem, Ft
210 025
601 642
187 490
1 171 073

Létszám
APEH-nek benyújtott bevallások
Jövedelem felvételre válaszolók

A nyugdíjasok viszonylag jó válaszadók, a bejövő adatok szerint 12,7%-kal kevesebb saját jogú
nyugdíjas volt a jövedelmi felvételben, mint az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság (ONYF) adatai
szerint. (A válaszmegtagadás a férfiak körében 15, a nők körében 11%-os volt.) Az egy sajátjogú
nyugdíjasra jutó havi összegben sem volt érdemleges különbség. (A saját jogú öregségi és rokkantsági
nyugdíjasokat azért kezeljük egyben, mert az ONYF adataiban a nyugdíjaskor előtt rokkantnyugdíjassá
válók, a nyugdíjas koruk elérése után sem minősülnek át saját jogú öregségi nyugdíjassá, a Jövedelem
felvételben pedig a hetven, nyolcvan éves idős emberek – akik korábban rokkant nyugdíjasként váltak
nyugdíjassá – nem rokkant, hanem öregségi nyugdíjasnak vallották magukat.) Ez is jelzi, hogy mennyi
mindenre kell tekintettel lenni az összehasonlításoknál.
A saját jogú nyugdíjasok létszáma és átlagos havi nyugdíja nemenként az Országos
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a jövedelmi felvételre válaszolók adatai alapján, 2004
ONYF 2004 január havi (emelés utáni) adatai
Jövedelmi felvételre válaszolók közül
szerint
saját jogú nyugdíjjal rendelkezők
létszáma
százaléka
átlagos havi
létszáma
százaléka
átlagos havi
nyugdíja, Ft
nyugdíja, Ft
1 048 712
42,8
60 819
891 330
41,6
61 177
1 404 403
57,2
47 675
1 250 239
58,4
48 607
2 453 115
100,0
53 294
2 141 569
100,0
53 625

Férfiak
Nők
Összesen

A nyugdíjasok havi nyugdíjkategóriánkénti eloszlását férfi nő bontásban a jövedelmi felvételre
válaszolók adatai alapján mutatjuk be, hasonló arányokat találtunk az ONYF adataiban is.

A saját jogú nyugdíjjal rendelkező nők
megoszlása a havi nyugdíj kategóriái szerint,
2004, %

A saját jogú nyugdíjjal rendelkező férfiak
megoszlása a havi nyugdíj kategóriái szerint,
2004, %
8%

16%

4%

12%

1%

15%

29%

17%
20%
25%
31%

22%
40 ezer Ft alatt
60-80 ezer Ft

40-50 ezer Ft
80-100 ezer Ft

50-60 ezer Ft
100 ezer Ft felett

40 ezer Ft alatt

40-50 ezer Ft

50-60 ezer Ft

60-80 ezer Ft

80-100 ezer Ft

100 ezer Ft felett

39
312

A társadalmi jövedelmek bevallási adatai között a legnagyobb mértékű eltérést a táppénz
esetszámaiban találtuk, az Országos Egészség Pénztár táppénzes napjainak mindössze 1/3-a került
bevallásra a válaszolók részéről. Az egy táppénzes hetekre jutó forint összeg viszont közel azonosak
voltak. Ez egy tipikusan elfelejtős tétel, azok esetében, akik évente pár alkalommal néhány napig
táppénzen vannak. Az összehasonlítás ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ez esetben is külön
kell kezelni a felnőtt lakosság pár százalékát kitevő hosszabb ideig táppénzen lévőket, pl. akik
rokkantosításuk előtt, munkahelyük elvesztése után veszik igénybe a táppénzt, illetve a gyermekük
születése előtti időszakban hosszabb ideig táppénzen lévőket (különösen akkor, ha idősebb
gyermekükkel a gyes a szülés előtti hónapokban járt le. (Ezek egy része elhelyezkedési, munkaerőpiaci
problémákra vezethető vissza.) Már most megemlítem, hogy a társadalmi jövedelmük közül egyedül ez
a tétel volt az amelyet nagymértékben imputálni kellett, s amelyet külön matematikai-statisztikai
módszerrel hajtottunk végre az egész adatállományon.

V. Az imputálás technikai leírása
Imputálásnak neveztük mindazon adathiány pótlást, amelyben új gyakoriságokat és értékösszegeket
adtunk. E definícióból következik, hogy nemcsak a megtagadóknak pótolt háztartási és személyi
szintű jövedelem hiányokat, adathiányokat, hanem a válaszoló háztartásoknak vagy
személyeknek pótolt jövedelemtípusonkénti esetszámokat és értékösszegeket is imputálásnak
neveztük. Ez utóbbiak egy része az elfelejtésekből – a „B” és „C” kérdőív adatösszefüggéseinek
inkonzisztenciájából – adódott (tipikus esetei a másodállás, alkalmi munka, mezőgazdasági jövedelem),
másik része viszont a külső adatforrások esetszáma, értékösszegei és a jövedelmi felvétel
háztartásainak nagyságrendileg eltérő válaszai miatti pótlást jelentette.(Legjellemzőbbek: a táppénz,
ingatlan bérbeadásból származó jövedelmek, vagy az adókedvezmények egy része).
Korrekciónak neveztük a már meglévő értékek – más adatforrásokkal való összevetése utáni –
korrigálását, itt esetszámokat nem növeltünk, csak értéknövelést végeztünk meghatározott
eloszlásfüggvények, paramétertáblák segítségével. (ezekben az esetekben tehát nem azonos
értékekkel és nem minden személy részére történt a korrekció). Korrigált értékeket a kereseteknél, a
vállalkozó jövedelmeknél adtunk.
Fontosnak tartottuk, hogy a felvételből eredetileg kapott értékek (E) megtartása mellett nyomon
lehessen követni az adatminőség javítására tett lépéseinket, ezek bárki számára ismertté válhassanak,
esetleges módosításukkal, megváltoztatásukkal újabb kísérleteket tehessenek a jövedelmi színvonal és
egyenlőtlenség meghatározására. Ezért az imputálás és korrigálás során adott esetszámokat és
jövedelemértékeket minden egyes változó esetén külön jelöltük: az imputált értékeket (I) és a korrigált
értékeket (K) és végül elkészítettük ezek összesített változóit is (O).
1. Az imputálás általános elvei
1/1. Az imputálási eljárás során először meg kellett határozni azt a kört, amelyre az adott eljárás
vonatkozik. Kiknek imputálunk adatot?
A jövedelem felvételben ez a választ megtagadók köre (MEGHI=1-4), és részleges megtagadók
(MEGHI= 5) közül azok voltak, akik vagy a személyhez kapcsolódó kérdésekre (MEGIJ1=0) vagy a
háztartási jövedelmekre nem válaszoltak (MEGHIJ2=0) vagy a mezőgazdasági tevékenységet folytatók
közül azok, akik a III. „Intenzív mezőgazdasági termelésre vonatkozó” részletes táblát nem töltötték ki
(MEGHIJ3=0), illetve ezek kombinációi. (Részleges válaszoló kódot kapott ugyanis egy háztartás akkor
is, ha csak egyetlen személy vagy háztartási blokk kitöltésre került.)
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Az általános kör az adott jövedelemtípus jellemzőinek megfelelően szűkül. (Pl. keresetet vagy
vállalkozói jövedelmet az ilyen gazdasági aktivitású személyek mellett csak azok kaptak, akiknek az
adott év végén a gazdasági státusuk már nem alkalmazásban álló vagy vállalkozó volt, de 2004 év
folyamán végeztek ilyen tevékenységet, költségtérítéseket csak a keresettel rendelkezőknek
imputáltunk stb.).
Bizonyos jövedelemfajták esetén a külső adatforrásokkal való összehasonlítás eredményeképpen
imputálás történt a válaszadó háztartásokban is, ha
– az adott jövedelemtípust elfelejtették a jövedelmi kérdőívben, a „B” kérdőíven viszont volt erre
utalás (pl. másodállásból, alkalmi munkából, mezőgazdasági tevékenységből származó
jövedelem),
– a törvényi előírások szerint jogosultak voltak az adott jövedelemforrásra, de az adataik között
nem szerepelt (pl. családi pótlék; saját jogú nyugdíjasok, de özvegyi jogállásúaknak az özvegyi
nyugdíjkiegészítés; 2004-ben gyermekük született, anyasági pótlék hiányzik; ruházati
költségtérítés a köztisztviselőknél stb.),
– a külső adatforrásokkal való összevetés során nagymértékű esetszám és értékösszeg hiány
volt tapasztalható, s valószínűsíthető, hogy ez nemcsak a választ megtagadókat érintette (pl.
szellemi tevékenységből, egyszeri megbízásból származó jövedelem, költségtérítések bizonyos
fajtái, táppénz, tőkejövedelmek stb.).
1/2. Meg kellett határozni azt is, hogy milyen adatforrás használható az adott tétel pótlásához
Az adatok
– a teljes körű statisztikákból, amilyen részletezettségben rendelkezésre álltak,
– a törvényi előírásokban meghatározottak szerint,
– magából a felvételből, ha más adatforrás nem állt rendelkezésre.
1/3. Hogyan történt az imputálás, a mikroszimuláció milyen módszerét alkalmaztuk?
Egyedi szintű külső információk esetén statistical matching (cold deck) eljárással, ez a kereseteknél volt
megoldható.
Aggregált külső adatoknál paramétertáblával vagy eloszlás függvényekkel.
A felvételen belüli imputálás esetén donor választással, statistical maching (hot deck) eljárással.
Törvényben meghatározott jövedelemtípusoknál az adott összeg kiutalásával. (Részletesen ez a
mikroszimulációs módszertani leírásban is megtalálható.)
1/4. Mekkora értéket és milyen időtávra imputáltunk?
A rendelkezésre álló adatok (Mikrocenzus „B” kérdőívén található válaszok) felhasználásával egyedi
szinten. Az érintetteknek járó értékösszegek és hónapok száma a foglalkozási státuszuknak és egyéb
ismérveiknek megfelelően más-más eljárással volt megállapítható.
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2. Személyi és háztartási szintű jövedelmek jövedelemtípusonkénti imputálása
Munka (piaci) jövedelmek
Kereset*

– Személyek kiválasztása: csak a nem válaszolók közül, akiknek a gazdasági aktivitása
alkalmazott volt az év végén, vagy már nem alkalmazottak, de a „B” kérdőív utolsó kérdése
alapján 2004-ben alkalmazottként dolgoztak.
– Kettéosztottuk „B” kérdőív kérdése alapján teljes- és részmunkaidősökre.
– A teljes munkaidőben dolgozóknak az egyéni keresetfelvétel egyéni rekordjai alapján
cellánkénti véletlen kiválasztással imputáltunk keresetet.
– Cellák (feltétel volt, hogy legalább 200 személyt tartalmazzon az Egyéni kereset felvételben,
miután a Jövedelem felvételben 1 személy átlagosan 200 személyt reprezentál) a FEOR első
három számjegye (mely közvetve utal az iskolai végzettségre is) 4 korcsoport (-30 év alatt, 31-40,
41-50, 51 év felett) és nem szerinti magyarázó változók szerinti kombinált táblák.
– Miután ezek havi összegek voltak, meg kellett határozni a kiutalandó hónapok számát is. Ehhez
az információkat, szintén a „B” kérdőív adatai alapján kaptuk. (Pl. mikor ment nyugdíjba, tanult-e,
gyermek születési éve, stb) Ezzel egyben már az adott személynél a másik féle jövedelemforrás
meglétére is utaltunk
– Részmunkaidősök a rájuk jellemző cellajellemzői alapján a kiválasztott érték 2/3-át kapták.
*Kereset korrekciója: ahol a kereset átlaga az adott cellában az egyéni kereset felvételből nyert adatoknál alacsonyabb
volt, a különbséget eloszlásfüggvény segítségével véletlenszerűen pótoltuk a válaszadóknál. Az eljárás az adott cella
keresettel rendelkezőknek 20%-át nem érintette.
Másodállás,
– Személyek kiválasztása: a „B” kérdőív adatai alapján, akiknek 2004-ben volt ilyen jövedelmük
mellékfoglal(válaszoló és nem válaszoló személyek egyaránt).
kozás, alkalmi
– Értékösszeg: cellánkénti véletlen kiválasztás az egyéni keresetfelvételben ugyanilyen ismérvekkel
munka,
rendelkező (feor, kor, nem) személy keresetének meghatározott százaléka, attól függően, hogy a
felvételben résztvevő személy milyen munkáltatói szerződéssel rendelkezett a másodállással
rendelkezőknél, az alkalmi munkásoknál a felvételre válaszolók értékét kapta.
– Hónap másodállásnál: a válaszolók adatai alapján.
Nem
– Személyek kiválasztása: csak a nem válaszolók közül, akiknek a gazdasági aktivitása vállalkozó
mezőgazdasági
volt az év végén, vagy már nem volt vállalkozó, de a „B” kérdőív utolsó kérdése alapján 2004-ben
vállalkozók*
vállalkozóként dolgozott.
Az egyéni és társas vállalkozók vállalkozó jövedelemformáinak meghatározása, ezek száma: EVA,
kivét, osztalék.
– Az egyéni vállalkozás formái szerinti esetszámokat hozzáigazítottuk nemzetgazdasági
áganként az APEH külön feldolgozása szerint adatokhoz. (Ez érintette mind a válaszolókat,
mind a nem válaszolókat)
Jövedelmek: Nem válaszoló EVA-zók: a válaszolók közül véletlen kiválasztással,
– Társas vállakozók kivétje: eljárási technika, mint a kereseteknél,
– Egyéni vállalkozók: nemzetgazdasági ágankénti feldolgozás az egyéni keresetfelvétel és az Egyéni
vállalkozók adataiból, véletlen kiválasztás a hasonló ismérvvel rendelkzőknél, külön választva az
alkalmazottal és alkalmazott nélküli vállakozókat ezen belül a teljes és részmunkaidősöket.
– Hónap: a válaszolók bevallásai alapján.
*A válaszoló egyéni és társas vállalkozók jövedelmeit szintén korrigáltuk, a megcélzott átlag a kivét összegeknél a
keresettel rendelkezők adott cellába tartozó kereseteinek átlaga és eloszlása, az osztaléknál pedig az APEH bevallás
esetszáma és értékösszege.
Költségtérítések
– Személyek kiválasztása: a keresettel rendelkezők,
– Gyakoriságok: a MEF kiegészítő felvétele alapján kapott esetszámok támpontul szolgáltak,
– Kiutalás: költségtérítési fajtánkénként különböző feltételek (pl. ruhapénz: jogszabályok a
közszférában dolgozóknál, válaszolók gyakoriságai a versenyszférában dolgozóknál, más
költségtérítési fajták kiutalandó esetszámaihoz a „B” kérdőív információit is figyelembe vettük (pl.
iskoláztatási támogatás a háztartáson belül egy keresettel rendelkező személynek, ahol van jogosult
gyermek, munkába járási költségtérítés aki nem gyalog, kerékpárral, vagy gépkocsival közelíti meg a
munkahelyét, figyelembe vettük azt is, hogy ingázó vagy sem. Így ezen esetszámok eltértek a MEFétől., bizonyos költségtérítési fajtáknál a foglalkozás volt a kiindulópont, pl mobiltelefonhasználat,
cégautó stb.).
– Forint összegeket, és ahol hónap is volt a válaszolók adatai alapján adtunk.
– Esetszám és értékösszeg kiutalás mind a válaszolóknak, mind a nem válaszolóknak történt.
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Személyi és háztartási szintű jövedelmek jövedelemtípusonkénti imputálása (folytatás)
Mezőgazdasági
jövedelmek
Saját termelésű
fogyasztás,
egyéb fel nem
sorolt munkajövedelmek

Az intenzív mezőgazdasági gazdálkodást folytató válasz megtagadók esetén (erre volt információnk
a Tájékoztató adatok 4. kérdése és a „B” kérdőív mezőgazdasági munkára vonatkozó kérdése
alapján) a válaszolók adataiból donor választással imputáltuk a teljes III. blokkot.
A nem válaszolók közül szintén az előző ismérvvel rendelkezők szerint paramétertábla alapján
adtunk értékeket (taglétszám, településtípus, mezőgazdasági napok száma stb. alapul vétele).
Imputálás: az APEH esetszámok és átlagok alapján paramétertábla felhasználásával készült, a
kiutalásoknál a „B” kérdőív információit figyelembe véve.

Társadalmi jövedelmek
Nyugdíjak és
nyugdíjszerű
ellátások:

Táppénz

Korábbi munkaviszonyhoz kötött
egyéb tb-juttatás:
(gyed, munkanélküli járadék)
Szociális segélyek (pl. munkanélküliek stb.)
Egyéb juttatások
(ápolási díj,
ösztöndíj stb.)
Családi pótlék,
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatás,
árvaellátás

Személyek kiválasztása: csak a nem válaszolók közül, akiknek a gazdasági aktivitása nyugdíjas
volt az év végén,
Értékösszeg: - nyugdíjfajták szerint kombinált táblák (kor, nem, havi nyugdíjösszeg)
az érintettek főellátás melletti kiegészítő ellátások fajtái és gyakorisága stb.
szerint készített ONYF és jövedelmi felvétel összehasonlító tábláinak
elemzése után készített.
paramétertáblák alapján. (külön férfi-nő, korcsoport és iskolai végzettség szerinti bontásban):
nyugdíjkiutalások, a nyugdíjszerű ellátásoknál pedig a törvényben meghatározott értékösszegek
szerint,
özvegy családi állásúaknak a hasonló jellemzőkkel rendelkező válaszolók adatai alapján.
Hónap: az érintett korának figyelembe vételével.
Személyek kiválasztása: OÉP feldolgozás szerint figyelembe véve az egyes személyek gazdasági
aktivitása és kora szerinti gyakoriságokat, mind a válaszolóknak, mind a nem válaszolóknak történt
kiutalás.
Igénybevett táppénzes napok száma: az érintettség szerinti eltérések figyelembe vétele.
Forint összegek: a táppénz igénybe vétele előtt kereset kb. 70%-a (ha ez a felvétel adataiból nem
volt ismert, akkor az OÉP információk alapján).
A kiutalás: foglalkozási kategóriánként és korcsoportonként POISSON-eloszlás szerint történt.
Személyek kiválasztása: csak a nem válaszolók közül a gazdasági aktivitásukat és a „B” kérdőív
információit figyelembe véve.
Értékösszeg és hónap: a válaszolók adatai alapján, figyelembe véve a jogszabályi korlátokat és a
nem válaszolók jellemzőit (pl. iskolai végzettség, kor, korábbi foglalkozás).
Személyek kiválasztása: csak a nem válaszolók közül a gazdasági aktivitásuk és a „B” kérdőív
információi alapján.
Értékösszeg és hónap: jogszabályban előírtak szerint, vagy a válaszolók adatai alapján.
Személyek kiválsztása: a „B” kérdőívben található információk alapján.
Értékösszeg és hónap: jogszabályi feltételek, oktatásstatisztikai adatok, egyébként a válaszolók
gyakorisága és értékösszegei szerint.
Kiválasztás: a „B” kérdőív információi alapján.
Kiutalás: a nem válaszolóknak a jogszabályi feltételeknek megfelelően, egyéb esetekben az ilyen
jövedelemmel rendelkező válaszolók jellemzői szerint (pl. gyermekvédelmi támogatás: aktív kereső
nélküli sokgyermekes családoknak, árvaellátás: özvegy szülő által nevelt nappali tagozatos tanuló
vagy iskolás koron aluli gyermekeknek, értéke a szülő özvegyi nyugdíjának megfelelő összeg).

Egyéb jövedelmek
Háztartási
transzferek
(adott-kapott
támogatás)
Kamat, ingatlan
bérbeadás, egyéb
tőkejövedelmek

Kiutalás, gyakoriság: „B” kérdőív információi alapján kerültek kiutalásra a válaszolók
értékösszegeivel (pl. adott, kapott tartásdíjak), az egyéb adott és kapott támogatások pedig a
válaszolók adataiból készített táblázat alapján paramétertábla segítségével határozódtak meg az
esetszámok és az értékösszegek.
Kiutalás: APEH értékadatok és gyakoriságok alapján a válaszolók és nem válaszolóknak egyaránt
Kiválasztás támpontja: az ilyen jövedelemmel rendelkező válaszolók ismérvei.

Jövedelemcsökkentő tételek

Adót vagy adóalapot csökkentő kedvezmények: „B” kérdőív információit, a nem válaszolók
adatait és az APEH előfordulási gyakoriságokat és értékösszegeket figyelembe véve történt a
kiutalás.
SZJA, TB járulékok levonása külön algoritmussal történt.
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3. A mikroszimulációs eljárás alapelve és szerepe a jövedelemfelvétel korrekciójánál és
imputálásánál
A szimuláció lényege, hogy egy jól ismert statisztikai sokaság adatait az idő függvényében
továbbírjuk a számítógép segítségével. A vizsgált objektumok adatainak továbbírásához valószínűség
számítási eszközöket használunk, vagy intézményes továbbírás esetén a törvényekben, utasításokban
lévő szabályokat, mint algoritmust használjuk. A mikroszimuláció azt jelenti, hogy e célra létrehozott
számítógépes rendszer különböző hipotézisek alapján elemi szinten átalakít egy statisztikai
adatállományt. Ezzel megváltoznak a statisztikai sokaság egyedeinek és ezen keresztül a sokaság
egészének jellemzői (demográfiai és/vagy társadalmi, gazdasági jellemzői).
Statisztikai szempontból fontos jellemzője, hogy alkalmazásával olyan becsült adatokhoz jutunk,
amelyeket csak újabb adatfelvétellel lehetne produkálni.
A mikroszimuláció lényegi vonásai:
1.
Az adatok továbbírása az egyes egyedekre vonatkozik: a jövedelemfelvétel korrekciójánál a
háztartásokra és azon belül személyekre.
2.
A szimuláció mikroszintű, ami azt jelenti, hogy az eljárás minden egyes háztartást – és azon
belül személyt érintenek a szimulációs eljárások.
3.
Alapja az a törvényszerűség, hogy a feldolgozandó adatállomány különböző ismérvekkel
körülírt csoportjai, jellegzetes viselkedést, jellegzetes magatartásformákat tanúsítanak.
4.
A magatartásformák bekövetkezési valószínűségekben, valószínű értékekben, regressziós
kapcsolatokban, változási trendekben, stb. öltenek testet, ezeket kvantifikálják a paraméterek. (Például
szülési vagy halálozási valószínűségek, kereseti átlagok, megtakarítási hányadok,
jövedelemrugalmassági együtthatók, vállalatok megszűnési valószínűségei stb.) A paraméterek mindig
valamely konkrét időszakra vonatkoznak.
5.
Az adatállomány szimulációs újraírásának logikáját és algoritmusait egyedi modellekben
határozzuk meg. Ezek az ún. mikromodulok, amelyeket az egyes jelenségkörökben jellemző
specifikumokat figyelembe véve egységes elemekből, építőkövekből építünk fel.
A mikroszimuláció hipotéziseket alkalmaz, egészen pontosan hipotetikus paramétereket.
Alkalmazásához tehát állandóan döntésekre van szükség, meg kell adni azokat az
összefüggéseket, paramétereket, ami alapján a korrekció megvalósulhat. Ehhez a jövedelem
felvétel teljes adatállományára, annak minden egyes jövedelemtípusára olyan egyedi és
jövedelemforrásonként kombinált munkatáblákat, s olyan részletezettségben készítünk, amelyre a külső
– ahol ez nem áll rendelkezésre ott belső (jövedelem felvételre válaszolók) – adatforrások
rendelkezésre állnak. Ezek összehasonlításával alakítjuk ki az eloszlásfüggvényeket, paramétertáblákat
stb, amelyek az előre elkészített számítógépes struktúrában külső adatokként importálhatók, s a
korrekció végrehajtható.
Az eljárás során:
a) a háztartások számát, a háztartásban élő személyek demográfiai, iskolai végzettségbeli,
gazdasági aktivitási összetételét a mikrocenzusból adottnak vesszük.
b) A mikroszimulációs módszert a jövedelmi felvétel adatállományának javítására (hiányzó
jövedelmi adatok becslése, korrekció a valósághűbb eloszlás érdekében stb.)
használjuk. Ennek során meghatározzuk az egyes jövedelemtípusok személyi vagy háztartási
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szintű előfordulási gyakoriságát és a hozzá tartozó értékösszeget külön-külön, illetve az adott
személynél vagy háztartásnál ezek együttes előfordulását és értékösszegét.
c) Az adatkorrekcióhoz külső adatforrásokat és a felvételre válaszolók adataiból nyert
információkat egyaránt alkalmazzuk.
Előfordul, hogy a jövedelmi felvétel és egy másik adatállomány elemi szintű adatainak mergelésével, más esetekben előre meghatározott paramétertáblázatok segítségével történik az
imputálás, míg bizonyos jövedelemtípusoknál a törvény által meghatározott feltételekkel
és nagyságban végezzük el az adathiány pótlást.
A mikromodul többfajta műveletet hajt végre:
- a szűrés megvizsgálja, hogy a feldolgozás alatt álló egyeddel van-e teendője (pl. csak a nők
szülhetnek, a hajadonok nem válnak, gépjárművel rendelkezőknek fenntartási költségeik vannak stb.),
- az eseménysorsolás során valószínűségi alapon kisorsolja, hogy megtörténik-e a modulba foglalt
esemény a vizsgált egyed adatainak függvényében,
- értéket utal ki, illetve továbbvezeti az adatokat a szűrési feltételek és a sorsolás eredményének
függvényében,
- végrehajtja az eseménysorsolás következményeit.
6.
A mikroszimuláció során a kiválasztott mikromodulokat a vizsgált sokaság minden egyedére
végrehajtjuk és ezzel létrehozzuk az újraírt adatállományt.
7.
A mikroszimuláció számítógépes rendszer, ami csak a statisztika és a számítástechnika szoros
és kölcsönös együttműködésével építhető. Szükséges összetevői az adatbázis, a hipotézisek (a
magatartásformákat jellemző valószínűségek, valószínűségi értékek, jelenségek közötti kapcsolatok) és
a mikromodulok. A számítástechnikai rendszerhez tartoznak felső szinten a mikromodul-vezérlő, az
adat- és táblázatkezelő rendszer, míg alsó szinten a feladatokat megoldó elemi algoritmusok, illetve az
újraíráshoz szükséges paramétertáblázatokat elérő rutinok.
4. A mikroszimulációs módszertant kiszolgáló számítógépes eljárás
A BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék 2001 áprilisában alakult meg a
Mikroszimulációs kutatócsoport, mely az Új Calculus Bt.-vel együttműködve céljául tűzte ki egy a
módszertanon alapuló számítástechnikai rendszer kidolgozását SAS-alapokon.
A hagyományos mikroszimulációs funkciókon túl a rendszer segítségével megoldható a statistical
matching feladata is, mely nagy segítséget nyújt a hibás, vagy hiányzó adatok korrekciójára különböző
adatforrásból származó adatállományok összekapcsolásával.
A kialakítandó rendszer alapjául a korábban a KSH-ban kifejlesztett mintarendszer rendszer szolgál. Az
akkor felállított követelmények lényegében ma sem változtak:
•

Többnyelvű végfelhasználói felület (lehetőséget kell adni a nemzetközi kooperációra);

•

Jogosultságkezelés (igen nagy értéket képvisel a feldolgozandó adat, illetve a félkész adatok nem
publikálhatóak) ;

•

Meta (a rendszer felhasználói nem IT szakemberek, fontos az adatok mindenki számára érthető
leírása);
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•

Adatkezelés (az eredeti felvétel adatállományát elő kell készíteni a szimulációs módszertanra);

•

Mikromodul tervezés (a különböző gazdasági megfontolásokat kiszolgáló algoritmusokat a
felhasználó számára érthető és módosítható tervezői eszközzel kell támogatni);

•

Táblázatkezelés, becslési eljárások (az igényeknek megfelelő egységes matematikai háttérrel
rendelkező becslési algoritmusokat kell kifejleszteni melyek paramétertáblázatait a felhasználók
módosíthatják);

•

Futtatórendszer és verziókezelés (olyan, a különböző variációknak megfelelő eljárást kell
kidolgozni, mellyel, az egyes mikromodulok egyenként, illetve tesztelés után a megkívánt
sorrendben minden egyes feldolgozandó adatra egyszer és csak egyszer meghívhatóak, illetve
biztosítni kell az eljárások újrafuttathatóságát);

•

Elemzési lehetőségek (a végfelhasználó a szimulációs eljárások eredményeit a hagyományos
statisztikai módszerekkel ellenőrzi, biztosítani kell, hogy a SAS kínálatát felhasználó ad-hoc, illetve
az IT szakemberek által kidolgozott előredefiniált lekérdezések meghívhatóak legyenek a kiinduló
és az eredmény adatokra).
A rendszer felépítését szemlélteti a következő ábra:
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A statistical matching eljárás megvalósítása mikroszimulációs eszközökkel
A mikroszimulációs rendszerhez szükséges számítástechnikai eszközök segítségével kialakítható az
ún. statistical matching módszertana.
Az eljárásban két különböző adatfelvételből származó adatrendszert kapcsolunk össze, abban az
esetben, amikor nem állnak rendelkezésre az összekapcsoláshoz szükséges egyedi kulcsok (például
nem volt azonos a kiválasztott minta, azaz nem lehetséges az egyedek egyedi azonosítói segítségével
az adatok összekapcsolása). A módszer lényege, hogy hasonlósági alapon keres párt egyik
adatállományból a másik hiányzó adatainak pótlására. Igen fontos tulajdonsága a statistical matching
módszertanának, hogy megengedjük-e az ismételt kiválasztást, vagy sem. Egy adatkorrekciós
eljárásnál megengedhető az ismétlés. Fontosabb, hogy a kiválasztási kritériumok megegyezzenek,
azaz ne csökkentsük az összekapcsolás minőségét. Statisztikai összekapcsolás minőségét alapvetően
befolyásolja a kiválasztáshoz használt „piac” nagysága, Tapasztalati alapokon elmondható, hogy
legalább tízszeres piacot kell felállítani, ha megengedjük az ismétlést.
Az adatkorrekciós szakirodalomban elterjedt az adatjavítás hot deck, vagy cold deck módszertana. Az
elnevezések arra utalnak, hogy a javítás a már hibátlannak minősített adatállomány adatainak ismételt
felhasználásával, vagy pedig egy statikus állapotú, a kívánt eloszlásoknak megfelelő állomány jó
adatainak felhasználásával történik. Lényegében mindkét korrekciós módszertan használatakor
statistical matching eljárást használunk, a módszerek attól különböznek, hogy mi a javítandó, a
későbbiekben elsődleges adatállomány és mi a javításhoz, vagy összekapcsoláshoz tartozó
másodlagos állomány. Hot deck esetén a javítás alapja az elsődleges állomány jónak minősített része,
illetve cold deck esetén akár egy korábbi időpontban felvett jó adatállomány, vagy egy teljesen más
felvétel adatai lehetnek a javító vagy másodlagos adatok.
5. A jövedelemfelvétel adatállománya javításának lépései és a használt módszertan
A Mikrocenzushoz kapcsolódó Jövedelem felvétel korrekciójakor vegyesen használtuk a statistical
matching hot deck és cold deck változatát és a hagyományos szimulációs eljárásokat a következő
lépésekben:
1. lépés: Az adatállományok kiegészítése ún. I-s, azaz imputált és K-s azaz korrigált változókkal. Annak
érdekében, hogy később ellenőrizni lehessen a korrekciót, a szokásostól eltérően külön változókba
tettük az új adatokat.
2. lépés: A jövedelem adatokra nem válaszoló személyek adatainak imputálása a tarifa felvétel
adatainak (több mint 500 ezer kereseti adat a Munkaügyi Minisztériumból) felhasználásával.
Alkalmazott módszer: statistical matching, cold deck változata, elsődleges állomány a jövedelem
felvétel, másodlagos a tarifa felvétel.
3. lépés: A másodállás, mellékjövedelem adatokra nem válaszoló személyek adatainak imputálása a
tarifa felvétel adatainak felhasználásával. Alkalmazott módszer: statistical matching, cold deck
változata, elsődleges állomány a jövedelem felvétel, másodlagos a tarifa felvétel.
4. lépés: A vállalkozói jövedelem adatokra nem válaszoló személyek adatainak imputálása a kérdésre
válaszolók adataival. Alkalmazott módszer: statistical matching, hot deck változata, elsődleges állomány
a jövedelem felvétel megtagadók, másodlagos a jövedelem felvétel válaszolók.
5. lépés: Az adatállományok adatainak korrigálása a statistical matching eljárások során nyert
adatokkal.
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6. lépés: A személyi és a háztartási szintű társadalmi jövedelmek pótlása szimulációs módszerekkel. 4
háztartási és 12 személyi szintű mikromodul korrigálja a makroadatok szerint „hiányzó” társadalmi
jövedelmeket. A paramétertáblázatok külső adatforrásból nyert eloszlások (APEH ,TB, MNB,…).
7. lépés: A mezőgazdasági jövedelem adatokra nem válaszoló személyek adatainak imputálása a
kérdésre válaszolók adataival. Alkalmazott módszer: statistical matching, hot deck változata, elsődleges
állomány a jövedelem felvétel megtagadók, másodlagos a jövedelem felvétel válaszolók.
8. lépés: A személyi és a háztartási szintű társadalmi kiadások számítása szimulációs módszerekkel.
Az érvényes adó és TB törvényeknek megfelelő „intézményes” továbbírás. A korrekciós eljárások során
változtak a személy és a háztartási bevételek, ezen változásoknak megfelelőn kell korrigálni a
társadalmi befizetéseket is.
9. lépés: Az eredmények vizsgálatához szükséges eloszlástáblák elkészítése. HTML formában
olvasható listák az összes váltózó eloszlásáról háztartási és személyi szinten súlyozott és súlyozatlan
változatban.
10. lépés: A publikációs adatállomány elkészítése, melyben összevontan szerepelnek az eredeti, az
imputált és a korrigált adatok, illetve személyi és háztartási szinten számított mutatók készülnek, melyek
szerint közölhetőek a decilises táblák, a háztartások tipizálása, a háztartások létszáma, gyermekek
száma, eltartottak száma stb. szerinti lekérdezések.
A jövedelmi adatok korrekciójához, imputálásához azokat az „ágazati” makrószintű statisztikákat,
(teljeskörű bevalláson alapulók vagy reprezentatív felvételek, adminisztratív rekordok vagy a törvény
által meghatározott körnek és meghatározott színvonalon juttatottak) használjuk, amelyek tartalmában
összevethetők a jövedelmi felvételben használtakkal. Ezek azonban általában csak
jövedelemtípusonként külön-külön, általában személyhez, ritkábban háztartáshoz kötődően állnak
rendelkezésre, s részletezettségük is eltérő. Ezért a korrekcióhoz az adatforrások adatait, valamint a
felvételből származó adatokat azonos bontásban kell előállítani, a lehetséges aggregáltsági szintnek
megfelelően. A korrekció elvégzése után a korrigált adatok külön megjelöléssel kerülnek rá az
adatállományra.
Először a felvételt megtagadó háztartások tagjainak utalunk ki – a rájuk jellemző – jövedelemfajtákat és
összegeket, majd az így kapott eredmények kontrollálása után, ha szükséges, módosítjuk a bevallást
adó személyek vagy háztartások adatait.

VI. Az imputálás mértéke
A kapott eredmények értékelésénél problémát okozott az imputálás mértékének értelmezése is. Ez az
önálló lakossági felvételeknél fel sem merülő probléma, hiszen az átsúlyozással történő jövedelmi
színvonal emelkedést, nagyon sokan nem tekintik úgy, mintha ez a nem válaszolók jövedelmi adatainak
imputálása lenne.
Módszertani eljárásunkból következően, miután a nem válaszolók semmiféle jövedelemmel nem
rendelkeztek, a számukra juttatott értéket imputálásnak neveztük. A nem vagy részben válaszoló
háztartások (összes háztartás 22%-a) és személyek (összes személy 23,5%-a) kapták az imputált
értékek 85%-át, egy főre jutó nettó jövedelmük éves szinten kb. 10 ezer forinttal magasabb lett, mint a
válaszolóké, 792 ezer forint tett ki. Ez logikusan következett abból, hogy e csoport a magasabb
jövedelműek közül került ki.
A válaszoló személyeknek és háztartásoknak is imputáltunk értéket, néhány jövedelemforrásnál.
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Ezek
¾ vagy az alapfelvételbeli információk alapján történtek (utalás volt ilyen jellegű jövedelemre, de a
Jövedelmi adatlapon ez nem került feltüntetésre. Tipikus esetei: másodállás, alkalmi munka,
mezőgazdasági jövedelem stb.),
¾ vagy a makrostatisztikai összehasonlításokból kiindulva néhány jövedelmi tételnél olyan
mértékben volt alacsonyabb az esetszám előfordulás, hogy feltételezhettük: ez nemcsak a nem
válaszolók adatainak hiányából adódik. E tételek főképpen a vagyonból származó jövedelmek:
(ingatlanhasznosítás, kamat, osztalék stb.) illetve a már többször említett táppénz. (Ez utóbbi
egyébként csökkentette a bevallott jövedelmeket.)
Ez az imputálás az összes imputált érték 15%-át tette ki és a válaszoló személyek éves bruttó
jövedelmét 60 ezer, havi jövedelmét 5 ezer forinttal növelte átlagosan.
Ennek dupláját tette ki a válaszoló személyeknek korrigált kereset és vállalkozói jövedelem.
Összességében tehát elmondható, hogy a jövedelmi felvétel válaszoló háztartásainak és
személyeinek bevallott jövedelmeit kb. 20%-kal növeltük meg, amely kb. a hazai gyakorlatban
megszokott mérték. Átlagos egy főre jutó nettó jövedelmük 782 ezer forint lett.
Az imputált és korrigált értékek arányait mutatja a következő tábla külön a válaszolókra és külön
az összes háztartásra vonatkozóan

Megnevezés
Személyhez kapcsolódó jövedelmek
összesen
Munkajövedelem
ebből:kereset
vállalkozás
Társadalmi jövedelem
ebből:nyugdíj
táppénz
Egyéb jövedelem
Háztartási jövedelem összesen
ebből: mezőgazdasági jövedelem
Összes jövedelem

Válaszoló háztartások
Bevallott imputált korrigált
jövedelme

bevallott

Összes háztartás
imputált korrigált
jövedelme

80.5
74.9
78.0
82.1
95.9
99.4
33.6
95.1

5.7
6.2
0.0
0.0
4.1
0.6
66.4
4.9

13.9
18.9
22.0
17.9
0.0
0.0
0.0
0.0

62.8
56.5
60.2
48.1
82.5
86.5
25.3
90.3

26.3
29.1
22.8
40.9
17.5
13.5
74.7
9.7

10.9
14.3
17
11
0.0
0.0
0.0
0.0

87.4
100.0

12.6
0.0

0.0
0.0

65.1
85.8

34.9
14.2

0.0
0.0

80.8

6.0

13.2

62.9

26.8

10.3

A beérkezett és a korrekció után kapott jövedelemtípusonkénti részletes eredményeket a válaszoló,
nem válaszoló és részlegesen válaszoló háztartások szerinti külön bontásban a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
–*–
A 6. sz. mellékletben pedig a háztartási és személyi állomány leírását adjuk közzé.
Az összesített állomány a dokumentálásokkal együtt CD-n a kutatók, érdeklődők rendelkezésére áll.
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Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sz. melléklet: A jövedelem felvétel mintavételi terve és mintasúlyainak kialakítása
sz. melléklet: A 2005. évi mikrocenzus és a hozzá kapcsolódó jövedelem felvétel súlyozása
sz. melléklet: Fontosabb társadalombiztosítási és szociális ellátások 2004-ben
sz. melléklet: Lehetséges kódok
sz. melléklet: A háztartásfő (HTFO) kijelölése
sz. melléklet: Jövedelemfelvétel háztartási és személyi adatállományának leírása
sz. melléklet: A 2004. évi mikrocezushoz kapcsolódó jövedelemfelvétel eredeti, imputált és
korrekciós értékeit tartalmazó táblák jegyzéke
8. kérdőíven lévő karakteres változók értékcímkéi, eddig még nem ismertetett képzett változók,
számított mutatók leírása
9. sz. melléklet: A, B, C kérdőívek
10. sz. melléklet: Kitöltési utasítás a számlálóbiztosok részére (jövedelmi adatok felvétele)
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1. sz melléklet
A jövedelem felvétel mintavételi terve és mintasúlyainak kialakítása
A jövedelem felvétel mintája a 2005. évi mikrocenzus mintájának része, éspedig közelítőleg
negyedrésze. A pontos negyedrésztől való eltérés egyik összetevője az, hogy a mikrocenzusban a
teljes lakónépességet figyelik meg, míg a jövedelem felvételben csupán a magánháztartásokban élő
népességet, elsősorban magukat a háztartásokat. Az eltérés másik oka a fővárosi részminta viszonylag
nagyobb mérete: ez 6001 lakcímből áll – pontosabban, az ezeken található háztartásokból –, míg a
„pontos negyedrész ” esetén csupán 4175 címből állna. Mindenesetre a jövedelem felvétel mintájának
bemutatásához a mikrocenzus mintájából kell kiindulni. Ennek részletes leírása megtalálható a
mikrocenzusról szóló első kiadványban1, és ezért ezzel kapcsolatban csupán egy tömör összefoglalásra
szorítkozunk.
A 2005. évi mikrocenzus mintájával szemben támasztott legfontosabb követelmények a következők
voltak. A mikrocenzus mintája legyen
– 2 százalékos lakásminta,
– önsúlyozó, azaz – a kalibrálás előtt – minden megfigyelt egységhez egységesen az 50 értékű
mintasúly ("felszorzó faktor") tartozzon,
– a mintának jól kell reprezentálnia az ország 176 országgyűlési választó kerületét,
– a minta kb.800 településre terjedjen ki.
Az országgyűlési választó kerületekre vonatkozó követelményt a 2006. évi országgyűlési választások
szempontja indokolta, egyébként nem tartozik a magyarországi mikrocenzusok hagyományai közé.
Mint említettük, a mikrocenzus megfigyelési körébe a magánháztartásokban élő népesség mellett az
intézeti népesség is beletartozik. Ennek következtében a mikrocenzus mintája két részmintából áll,
melyeket két különböző mintavételi keretből kell kiválasztani. Mivel a jövedelem felvétel mintája a nem
intézeti részminta része, az intézeti részmintával a következőkben nem is foglalkozunk. A nem intézeti-,
tehát magánháztartásokból álló részminta kiválasztásához mintavételi keretként a 2001. évi
népszámlálás címállománya állt rendelkezésünkre, amelyet kiegészítettek a 2001. február 1. és 2004.
harmadik negyedéve között épült lakások állományával. A mintavételhez továbbá a súlyképzéshez
rendelkezésre álltak emellett a népszámlálás lakónépességre és lakásállományra vonatkozó tovább
számított adatai megfelelő bontásban.
Az a követelmény, hogy a mikrocenzus mintája jól képviselje az ország 176 választókerületét, döntő
hatással volt a mintavételi tervre. Be kellett látni, hogy ezt a követelményt csak úgy lehet teljesíteni, ha
mind a 176 választó kerületnek egy-egy megfelelően kiválasztott 2 százalékos mintája van. Annak
érdekében, hogy a mintával szemben támasztott további követelmények is teljesüljenek, az egyes
választó kerületek mintájára nézve a következő szempontokat kellett figyelembe venni:
– a településeket (választó kerületen belül) nagyság szerint kell rétegezni, a település nagyságát
lakásainak számával mérjük;
– egy település önreprezentáló vagy nem önreprezentáló volta a tekintett választókerületen belül
dől el, a többi választókerület mintájától függetlenül;
– a nem önreprezentáló településeket nagyságukkal arányos valószínűséggel választjuk a
mintába;
– a végleges lakásminta szempontjából az önreprezentáló települések esetében a minta
egylépcsős, a nem önreprezentáló települések esetében pedig kétlépcsős;
– a minta településeiből a mintába kerülő lakások száma legyen minden esetben 4 egész számú
többszöröse2;
– a minta minden rétegéből egyetlen település kerül a mintába.
Meg kell jegyezni, hogy az egyes választó kerületek struktúrája nagymértékben eltér egymástól. Voltak
olyan választó kerületek, amelyek egy nagyváros (például Debrecen) egy részéből álltak, de Zala
1
2

Mikrocenzus 2005 – 1. Területi és választókerületi adatok. KSH, Budapest 2005.
Ez a szabály az részminták kijelölésének megkönnyítéséra irányul.
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megyében például volt olyan választókerület, amelyben 102 kisebb-nagyobb település között lehetett
válogatni. Település-kiválasztásra természetesen csak akkor volt szükség, ha a választókerülethez több
település is tartozott.
A mikrocenzus kijelölt mintáját a tovább számított lakás- és népességszámok segítségével teszteltük,
az eredmény minden esetben igen jó volt. A mikrocenzus megvalósult mintájának súlyrendszerét
kalibrálással, a lakónépesség- és a lakások számának tovább számított adataihoz való igazítással
állítottuk elő. Végeredményben a mikrocenzus mintája
839 réteget és
805 települést
tartalmaz3, mivel nagy városok esetén egy-egy települést kettő vagy három választó kerületre osztottak
fel.
A következőkben áttérünk a jövedelem felvétel mintájának a mikrocenzus mintájából való
kiválasztására. A cél az volt, hogy az legyen a mikrocenzus mintájának az előzőekben mondottak
szerint közelítőleg egy negyedrésze, éspedig a következő szabályok figyelembe vételével:
– a nyolcszáznál több lakásból álló települések esetén a mikrocenzus minden negyedik címén
legyen jövedelem felvétel,
– a mikrocenzus mintájában szereplő, az előzőeknél kisebb települések közül viszont minden
negyedik településen legyen jövedelem felvétel, ott azonban a mikrocenzusban szereplő
összes címen.
Követelmény volt a jövedelem felvétel mintájával szemben, hogy az eredeti (elsődleges, kalibrálás
előtti) súlyok valamennyien 200-zal legyenek egyenlők. Ezért a fenti második szabályt úgy kellett
megváltoztatni, hogy a ”minden negyedik” települést oly módon kell kiválasztani, hogy ha abból
megfelelő számú lakást (nem az összest!) jelölünk ki a mintába, akkor a mintasúly ezekre a lakásokra
nézve is 200 legyen.
A nagyobb településekre – amelyek legalább 800 lakást tartalmaznak – a 200-zal egyenlő mintasúly a
mikrocenzus mintájának kiválasztása miatt érvényes, mivel a mikrocenzus elsődleges mintasúlya
minden esetben 50, és csak minden negyedik lakást vettük be a jövedelem felvételbe. A továbbiakban
már csak a kisebb településekkel foglalkozunk, ezekre röviden a „kis település” kifejezéssel fogunk
foglalkozni. Település kiválasztásra nyilván csak ezeknél van szükség.
Feladatunk tehát minden negyedik kis település kiválasztása volt, éspedig az előbb említett
megszorítással, tudniillik hogy a 200 értékű felszorzó faktor érvényességét biztosítani tudjuk.
Kihasználtuk a mikrocenzus mintájának azt a sajátosságát, hogy a minta mindegyik rétegét pontosan
egy település képviseli4, és ezt a tulajdonságot átörökítettük a jövedelem felvétel mintájára is. Az első
lépés az volt, hogy a kis településeket, és ezzel együtt az általuk képviselt rétegeket négyes
csoportokba foglaltuk, azzal a céllal, hogy a következőkben majd ezekből a csoportokból tartunk meg
egy-egy települést. A megmaradó településnek, amely a mikrocenzusban egy réteget képviselt, a
jövedelem felvételben a megfelelő négyes csoporthoz tartozó négy réteg egyesítését kell képviselnie. A
négyes csoportok kialakításának az volt a szempontja, hogy az egy csoportba kerülő rétegek
hasonlítsanak egymáshoz, éspedig jobb információ hiányában a teljes lakásállományuk nagyságának
szempontjából. Ennek érdekében a rétegeket megyénként a lakásállomány nagysága szerint tizenhatos
csoportokba rendeztük, majd ezeken belül egy egyenletes eloszlás szerinti véletlen sorrendet hoztunk
létre, és ezután alakítottuk ki a tizenhatos csoportokból a négyes csoportokat. Látható, hogy ily módon
egymás mellé kerülhettek különböző választó kerületekhez tartozó rétegek; az országos választó
kerületek jó reprezentációja a jövedelem felvételben nem volt szempont.

3

Békéscsaba Csabaszabadival, Nyíregyháza pedig Kálmánházával együtt alkot egy-egy választó
kerületet. Javaslatunk az, hogy a két nagy településről annyival nagyobb mintát válasszunk ki, hogy
azok képviseljék a két kis települést is. Borsod-Abaúj-Zemplénben egy 16 lakásos kis települést
semmilyen rétegbe nem sikerült besorolni, ezért kihagytuk a keretből.
4
Itt jegyezzük meg, hogy az amerikai Current Population Survey is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.
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A kis települések állományának egy részlete
Választó
kerület
Kódja

Rétegkód
a mikrocenzusban

0201
0204
0204
0202
0205
0205
0204
0205
0206
0206
0206
0206
0207
0207
0207
0206
0203
0202

020109
020402
020401
020209
020503
020502
020403
020501
020601
020602
020604
020603
020701
020703
020702
020605
020310
020210

Település
törzslakásszáma
szám

06099
06831
04048
06992
11217
14119
04482
04437
18111
15219
18333
06479
12353
33905
29522
07560
18315
03896

95
109
58
113
124
108
118
67
53
57
93
74
44
104
78
113
212
156

Teljes
lakásszám
a rétegben

Mikrocenzus
minta
lakásszáma

Az összevont rétegek kódja

Jövedelem
felvétel
lakásszáma

819
882
467
319
1655
1130
1393
506
360
694
1065
924
412
1047
629
1238
654
156

16
16
8
8
32
24
28
12
8
12
20
20
8
20
12
24
12
4

020001
020001
020001
020001
020002
020002
020002
020002
020003
020003
020003
020003
020004
020004
020004
020004
020005
020005

12
0
0
0
23
0
0
0
0
0
15
0
0
17
0
0
11
0

A mondottakat Baranya megye kis településeinek rendezett állományával, pontosabban, annak egy
részével szemléltetjük, amint az az 1. ábrán látható. Tekintsük az első összevont réteget, ennek új
rétegkódja 020001. Ez a réteg a mikrocenzus 020109, 020402, 020401 és 020209 rétegeinek
egyesítésével jött létre. E rétegek teljes lakásszáma 819, 882, 467, illetve 319, a 020001 számú új réteg
teljes lakásszáma 819+882+467+319 = 2487, ennek megfelelően e réteg minta-elemszáma a
jövedelem felvételben 12, mivel 2487:12 ≈ 200. Ez azt jelenti, hogy a 4 település helyett valójában csak
kettőből választhatunk ki a jövedelem felvétel mintájához tartozó települést, hiszen két esetben a
mikrocenzus mintanagysága kevesebb 12-nél. A két lehetőség közül a jövedelem felvétel 020001 sz.
rétegénél a 06099 törzsszámú települést választottuk. Belátható, hogy ez az eljárás mindig célhoz
vezet. Az eljárás gyakorlati kivitelezésénél ügyeltünk arra, hogy a jövedelem felvétel mintájába minél
több választókerületből kerüljön település, és értelemszerű szabályokat fogalmaztunk meg arra az
esetre, ha valamely megyében a kis települések száma nem volt 4 egész számú többszöröse. A
mikrocenzus és a jövedelemfelvétel településeinek megoszlását megyék és településtípusok szerint a
1. sz. táblázat, a lakásainak megoszlását megyék és településtípusok szerint a 2 sz. táblázat
tartalmazza..
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1. sz. táblázat
A jövedelem felvétel településeinek megoszlása megyék és településtípusok között
Megye
Budapest (kereület)
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Z.
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-E.
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Jász-Nagykun-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Megye
Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Z.
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-S.
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-E.
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Jász-NagykunSzolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

5000 fő
alatt
0
3
2
0
7
0
0
2
2
0
0
0
1
2
3

0
1
5
5
6
2
4
1
6
2
2
1
3
2
8

0
1
0
1
3
27
500
fő
alatt
0
5
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0

Városok, fő
10000–
14999
0
2
4
2
3
0
3
2
1
1
1
2
8
3
4

5000 –
9999

8
3
1
4
2
66

500 –
999

15000–
199999

3
2
3
1
0
45
Községek, fő
2000 –
3000 –
2999
4999

1000 1999

0
1
1
2
3
1
0
0
4
0
2
1
7
0
2

199999 fő
felett
23
2
4
4
3
4
2
3
3
3
3
1
11
2
1

1
0
1
1
0
27

4
3
1
4
3
84

5000 –
9999

9999 fő
felett

Összesen
23
9
16
13
22
7
9
8
14
6
8
5
30
9
18
16
9
6
11
8
249

Mindösszesen

0
2
1
1
1
0
0
2
0
1
0
3
0
3
4

0
3
4
2
4
3
4
3
3
3
1
2
3
3
2

0
1
4
3
7
4
6
4
4
6
3
5
7
4
6

0
1
5
2
5
7
5
2
2
5
4
1
8
0
7

0
0
1
3
1
2
3
1
1
0
0
0
14
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

23
21
31
24
45
23
27
21
26
21
16
16
65
21
38

0

1

4

2

5

4

0

32

0
4
2
4
23

3
1
3
4
30

2
3
1
1
51

3
1
2
0
72

2
1
4
1
67

0
0
0
0
31

0
0
0
0
3

19
16
23
18
526

56
329

2. sz. táblázat
A jövedelem felvétel lakásainak megoszlása megyék és településtípusok között
Megye
Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Z.
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-E.
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Jász-Nagykun-Sz.
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Megye
Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Z.
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-S.
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-E.
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Jász-NagykunSzolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

5000 fő
alatt
0
47
47
0
62
0
0
20
30
0
0
0
17
19
38

5000 –
9999
0
12
165
153
104
28
55
10
130
27
41
13
59
35
116

0
9
0
6
30
325
500
fő
alatt
0

Városok, fő
10000–
14999
0
41
110
45
66
0
72
40
39
21
24
50
183
71
89

123
53
16
53
32
1225

500 –
999

1000 1999

15000–
199999

96
49
69
27
0
1092
Községek, fő
2000 –
3000 –
2999
4999

0
42
38
69
105
42
0
0
125
0
79
34
207
0
67

199999 fő
felett
6001
394
437
320
514
582
323
444
538
239
252
97
666
191
232

38
0
30
33
0
909

308
155
160
291
274
12418

5000 –
9999

9999 fő
felett

Összesen
6001
536
797
587
851
652
450
514
862
287
396
194
1132
316
542
565
266
275
410
336
15969

Mindösszesen

0
51

0
90

0
13

0
7

0
0

0
0

6001
798

108
0
0
37
0
0
0
0
0
36
0

16
25
37

154
54
175

110
80
170

84
18
62

12
66
9

0
0
0

1173
830
1412

0
0
76
0
25
0
136
0
108
100

57
129
143
94
157
65
26
122
136
157

73
136
59
81
121
81
82
179
72
140

101
62
21
34
69
69
7
154
0
103

42
38
9
10
0
0
0
392
0
12

0
0
0
0
0
0
0
76
0
0

925
815
859
1081
659
611
445
2055
668
1054

0

42

58

37

78

67

0

847

0
66
49
58
455

108
39
89
168
1020

53
115
63
36
1884

43
4
35
0
1516

16
23
69
7
984

0
0
0
0
657

0
0
0
0
76

486
522
715
605
22561

101
0
0

57
330
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2. sz melléklet
A 2005. évi mikrocenzus és a hozzá kapcsolódó jövedelem felvétel súlyozása
A magyarországi gyakorlatban két, egymást követő népszámlálás között mikrocenzust hajtanak végre
1-2%-os lakásmintán. Követelmény a mikrocenzus mintájával szemben, hogy az ország bármely lakása
azonos, éspedig 2 százalékos eséllyel kerülhessen a mintába. Ennélfogva a mikrocenzus mintájában –
és itt hangsúlyozni kell: a mintavételi terv szerint – bármely lakásnak, azon belül bármely háztartásnak
és személynek egységesen 50 a mintasúlya. Hasonló szabályok érvényesek az ország intézeteiben
lakó személyekre is, ez azonban most a továbbiak szempontjából lényegtelen.
Nem kivétel a mondottak alól a 2005. április 1. eszmei időpontra vonatkozó mikrocenzus sem. A
jelenlegi gyakorlatban – és ez már 1996-ban is így történt – a mikrocenzus feldolgozásában mégsem az
egységesen ötvennel egyenlő súlyok, felszorzó faktorok szerepelnek, hanem úgynevezett kalibrált
súlyok, melyek viszonylag tág határok között változnak. 1996-ban az alsó határ 15, a felső 215 volt, a
súlyok 80 százaléka 30 és 70 közé esett.
A kalibrálásnak – és ezzel az ötvennel egyenlő, egységes súlyok használatáról való lemondásnak – két
oka van. Egyrészt, bár a mikrocenzus kötelező felvétel, bizonyos mértékű meghiúsulás, adatkiesés így
is előfordul, és ezt valamilyen módon kompenzálni kell. Másrészt – és ez a lényegesebb, noha
némiképp vitatott szempont – a mikrocenzusból származtatott főbb demográfiai megoszlásoknak
összhangban kell lenniök a legutóbbi népszámlálásból származó, továbbszámítás útján meghatározott
megoszlásokkal.5 Ha ez nem így lenne, akkor a Hivatalnak egy adott időpontra vonatkozóan bizonyos
mutatókra nézve – pl. a 15-74 éves népességet tekintve – két különböző adata lenne6.
Mindezek előre bocsátása után tekintsük a 2005. évi mikrocenzust, majd az arra épülő jövedelem
felvételt. A mikrocenzussal kapcsolatban feltétlenül figyelemreméltó az a körülmény, hogy a mintának
megbízható adatokat kell szolgáltatnia az ország 176 egyéni országgyűlési választó kerületére nézve is,
tekintettel a 2006. évi országgyűlési választásokra. Ettől eltekintve, érvényben vannak az előzőek, tehát
mindaddig, amíg nem kalibrálunk, a mintasúlyok egységesen ötvennel egyenlők. Kalibrálni pedig
természetesen csak az összeírás befejezése után lehet, mert csak akkor lesz látható az adatkiesés,
amit ellensúlyoznunk kell. Megjegyezzük még, hogy a mikrocenzus mintájába összesen 83132 címet
jelöltünk ki, és ehhez adódik még az intézetben lakók 2 %-os mintája.
A jövedelem felvétel mintája a mikrocenzus mintájának közel negyedrésze, itt azonban az intézetben
lakókat figyelmen kívül hagyjuk (tehát csak a 83132 lakást vesszük figyelembe, a bennük lakókkal). A
negyedelés a 700-nál több lakásból álló településeknél pontos, itt a településekről kijelölt címek közül
csak minden negyediket vesszük figyelembe a jövedelem felvétel szempontjából (a településekről a
mintába kerülő címek számát eleve 4 egész számú többszörösének választottuk). A 700 lakásból álló
vagy ennél kisebb települések közül – amelyek a mikrocenzus mintájába bekerültek – minden negyedik
került be a jövedelem felvétel mintájába, nagyjából az összes olyan címmel együtt, amelyeket a
mikrocenzus mintája is tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy az ily módon definiált negyedelés – speciális esettől
eltekintve – nem pontos. Növelte az aránytalanságot, hogy Budapesten a felvétel részmintájának
elemszámát a korábban tervezett 4700-ról 6001-re emeltük, az átlagosnál várhatóan nagyobb arányú
meghiúsulás miatt (a jövedelem felvétel nem kötelező). Mindezek után a jövedelem felvétel néhány
jellemzője a következő.
Települések száma a mintában: 526.
Lakások száma a mintában: 22561.
5

Megjegyezzük, hogy 1996-ban megkíséreltük úgy megoldani a kalibrálást, hogy a kalibrált súlyok 50
egész számú többszörösei legyenek. Ez azonban az adott esetben azt vonta volna maga után, hogy
bizonyos kalibrált súlyok a nulla értéket veszik fel, és ennél már az is jobb megoldás volt, ha eltérünk
az 50 egész számú többszöröseitől.
6
Elképzelhető lenne persze, hogy ne a mikrocenzust igazítsuk a továbbszámításhoz, hanem fordítva.
Ez azonban nagyon ráfordítás-igényes feladat lenne, a jelenlegi kapacitások mellett nem látszik
megoldhatónak.

59
332

Lakások száma a budapesti részmintában: 6001.
Mintasúlyok a budapesti részmintában, minimális: 137, átlag: 140.3, maximális: 1997
Mintasúlyok a minta Budapesten kívüli részében, minimális: 184, átlag: 199,8, maximális: 218.
Mintasúlyon itt a kalibrálás előtti, közvetlenül a mintavételi tervből származó súlyokat értjük. Meg kell
még jegyezni, hogy – mivel a mikrocenzusban az intézeti háztartásokat is megfigyelik, a jövedelem
felvételben azonban nem – a két felvétel súlyainak kalibrálásánál nem ugyanazokat a demográfiai
információkat használjuk. Ez azt jelenti, hogy a jövedelem felvétel mintájából teljeskörűsített demográfiai
megoszlások – a mikrocenzus hasonló adataitól eltérően – csak a magánháztartásokban élő
személyekre vonatkoznak, az intézetiekre nem.

7

A 199-es súly a X. kerület egyik részében érvényes, a kerület egyébként 3 egyéni országgyűlési
választó kerületből áll. Ezen a ponton a jövedelem felvétel mintájának kijelölésénél nem voltunk
következetesek, ennek szerencsére nincs jelentősége. A kivételtől eltekintve a budapesti mintasúlyok
maximuma 141.
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3. sz melléklet
Jövedelmi adatok felvétel
Fontosabb társadalombiztosítási és szociális ellátások 2004-ben
Típus

Kapcsolódó
kérdés
száma a „C”
kérdőíven

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

Személyhez köthető nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások
Saját jogú öregségi nyugdíj

Saját jogú rokkantsági nyugdíj

Baleseti rokkantsági nyugdíj

„Tényleges” özvegyi, szülői,
hozzátartozói nyugdíj

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

28.1

Jogosult, aki a 62. életévét, illetve az 1997. évi
LXXXI. törvényben előírt, reá irányadó életkort Legkisebb összege 23.200,- Ft.
betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett.

28.1

2003.
december
31-ét
követően
megállapított
rokkantsági
nyugdíjak
Aki legalább 67%-ban munkaképességét ellegkisebb összege havonta az
vesztette, és a nyugdíjjogosultsághoz szükséges
I. rokkantsági csoportban:
25.160,- Ft
szolgálati időt megszerezte.
II. rokkantsági csoportban:
24.290,- Ft
III. rokkantsági csoportban:
23.200,- Ft

28.1

Jogosult az, aki munkaképességét 67%-ban
túlnyomóan üzemi baleset következtében
elvesztette, és rendszeresen nem dolgozik, vagy
keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás
előtti kereseténél. Jogosult továbbá az is, aki
munkaképességét
50%-ban
szilikózis
következtében vesztette el, és nem dolgozik, vagy
szilikózisveszély-mentes munkakörben, illetőleg
munkahelyen nem rendszeresen dolgozik, vagy
keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás
előtti kereseténél.

Összege
a
rokkantság
fokának
megfelelően a III. rokkantsági csoportban
a havi átlagkereset 60%-a, a II. csoportban
65, az I. rokkantsági csoportban pedig
70%-a. A baleseti rokkantsági nyugdíj
összege a szolgálati idő minden éve után
a havi átlagkereset 1%-ával emelkedik, az
átlagkeresetnél azonban több nem lehet. A
2003. december 31-e után megállapított
baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb havi
összege az
I. csoportban
25.310,- Ft
II. csoportban
24.460,- Ft
III. csoportban
23.290,- Ft

28.1

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa
az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz
szükséges szolgálati időt megszerezte vagy
öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt
meg (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági
szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi
járadékában,
illetőleg
a
mezőgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi járadékában részesült).

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi
nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy
rokkant, de saját jogú nyugellátásban nem
részesül, az özvegyi nyugdíj mértéke az
elhunyt nyugdíjának 50%-a (minimum 16.
600,- Ft).

29.1

Ideiglenes özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek
házastársa az öregségi, illetve rokkantsági
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte
vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként
halt meg (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági
szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi
járadékában,
illetőleg
a
mezőgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi járadékában részesült).

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a
nyugdíjnak az 50%-a, amely az elhunytat
a halál időpontjában öregségi, rokkantsági
vagy baleseti rokkantsági nyugdíj címén
megillette, vagy megillette volna. (Egy évig
jár.)
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Típus

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)
Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú
nyugellátásban is részesül, vagy a
házastársa
jogán
legalább
két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartása
címén került megállapításra az özvegyi
nyugdíj, akkor az özvegyi nyugdíj mértéke
annak az öregségi, rokkantsági (baleseti
rokkantsági stb.) nyugdíjnak a 25
százaléka (2004. november 1-jétől 30
százaléka), amely az elhunytat halála
időpontjában megillette, vagy megillette
volna.

Özvegyi, szülői, hozzátartozói
nyugdíj (özvegyi nyugdíjkiegészítés)

29.1

Nyugdíj-kiegészítésre
az
jogosult,
akinek
házastársa az öregségi, illetve rokkantsági
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte
vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként
halt meg (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági
szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi
járadékában,
illetőleg
a
mezőgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi járadékában részesült).

Rokkantsági járadék

30.1

Egységes, 2004. november 30-ig havi
A 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének
25.320,- Ft, december 1-jétől havi 25.570,betöltése előtt 100%-ban munkaképtelenné vált.
Ft.

− 1.

Baleseti járadék

Időskorúak járadéka
(1998. január 1-jétől váltotta fel a
házastársi pótlékot)

Egészségkárosodási járadék

Átmeneti járadék

30.1

fokozatban – 16–25
munkaképesség-csökkenésnél
havi átlagkereset 8%-a;
− 2. fokozatban – 26–35
Akinek
munkaképessége
üzemi
baleset,
munkaképesség-csökkenésnél
havi átlagkereset 10%-a;
foglalkozási betegség következtében 15 százalékot
meghaladó mértékben csökkent, de baleseti − 3. fokozatban – 36–49
rokkantsági nyugdíj nem illeti meg.
munkaképesség-csökkenésnél
havi átlagkereset 15%-a;
− 4. fokozatban – 50–66
munkaképesség-csökkenésnél
havi átlagkereset 30%-a.

%
– a
%
– a
%
– a
%
– a

30.1

Megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltötte, havi jövedelme,
valamint saját és vele együtt lakó házastársa
(élettársa) jövedelme alapján számított egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át
(18.560,- Ft), egyedülálló esetén 95%-át (22.040,Ft).

A jövedelemmel nem rendelkező jogosult
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a (18.560,Ft), egyedülálló jogosult esetén 95%-a
(22.040,- Ft).

30.1

Jogosult az a bányász dolgozó, akinek
munkaképesség változásának mértéke legalább
36%, életkortól függően meghatározott ideig föld
alatti munkák végzett és munkaviszonya
megszűnését megelőzően rehabilitációs munkakörben dolgozott, és munkanélküli ellátásban,
kereset-kiegészítésben, továbbá táppénzben,
baleseti táppénzben nem részesül.

A
rehabilitációs
foglalkoztatás
megszűnésének
időpontjában
a
rehabilitációs munkakörben megállapított
kereset-kiegészítés összegével azonos (a
korábbi átlagkereset 50%-a), de havonta
nem lehet magasabb, mint az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének háromszorosa (69.600,- Ft).

30.1

Annak jár, akinek munkaviszonyát megszüntették,
az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel
rendelkezik és nem jogosult rokkantsági nyugdíjra,
a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül eléri, munkaképesség-változásának mértéke
legalább 50%, rehabilitációs munkahelyet nem
tudnak számára biztosítani, továbbá munkanélküli
ellátásban, kereset-kiegészítésben, táppénzben,
baleseti táppénzben és gyermekgondozási díjban
nem részesül.

A várható öregségi nyugdíj 75%-a, de
minimálisan a rendszeres szociális járadék
összege (20.390,- Ft vagy 23.790,- Ft
havonta).
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Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

Típus

Rendszeres szociális járadék

Vakok személyi járadéka

Fogyatékossági támogatás

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

30.1

Annak a megváltozott munkaképességű dolgozónak jár, aki nem rehabilitálható, a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, az átmeneti
járadék megállapításához szükséges feltételekkel
2003. december 31-e utáni megállapítás
nem rendelkezik, a rokkantsági nyugdíjhoz életkora
esetén havi összege 20. 390,- Ft, korábbi
szerint szükséges szolgálati idő felével rendelkezik,
megállapítás esetén lehet kevesebb is.
munkaképesség-változásának mértéke az 50%-ot
eléri és munkanélküli ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben
és gyermekgondozási díjban nem részesül.

30.1

18. évét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak
személy, aki látását tartósan (legalább 1 évre), Összege: 11.480,- Ft, 2004. decemberétől
illetve véglegesen elvesztette (méltányosságból, havi 11.590,- Ft.
egyedi elbírálás alapján adható 18 éven alulinak).

30.1

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 65%-a (2004-ben 15.080,- Ft)
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos abban az esetben, ha
személy, aki
− látási fogyatékos,
− látási fogyatékos,
− értelmi fogyatékos,
− hallási fogyatékos,
− mozgásszervi fogyatékos,
− értelmi fogyatékos,
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
− mozgásszervi fogyatékos,
összegének 80%-a (2004-ben 18.560,- Ft)
abban az esetben, ha halmozottan
− autista, illetőleg,
fogyatékos, vagy
− halmozottan fogyatékos,
− értelmi fogyatékos,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll,
− mozgásszervi fogyatékos,
továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
feltéve,
hogy a súlyosan fogyatékos
állandó segítségére szorul.
személynek az önkiszolgálási képessége
teljesen hiányzik.

Más (eddig fel nem sorolt) jogcímen kapott, személyhez köthető nyugdíjszerű ellátások járadékok

Házastársi pótlék
(1997. december 31-ig volt
megállapítható, utána felváltotta az
időskori járadék.)

30.1

1997. december 31-ét követően a házastársi
pótlékra új jogosultság nem állapítható meg. A
házastársi pótlékot a hatályos jogszabályokban –
jellege és funkciója szerint – felváltó intézmény az
időskorúak járadéka, amely a megélhetéshez
szükséges jövedelemmel nem rendelkező
időskorúak
számára
nyújtott
támogatás.
Jogosultsági feltételei megegyeznek az Időskorúak
járadékánál leírtakkal. Az 1998. január 1-je előtt
megállapított házastársi pótlékok továbbra is
folyósítandók, de most már annak, akire nézve azt
megállapították, és aki ezt követően is rendelkezik
a jogosultsági feltételekkel. Az új szabályozás
értelmében tehát nem az alacsony összegű saját
jogú nyugdíj kerül kiegészítésre.

A jövedelemmel nem rendelkező jogosult
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a (18.560,Ft), egyedülálló jogosult esetén 95%-a
(22.040,- Ft).

Személyhez köthető, gyermekkel kapcsolatos ellátások

Terhességi, gyermekágyi segély

31.

A szülési szabadságnak (24 hét) megfelelő
időtartamra jár. Az ellátásra az jogosult, aki a
szülést megelőzően két éven belül legalább 180
napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt
szült.

Összege a napi átlagkereset 70%-a
(naptári napokkal számolva), illetve a
jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér kétszeresének harmincad
része.
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Típus

Egyszeri anyasági támogatás

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

32.

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
Az a szülő nő jogosult rá, aki a terhessége alatt
összegének
225%-a
(52.200,-Ft),
négyszer (koraszülés esetén egyszer) terhesikergyermekek esetén 300%-a (69.600,gondozáson részt vesz.
Ft).
−

33.

A biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj
igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a
szülést – megelőzően két éven belül 180
napon át biztosított volt
A terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya
a
terhességi-gyermekágyi
segély
igénybevételének időtartama alatt megszűnt,
feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi
segélyre való jogosultsága a biztosítási
jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és
a szülést megelőzően két éven belül 180
napon át biztosított volt.

A naptári napi átlagkereset 70%-a,
azonban 2004-ben havonta legfeljebb
83.000,- Ft. (A gyermek 2. életévének
betöltéséig jár.)

Gyermekgondozási segély

34.

A szülő, a nevelőszülő, a gyám (bizonyos feltételek
teljesülése esetén nagyszülő) a gyermek 3.
életévének betöltéséig, tartósan beteg, testi vagy
értelmi fogyatékos gyerek esetén 10 éves koráig.
Ikergyermekek esetén a gyermekek tankötelessé
válása évének végéig.

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével azonos, 2004-ben 23.200,- Ft.
Ikergyermekek esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-a, 2004-ben 46.400,- Ft.

Gyermekgondozási támogatás

35.

Az a szülő, aki három vagy több kiskorú gyermeket Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
nevel és a legkisebb gyerek 3 és 8 év közötti.
összege (2004. január 1-től 23.200,- Ft).

−
Gyermekgondozási díj

Munkanélküli ellátások

Munkanélküli járadék

Keresetpótló juttatás

Munkanélküliek rendszeres
szociális segélye

36.

Munkanélküli járadék illeti meg azt, aki
munkanélküli, a munkanélkülivé válását megelőző
négy éven belül legalább kétszáz nap
munkaviszonnyal rendelkezik, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá
táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de
számára az illetékes munkaügyi központ nem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani.

Általános szabályként a korábbi kereset
65%-a. Alsó határa megegyezik az
öregségi nyugdíj – munkanélküli járadékra
való jogosultság kezdő napján hatályos –
legkisebb összegének 90%-ával, felső
határa pedig az így megállapított összeg
kétszeresével. (2004-ben keletkezett
jogosultság estén 41.760,- Ft.)

36.

A munkanélküli részére állapítható meg, a
munkaügyi kirendeltség által részére felajánlott
csoportos foglalkozáson való részvétel, valamint
intenzív álláskeresést elősegítő szolgáltatás
igénybevételének időtartamára, ha az időtartam
eléri a 15, illetve 5 napot.

Összege a munkanélküli-járadéknak a
keresetpótló juttatás iránti kérelem
benyújtásakor érvényes alsó határa. Egy
naptári évben legfeljebb 90 napra
állapítható meg.

37.

Aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy
megélhetése más módon nem biztosított, havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
Aktív korú nem foglalkoztatott esetén
mindenkori legkisebb összegének 70%-át (16.240,az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
Ft), valamint családjában az egy főre jutó
összegének 70%-a (16.240,- Ft).
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át (18.560,Ft), és vagyona sem neki, sem családjának nincs.

64
337

Típus

Nyugdíj előtti munkanélküli
segély

Intenzív álláskeresés támogatása
(álláskeresési, átképzési
támogatás)

Álláskeresést ösztönző juttatás

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

37.

Jogosult, akinek
a) a kérelem benyújtásának időpontjában a
reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik,
b) legalább 140 napon át munkanélküli
járadékban részesült, és a munkanélküli Összege megegyezik az öregségi nyugdíj
járadék folyósítása időtartamát kimerítette, mindenkori legkisebb összegének 80
c) a kimerítést követően három éven belül százalékával, 2004-ben 18.560,- Ft.
betöltötte az a.) pont szerinti életkort,
d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel,
e) és
részére
megfelelő
munkahely
biztosítására nincs kilátás.

38.

Az a munkanélküli (pályakezdő munkanélküli is),
aki a munkaügyi kirendeltséggel együttműködve
maga is részt vesz a munkahely felkutatásában,
támogatásként a munkahely kereséssel, illetve a
munkába
állást
elősegítő
szolgáltatás
igénybevételével
kapcsolatos
költségei
megtérítését kérheti.

Az utazási költségtérítés mértéke havonta
nem haladhatja meg a munkanélküli
járadék alsó határának 30%-át (2004-ben
6.264,- Ft), az álláskeresési tréninggel
összefüggő költségek együttes összege
pedig nem haladhatja meg havonta a
minimum munkanélküli járadék 50%-át
(2004-ben 10.440,- Ft). A támogatás
időtartama éves szinten nem lehet több
három hónapnál.

38.

Annak a munkanélkülinek jár, akinek munkanélküli
járadékot legalább 180 napra állapítottak meg, és
amely folyósításának megszűnését követően
munkanélküli járadékra, nyugdíj előtti munkanélküli
segélyre nem jogosult, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjban, táppénzben nem részesül,
együttműködött a munkaügyi kirendeltséggel, és
megfelelő munkahelyhez való juttatása nem
megoldható, és az álláskeresést ösztönző juttatás
iránti kérelmét a munkanélküli járadék
folyósításának megszűnése után harminc napon
belül benyújtotta.

Összege a juttatásra való jogosultság
kezdő napján hatályos öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 85%-a, 2004-ben
havi 19.720,- Ft.
A juttatás 180 napra folyósítható, a
kérelem benyújtásának időpontjában a 45.
életévét betöltött személy részére 270
napig.

Egyéb társadalmi jövedelmek, bevételek

Ápolási díj

Rendszeres szociális segély

40.

Ápolási díjra jogosult az önmaga ellátására
képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év
alatti hozzátartozó gondozását, ápolását végző
személy.
Méltányosságból állapítható meg, ha az ápolt 18 év
feletti tartósan beteg.

Súlyosan fogyatékos és 18. életévét be
nem töltött tartósan beteg személyek
ápolása esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegénél
kevesebb nem lehet (2004-ben: 23.200,Ft), a 18 év feletti tartósan betegeknél
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-ánál (2004-ben 18.560,Ft-nál) kevesebb nem lehet.

43.

Jogosult az, aki 18. életévét betöltötte és aktív
korú, továbbá munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette, vagy vakok személyi járadékában,
illetve fogyatékossági támogatásban részesül,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem
biztosított. Ez utóbbi helyzet akkor áll fenn, ha a
havi jövedelme, valamint családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 % -át
(18.560,- Ft).

A jövedelemmel nem rendelkező személy
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a, (18.560,- Ft
), jövedelemmel rendelkező személy
esetén az előbbi összeg és a jogosult
egyéb jövedelmének különbözete.
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Típus

Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

Munkanélküliek vállalkozóvá
válásának támogatása

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

47.

Aki: - súlyosan mozgáskorlátozottnak minősül (3.
életévét betöltötte, a közlekedési támogatás
igénylése esetén 1 évet betöltött) és családjában
az egy főre jutó, tárgyévet megelőző év havi átlag
nettó jövedelme a tárgyév január 1-jén érvényes
öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét (58.000,Ft) nem haladja meg, és a kérelem benyújtását
megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottakra
tekintettel nem részesült szerzési támogatásban
vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.
− gépkocsi-szerzési támogatás,
− gépkocsi-átalakítási támogatás,
− közlekedési támogatás,
− parkolási engedély (jövedelemtől független).

Gépjármű vételárának 60%-a, legfeljebb
300.000,- Ft, átalakítás: legfeljebb
30.000,- Ft. A közlekedési támogatás
alapösszege 7.000,- Ft/év. Életkortól és
aktivitástól, valamint kiskorú nevelésétől
függően 7.000-28.000,- Ft/év
− inaktív személy: 7.000,- Ft/év,
− kiskorú ellátásáról gondoskodik:
10.500,- Ft/év,
− tanul vagy dolgozik (1-62 év) 24.500
,- Ft/év,
− tanul vagy dolgozik és kiskorú
ellátásáról saját háztartásában
gondoskodik: 28.000,- Ft/év.
Az igény benyújtható a lakóhely
(tartózkodási hely) alapján illetékes
települési önkormányzat jegyzőjéhez.

48.

Egyszeri
támogatásként
legfeljebb
3.000.000,Ft
visszatérítendő
kamatmentes tőkejuttatás adható. Ezen
Az a munkanélküli-járadékban részesülő személy, felül a következő támogatások adhatók: a
akinek a munkaügyi központ nem tud megfelelő szaktanácsadás költségeinek legfeljebb
munkahelyet felajánlani, s önmaga foglalkoztatását 50%-ának megtérítése; a tanfolyami
vállalja.
képzés költségeinek maximum 50%-os
megtérítése, illetve a hitelfedezeti
biztosítás költségeinek maximum 50%-os
megtérítése.

Háztartás egészéhez kapcsolódó jövedelmek, támogatások

Családi pótlék

II.1

A szülő jogán minden gyermek a tanköteleskor
betöltéséig (függetlenül attól, hogy tanul-e),
továbbá 23 éves korig azok a fiatalok, akik alapvagy középfokú oktatási intézményben folytatják
tanulmányaikat.
Családi pótlékra saját jogon jogosult
− a 18. életévet betöltött, tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személy,
− az a közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató személy,
= akinek mindkét szülője elhunyt,
= akinek a vele egy háztartásban élő
hajadon,
nőtlen,
elvált
vagy
házastársától különélő szülője elhunyt,
= aki kikerült az átmeneti vagy tartós
nevelésből,
= akinek a gyámsága nagykorúvá válása
miatt szűnt meg.

Az ellátás havi összege (a családi pótlék):
− egygyermekes család esetén: 4.900,Ft,
− egy gyermeket nevelő egyedülálló
esetén: 5.700,- Ft,
− kétgyermekes
család
esetén
(gyermekenként): 5.900,-Ft,
− két gyermeket nevelő egyedülálló
esetén (gyermekenként): 6.900,- Ft,
− három- vagy többgyermekes család
esetén (gyermekenként): 7.500,- Ft,
− három vagy több gyermeket nevelő
egyedülálló esetén (gyermekenként):
8.000,- Ft,
− a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási
intézetben lévő gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló, valamint
szociális
intézményben
élő,
nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén:
6.900,- Ft.
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Típus

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos:
az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön −
jogszabályban
(5/2003.(II.19.)
ESZCSM
rendelet) meghatározott betegsége, illetve
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott −
felügyeletre, gondozásra szorul,

−

Emelt szintű családi pótlék

II.2
−

Árvaellátás

Rendszeres gyermekvédelmi
támogatás (pénzbeli)

II.3

II.4

az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18.
életévének betöltése előtt munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot
egy éve tart vagy előreláthatólag legalább még
egy évig fennáll.

Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermek esetén 13.300,Ft;
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket
nevelő
egyedülálló esetén, valamint a 18
éven felüli tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személy esetén
15.000,- Ft.

Az árvaellátás gyermekenként annak a
16 éves korig minden árvának jár, 16-25 éves korig nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az
akkor jár, ha az árva oktatási intézmény nappali elhunytat
öregségi,
rokkantsági
tagozatán tanul.
nyugdíjként,
baleseti
rokkantsági
Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a nyugdíjként halála időpontjában megillette,
házasságban vagy az élettársi közösségben együtt vagy megillette volna. Az elhunyt
élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi nyugdíjának
60
százaléka
jár
házasságból, élettársi együttélésből származó árvaellátásként annak a gyermeknek,
gyermeket is –, akinek szülője haláláig az öregségi, akinek
illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati
− mindkét szülője elhunyt,
időt megszerezte, vagy öregségi, illetve
− életben lévő szülője rokkant.
rokkantsági nyugdíjasként halt meg, addig, amíg
A
2003.
december 31-ét követő időponttól
nappali tagozaton tanul, de legfeljebb 25 éves
megállapításra
kerülő
árvaellátás
életkorig.
legkisebb összege 19.750,- Ft.
A gyermeket rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesítik, ha a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (23.200.-Ft), és a családban
történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével
ellentétben,
feltéve,
hogy
a
települési
önkormányzat rendelete alapján elrendelt vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg
− külön-külön számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25-szörösét,
−

együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 75-szörösét.

A támogatás havi összege gyermekenként
a hatályos öregségi nyugdíjminimum 22%a, 2004-ben 5.104,- Ft.
Emelt szinten jár az adóköteles
jövedelemmel nem rendelkező, tartásra
köteles, nyugellátásban, nyugdíjszerű
rendszeres szociális pénzellátásban,
időskorúak járadékában részesülő gyám
esetén, 2004-ben havonta 9.750,- Ft.

18 éves korig, illetve nappali tagozaton tanuló
esetén 25 éves korig jár.

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás (természetbeni)

II.5

Ha a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (csak
a kiskorúak jogosultak rá).

Az általános iskolás gyermekek tankönyvés tanszerellátásának támogatása, a
gyermekintézmények étkezési térítésének
díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve
egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
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Típus

Lakásfenntartási támogatás

Kapcsolódó
kérdés száma
a „C”
kérdőíven

II.8

Jogosultság feltétele

Összeg (2004-ben)

Támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, feltéve
hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás
havi összjövedelmének
− 25%-át az egyszemélyes háztartás esetén,
illetve ha a háztartásban élő személyek több
mint fele 25 év alatti tanuló gyermek vagy A támogatásnak biztosítania kell a
fogyatékos személy,
lakhatás
feltételeinek
megőrzését.
− 30%-át a fentiekbe nem tartozó háztartások Összege: minimum 2.500,- Ft.
esetén meghaladja,
támogatásra jogosult az adósságkezelési
szolgáltatásban részesülő személy.
Egyéb esetekben a helyi önkormányzat
rendeletében határozza meg a lakásfenntartási
támogatásra jogosultak körét a jogosultság
jövedelmi határát.
Egy szociális segélyek, támogatások

Átmeneti segély

II. 7

Azok a személyek, akik létfenntartásukat
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, és
önmaguk, illetve családjuk fenntartásáról másféle
módon nem képesek gondoskodni, alkalmanként
egy-egy nagyobb kiadás, például: betegség, elemi
kár esetén.
a)

Közgyógyellátás (természetbeni)

alanyi jogon: bentlakásos gyermek- és
ifjúságvédelmi intézményben lakó, az a
rendszeres szociális segélyben részesülő, aki
67%-os munkaképesség-csökkent, illetve
vakok
személyi
járadékában
vagy
fogyatékossági
támogatásban
részesül,
pénzellátásban részesülő hadigondozott és
nemzeti gondozott, sorkatonai családi
segélyben
részesülők,
rokkantsági
járadékban, I., II., csoportú rokkantsági, illetve
baleseti nyugellátásban részesülő, és az aki,
vagy aki után eltartója, szülője magasabb
összegű családi pótlékban részesül,
normatív alapon: egy év időtartamra annak a
személynek, akinek havi rendszeres
gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át
(2.320,- Ft) meghaladja, feltéve, hogy
családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (23.200,- Ft), egyedül élő
esetén 150%-át (34.800,- Ft),
méltányossági alapon: aki szociálisan
rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas,
hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül
nem képes viselni.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező térítésmenetesen jogosult a
társadalombiztosítás által támogatott
egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre,
protetikai
és
fogszabályozási eszközökre, ideértve az
utóbbiak javításának költségeit, valamint a
járóbeteg
szakellátás
keretében
gyógyfürdőben
nyújtott
fizioterápiás
kezelésre.

II.7

Sorkatona munkaképtelen és eltartásra szoruló
hozzátartozóját, ha őt a bevonulást megelőzően
eltartotta, vagy tartási igénye a bevonulás után
keletkezett, vagy a tartásra kötelezettségét a
bíróság állapította meg.

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével azonos (23.200,- Ft),
amennyiben több személy jogosult az
ellátásra, úgy személyenként a fenti
alapösszeg 70%-ával emelkedik, jegyző
állapítja meg.

II.7

Változó pénzösszeg, de a segély öszszege nem lehet kevesebb a helyben
Aki
a
meghalt
személy
eltemetéséről szokásos legolcsóbb temetés költségeinek
gondoskodott, de a temetési költségek viselése 10%-ánál, de elérheti annak teljes
létfenntartását veszélyezteti.
összegét, ha a temetési költségek viselése
a kérelmezőnek vagy családjának a
létfenntartását veszélyezteti.

II.7

b)

c)

Sorkatonai családi segély
(pénzbeni)

Temetési segély (pénzbeli)

Változó
pénzösszeg
(eseti
vagy
folyamatos), átmeneti segély, pénzintézeti
tevékenységnek
nem
minősülő
kamatmentes kölcsön formájában is
nyújtható.
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4. A T-Star adatbázis
oldal
4.1. T-Star adatbázis leírása az MTA KTI Adatbankjában
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4.2. A T-Star válogatott adatbázis változói

350

342

TSTAR leírás (2010)

A Magyarországra vonatkozó empirikus területi vizsgálatok számára
leggazdagabb tartalommal és legnagyobb területi részletezettséggel
rendelkezésre álló információforrás a Központi Statisztikai Hivatal
1975-t l m ködtetett Település Statisztikai Adatbázis Rendszere, a TSTAR. A T-STAR elektronikus adatbázis, csak számítógépes állományként létezik. Az alább bemutatásra kerül , az MTA Közgazdaságtudományi Intézete által egységesített és ellen rzött rendszer
1990-t l kezdve évenként tartalmazza valamennyi, a KSH által gy jtött vagy megkapott, s az adott évre vagy annak valamely id pontjára
(lehet ség szerint december 31-re) településenkénti részletezettségben, teljeskör en rendelkezésre álló települési adatok állományát. A
T-STAR-ba integrálták az 1990-es és 2001-es népszámlálások települési szinten feldolgozott adatainak egy részét, valamint a KSH úgynevezett területi számjelrendszerét is.

A T-STAR településállománya, területkódjai
Egységesített rendszerünk mindvégig magában hordozza a rendszerváltozás óta lezajlott, a
települések megsz nését, illetve önállóvá válását eredményez közigazgatási változások
hatásait. A rendszerben minden egyes olyan település szerepel, amely akár csak egy napig
is létezett Magyarország közigazgatási rendszerében 1990. január 1. óta. Ebb l következ en
a mez k túlnyomó többsége nem tartalmaz folyamatosan adatokat: adathiány található az
adott évben önállóan nem létez települések rekordjaiban.

A településállomány változásának folyamata
A rendszerváltás magával hozta a települések nagyfokú önállóságát, az egy helyütt él lakosok önrendelkezési jogának kiszélesedését, ami több „új” település kialakulásával, önállóvá
válásával járt, így az ország településállománya folyamatos átalakuláson megy keresztül.
Új település létrejötte kétféleképpen mehetett végbe: vagy úgy, hogy egy városból vagy nagyobb községb l önálló néven kivált annak egyik része, de a lecsökkent terület és népesség város vagy község továbbra is fennmaradt és régi nevén létezett tovább, vagy pedig
úgy, hogy az eredeti település is megsz nt nevével és településazonosítójával együtt és helyébe legalább két új település lépett, új néven. Az el bbire példaként szolgálhat Kazincbar1
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cika, melyb l önálló településként kivált Berente, az utóbbira pedig Mázaszászvár, mely
ezen a néven megsz nt létezni, hiszen létrejött helyette két új település: Máza és Szászvár.
Az els ként említett típus az éves adatbázisok szerkezetében nem okozott különösebb változást, hiszen ha önállóvá vált egy település, az egyszer en megkapta a legnagyobb, épp
soron következ településazonosítót és adataival együtt bekerült az adatbázis végére. Ha
viszont megsz nt egy település, az már komolyabb gondot okozott, hiszen a megsz nés
évét követ adatbázisok t már nem tartalmazták. Emiatt lehetetlenné vált az olyan éveket
bemutató adatbázisok összekapcsolása, amikor még léteztek e települések, és az olyanoké,
amikor már nem. (E település-szétválások a ’90-es évek elején mind lezajlottak, utána már
csak település-kiválások történtek.)
Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy egységesített rendszerünk alapesetben az összes
olyan települést tartalmazza, amely akár csak egy napig is létezett 1990 óta. Ebb l követkeen a mez k túlnyomó többsége nem tartalmaz folyamatosan adatokat: adathiány, vagyis
üres cella található az adott évben önállóan nem létez települések rekordjaiban.
A települési ki- és szétválások pontos leírását adja a
TSTAR\dokumentumok\Kozigazgatasi_valtozasok90_2006.xls fájl.

Egyéb változások a területi rendszerben
A településállományom belüli mozgás mellett a területi rendszer egyéb szintjein is történtek
változások.

Kistérségek
A hazai területi rendszer települési szintet követ adminisztratív egysége a kistérség, mely
szint a közigazgatási rendszerben önállóan nem jelenik meg. Kialakítása központilag történt,
els sorban statisztikai számbavételi célból. Ezt a szintet többször is átszabták a rendszerváltozás után. Legtovább a 150 kistérséget tartalmazó beosztás élt; ez a rendszer a területi
elemzések általánosan elfogadott kerete. 2004-ben a 168 egységet tartalmazó beosztás vált
hivatalossá, a jelenlegi kistérségi rendszer 2007-t l 174 kistérséget tartalmaz. Minden települési adatfájlunk közli a települések beosztását, hovatartozását e három kistérségi szint
esetében.

Megyék
14 település esetében, 7 megye területét érintve, négy alkalommal történt megyehatár módosítás 1990-et követ en, legutóbb 2002-ben. Minden települési adatfájlunk közli a települések megyék szerinti hovatartozását 1990-re és a 2008-at követ aktuális állapotra vonatkozóan.
2
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A települési megyeváltások pontos leírását adja a
TSTAR\dokumentumok\Kozigazgatasi_valtozasok.xls fájl.

Régiók
A megyehatár módosítások sajátossága, hogy egyetlen esetet kivéve régióváltást is jelentettek, mely folyamat nyomon követhet a
TSTAR\dokumentumok\Kozigazgatasi_valtozasok.xls fájlban. Ennek megfelel en minden
települési adatfájlunk közli a települések tervezési-statisztikai régiók szerinti hovatartozását
1990-re és a 2008-ban aktuális állapotra vonatkozóan.

A T-STAR változókészlete
A T-STAR adatainak köre nem állandó, követi a KSH adatgy jtési programjában és módszertanában bekövetkez változásokat. Egyes években a változás igen számottev is lehet
(pl. oktatási, egészségügyi adatok - módszertani változás okán; népszámlálási adatok, megazdasági összeírások adatai - az összeírások ütemezését l függ en). Ezért a rendelkezésre álló adatok körér l célszer tájékozódni a rendszer részét képez , és minden egyes
változó f bb jellemz it – változónév, definíció, gy jtésének évei, mértékegység, illetve az
esetlegesen szükséges egyéb tudnivalók – tartalmazó „katalógus” alapján.
(TSTAR\tstar_adatkatalogus.xls) Ennek tanulmányozása azért is nélkülözhetetlen a T-STAR
használatához, mert az adattáblákban a változókat csak egy rövid változónév azonosítja.

Témakörök
A T-STAR minden egyes változóját egy általunk kreált azonosítóval láttuk el. E folyamat els
lépéseként az összes változót tartalma alapján témakörökbe soroltuk. Ezek az alábbiak:

Témakörök:

Jelölésük:

Balesetek

AC

Demográfia

DE

Egészségügy

EU

Gazdálkodó szervezetek

GS

Igazságszolgáltatás

IG

Ipar

IP

Kereskedelem, vendéglátás

KE

Közlekedés, hírközlés

KH

Közigazgatás

KI
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Témakörök:

Jelölésük:

Kommunális infrastruktúra

KO

Környezetszennyezés

KS

Kultúra, közm vel dés

KU

Lakásállomány

LA

Mez gazdaság

MG

Munkanélküliség

MN

Oktatás

OK

Önkormányzati segélyezés

ON

Önkormányzati költségvetés

OV

Szociális ellátás

SZ

Turizmus, szállásadás

TU

Személyi jövedelemadó

TX

A táblázatban szerepl jelölés minden azonosító els két karakterét foglalja el. A következ
kett vagy három karaktert a változó adott témakörön belüli sorszáma adja. Az évszám külön
változóként szerepel csakúgy, mint a települések 4 jegy azonosító kódja. Minden egyes
változót csak abban az évben szerepeltetünk, amelyben értelmezhet adatokkal töltötték fel.
A változók kódjai nem jelölnek semmiféle sorrendiséget.

A változók azonosítása
A részletes azonosítást, információgy jtést a TSTAR\tstar_adatkatalogus.xls fájl teszi lehevé. Itt az általunk adott változónéven és a változó definícióján kívül megtalálhatjuk annak
eredeti KSH-azonosítóját, mértékegységét, a számbavétel gyakoriságát, valamint azt (sárga
hátter csillagokkal kiemelve), hogy rendszerünkben mely évekre vonatkozóan szerepel az
adott változó. A problémás eseteket a „megjegyzések” rovatban, illetve narancssárgára festéssel és megjegyzés beszúrásával jelöltük. (Ez utóbbit úgy tudjuk elolvasni, hogy a kurzort
az adott cella fölé visszük.) Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy olyan esetekben, amikor két, a
KSH által külön kód alatt szerepeltetett változó definíciójában csak minimális eltérést tapasztaltunk, akkor e két változót mi már egy kód alá soroltuk be. Az ilyen eseteket is megjelöltük
a „megjegyzések” rovatban. (A legtöbb esetben a KSH maga hívta fel a figyelmet az ilyen
összevonási lehet ségekre a T-STAR mellékleteiben.)
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Aggregált adatbázisok a rendszerben
Mint láttuk, a T-STAR eredetileg egy olyan adatbázis, mely minden évben az éppen aktuális
településállomány jellemz it, változókészletét közli. Kutatásaink során azonban sokszor találkozhatunk olyan helyzettel, hogy nincs szükségünk ilyen részletes adatbázisra: ha településekkel dolgozunk is, országos szint folyamatokat vizsgálunk, így a közigazgatási változások – az érintett települések igen kis száma nyomán – elveszítik jelent ségüket. Éppen ezért
hoztunk létre az eredetib l olyan adatbázisokat, melyek települési szinten nem tartalmazzák
a bekövetkezett közigazgatási változásokat, illetve magasabb térségi aggregációkban jelennek meg. E további adatbázisok szerkezete megegyezik az eredeti, egységesített települési
szint adatbázis szerkezetével csakúgy, mint változókészletük, jelöléseik, fizikai megjelenésük.

A közigazgatási változások kisz rése
Els ilyen származtatott adatbázisunk szintén települési szint , de minden közigazgatási
változást kisz rtünk bel le, így településállománya mindvégig megmarad az 1990-ben önálló
településkörnél. Ennek következtében ebben az adatbázisban csak az adatközl hibájából
fordulhat el adathiány, települési megsz nések, ki- és szétválások nem terhelik a rendszert.
Megfigyelési egységek száma: 3063.

Kistérségi szint adatbázisok (NUTS4)
A teljes változókört a megfelel aggregálások segítségével megjelenítettük kistérségi szinten
is, három különböz módon.

A 150-es beosztás
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a kistérségi beosztást, a 2000-ben érvényes 150-es kistérségi területfelosztásnak megfelel en.
Megfigyelési egységek száma: 150.

A 168-as beosztás
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a kistérségi beosztást, a 2006-ban érvényes 168-as kistérségi területfelosztásnak megfelel en.
Megfigyelési egységek száma: 168.
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A 174-es beosztás
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a kistérségi beosztást, a 2007-ben érvényes 174-as kistérségi területfelosztásnak megfelel en.
Megfigyelési egységek száma: 174.

Megyei szint adatbázisok (NUTS3)
A teljes változókört a megfelel aggregálások segítségével megjelenítettük megyei szinten
is, két különböz módon.

Az 1990-es állapot szerint
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a megyei beosztást, az 1990-ben érvényes területfelosztásnak megfelel en. Megfigyelési egységek száma: 20.

A 2008-as állapot szerint
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a megyei beosztást, a 2008-ban érvényes területfelosztásnak megfelel en. Megfigyelési egységek száma: 20.

Tervezési-statisztikai régió szint adatbázisok (NUTS2)
A teljes változókört a megfelel aggregálások segítségével megjelenítettük a tervezésistatisztikai régiók szintjén is, két különböz módon.

Az 1990-es állapot szerint
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a regionális beosztást, az 1990-ben érvényes területfelosztásnak megfelel en. Megfigyelési egységek száma: 7.

A 2008-as állapot szerint
A teljes adatbázist megjelenítettük változatlan szerkezetben, változatlannak tekintve a regionális beosztást, a 2008-ban érvényes területfelosztásnak megfelel en. Megfigyelési egységek száma: 7.
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Válogatott adatbázisok a rendszerben
A T-STAR alaptermészeténél fogva egy sor olyan változót is tartalmaz, melyeket csak nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem használunk fel elemzési célra, ellenben részét képezi egy
sor olyan változó is, melyek igen gyakran használatosak területi kutatások esetén. Eddigi
tapasztalatainkra és szakirodalmi ajánlásokra támaszkodva szétválasztottuk az adatok e két
csoportját, külön adatbázisban jelenítve meg a legelterjedtebb változókat. A szelekciónál a
tartalmi szempontok mellett igyekeztünk úgy válogatni, hogy lehet ség szerint minél több
változó folyamatos id sort mutasson 1990-t l, vagy legalább a kilencvenes évek elejét l fogva. E változók listáját a TSTAR\valogatott\tstar_valogatott_adatkatalogus.xls fájl tartalmazza.
Ennek az adatbázisnak a tematikai sz kítés mellett az a különlegessége, hogy benne már az
alapinformációkból származtatott fajlagos mutatók is szerepelnek:
Egy állandó lakosra jutó adóköteles jövedelem alap
Vállalkozások s sége (ezer állandó lakosra jutó száma)
Egyéni vállalkozások s sége (ezer állandó lakosra jutó száma)
Öregségi index (60-x évesek/14 év alattiak)
Aktív korúak aránya (18-59 évesek/teljes népesség)
Vándorlási egyenleg
B ncselekmények s sége (b neset/ezer lakos)
Személygépkocsi-s ség (szgk/ezer lakos)
Telefons ség (f vonal/ezer lakos)
Közm olló (csatornahálózat hossza / vízvezeték-hálózat hossza)
Új lakások aránya (épített lakás/lakásállomány)
Vendégéjszakák s sége (vendégéjszaka/állandó népesség)
Tartósan munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül
Pályakezd munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül
Munkanélkülek aránya az adózók százalékában
Munkanélküliek aránya az aktív korú (18-59 éves) népességen belül

Ez a válogatott adatbázis – mintegy „kicsiben” leképezve a teljes rendszert – mindazon települési és aggregált térségi szinten rendelkezésre áll, amelyeket a fentiekben bemutattunk.
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A válogatott T-Star adatbázis változói

KSH-azonosító Definíció
A KSH 2009. évi hivatalos definíciója
Egyezik/Nem egyezik Mértékegység 1990 1991 1992
kód
adataiból továbbszámított
adat) (a népszámlálás végleges
TAAA100 Lakónépesség száma az év közepén (a népszámlálás végleges
Lakónépesség
száma az év közepén
Egyezik adataiból továbbszámított*adat) *
*
de01
TAAA101
Lakónépesség
száma
az
év
végén
(a
népszámlálás
végleges
adataiból
továbbvezetett
adat)
de02
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges
Egyezik
adataiból továbbvezetett adat)
*
*
*
TAAA200
Állandó
népesség
száma
(A
KÖNYV
továbbvezetett
adata)
de03
Állandó népesség száma
Egyezik
*
*
*
TAAA201 Állandó népességb l a 0-2 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata)
de04
Állandó népességb l a 0–2 évesek száma
Egyezik
*
*
*
TAAA202 Állandó népességb l a 3-5 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata)
de05
Állandó népességb
l a 3–5 évesek száma
Egyezik
*
*
*
TAAA203 Állandó népességb l a 6-13 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata) l a 6–13 évesek száma
de06
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA204 Állandó népességb l a 14 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata)
de07
Állandó népességb
l a 14 évesek száma
Egyezik
*
*
*
TAAA205 Állandó népességb l a 15-17 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata) l a 15–17 évesek száma
de08
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA206 Állandó népességb l a 18-59 évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata) l a 18–59 évesek száma
de09
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA207 Állandó népességb l a 60-x évesek száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata) l a 60–x évesek száma
de10
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA208 Állandó népességb l a 18-54 éves n k száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata)l a 18–54 éves n k száma
de11
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA209 Állandó népességb l az 55-x éves n k száma (A KÖNYV továbbvezetett
adata)l az 55–x éves n k száma
de12
Állandó népességb
Egyezik
*
*
*
TAAA210 Állandó népességb l a 18-59 éves férfiak száma (A KÖNYV
továbbvezetett
adata)
de13
Állandó
népességb
l a 18–59 éves férfiak száma
Egyezik
*
*
*
TAAA211
Állandó
népességb
l
a
60-x
éves
férfiak
száma
(A
KÖNYV
továbbvezetett
adata)
de14
Állandó népességb l a 60–x éves férfiak száma
Egyezik
*
*
*
TAAA212
Állandó
népesség,
férfiak
összesen
(A
KÖNYV
továbbvezetett
adata)
de15
Állandó népesség, férfiak összesen
Egyezik
*
*
*
TAAA213
Állandó
népesség,
n
k
összesen
(A
KÖNYV
továbbvezetett
adata)
de16
Állandó népesség, n k összesen
Egyezik
*
*
*
TAAA214 Állandó népességb l a 18-57 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett adata)
de17
Megsz nt az adatszolgáltatás
TAAA215 Állandó népességb l a 18-62 éves férfiak száma (a KÖNYVÁllandó
továbbvezetett
adata)
de18
népességb
l a 18–62 éves férfiak száma
Egyezik
TAAA216 Állandó népességb l a 18-58 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
adata)l a 18–58 éves n k száma
de19
Állandó népességb
Egyezik
de20
TAAA217 Állandó népességb l az 55 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l az 55 éves n k száma
Egyezik
de21
TAAA218 Állandó népességb l az 56 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l az 56 éves n k száma
Egyezik
de22
TAAA219 Állandó népességb l az 57 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l az 57 éves n k száma
Egyezik
de23
TAAA220 Állandó népességb l a 60 éves férfiak száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l a 60 éves férfiak száma
Egyezik
de24
TAAA221 Állandó népességb l a 61 éves férfiak száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l a 61 éves férfiak száma
Egyezik
TAAA105 Lakónépességb l a n k száma az év végén (a népszámlálásLakónépességb
végleges adataiból
adat)
de25
l a ntovábbvezetett
k száma az év
végén (a népszámlálás
Egyezik
végleges adataiból továbbvezetett adat)
TAAA106 Lakónépességb l a férfiak száma az év végén (a népszámlálás
végleges adataiból
továbbvezetett
adat)
de26
Lakónépességb
l a férfiak
száma az év
végén (a népszámlálás
Egyezik végleges adataiból továbbvezetett adat)
de27
TAAA222 Állandó népességb l az 58 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l az 58 éves n k száma
Egyezik
de28
TAAA223 Állandó népességb l az 59 éves n k száma (a KÖNYV továbbvezetett
Állandó népességb
adata) l az 59 éves n k száma
Egyezik
TAAA249 Állandó népességb l a 15–61 éves n k száma
de54
Állandó népességb l a 15–61 éves n k száma
Egyezik
TAAB000 Élveszületések száma
de55
Élveszületések száma
Egyezik
*
*
*
TAAB006 Halálozások közül férfi
de61
Halálozások közül férfi
Egyezik
TAAB100
Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen) száma (állandó és ideiglenes vándorlások
de62
Odavándorlások
Egyezik
száma összesen) eset
*
*
*
TAAB101
Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen) száma (állandó és ideiglenes vándorlások
de63
Elvándorlások
Egyezik
száma összesen) eset
*
*
*
TAAB102 Állandó odavándorlások száma
eset
de64
Állandó odavándorlások száma
Egyezik
TAAB103 Állandó elvándorlások száma
eset
de65
Állandó elvándorlások száma
Egyezik
TAAM401 Körzeti orvosi székhely léte
eu56
Megsz nt az adatszolgáltatásigen-nem
*
TAAM416 Háziorvosi székhely léte
eu64
Megsz nt az adatszolgáltatásigen-nem
TAAJ600
Gyógyszertárak száma
db
eu65
Gyógyszertárak száma (humán)
Nem egyezik
*
*
*
TAAP002
Jogi személyiség gazdasági társaságok száma
gs04
Megsz nt az adatszolgáltatás db
*
TAAP020
Jogi
személyiség
nélküli
gazdasági
szervezetek
száma
db
gs07
Megsz nt az adatszolgáltatás
*
TAAP040
Egyéni
vállalkozások
száma
db
gs10
*
Megsz nt az adatszolgáltatás
TAAP041
Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és Regisztrált
megsz
gazdálkodási
együtt, év végén)
db
gs11
vállalkozásokformákkal
száma (átalakulásra
kötelezett
Nem és
egyezik
megsz
gazdálkodási
formákkal együtt)
TAAP042
db
Regisztrált jogi személyiség vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett
együtt,
év végén)
Regisztrált
jogi gazdálkodási
személyiség formákkal
vállalkozások
száma
(átalakulásra
Nem egyezik kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt)
gs12
TAAP045
Regisztrált jogi személyiség nélküli vállalkozások száma (megsz
formákkal
év végén)száma
db formákkal együtt)
gs15
Regisztráltgazdálkodási
jogi személyiség
nélküliegyütt,
vállalkozások
Nem egyezik
(megsz
gazdálkodási
TAAP047
Regisztrált egyéni vállalkozások száma (év végén)
db
gs17
Regisztrált egyéni vállalkozások száma
Nem egyezik
TAAP050
köd vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megsz
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
gs116
Megsz nt az adatszolgáltatás db
TAAP051
köd jogi személyiség vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
Megsz
nt az adatszolgáltatás db
gs117
TAAP057
köd jogi személyiség nélküli vállalkozások száma (megsz
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
gs123
Megsz nt az adatszolgáltatás db
TAAP060
köd egyéni vállalkozások száma (év végén)
gs126
Megsz nt az adatszolgáltatás db
TAAP063
Regisztrált társas vállalkozások száma (megsz
és átalakulásra
kötelezett
együtt, évés
végén)
db
gs129
Regisztrált
társasgazdálkodási
vállalkozásokformákkal
száma (megsz
Nem
átalakulásra
egyezik kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt)
TAAP064
köd társas vállalkozások száma összesen (megsz
és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt,
gs130
Megsz
nt év
az végén)
adatszolgáltatás db
TAAP432
köd
(Regisztrált)
nonprofit
szervezetek
száma
db
gs157
Regisztrált nonprofit szervezetek száma
Nem egyezik
TAAP800
köd gazdasági szervezetek száma összesen
gs164
Megsz nt az adatszolgáltatás db
ig01
TAAX000 Ismertté vált közvádas b ncselekmények száma (az elkövetés
A regisztrált
helye szerint)
b ncselekmények száma (az elkövetésNem
helyeegyezik
szerint)
db
ig23
TAAX100 Ismertté vált b nelkövet k száma (lakóhely szerint)
A regisztrált b nelkövet k száma (lakóhely szerint)Nem egyezik
TAAF047
Üzemanyagtölt állomások száma
ke41
Megsz nt az adatszolgáltatás db
*
*
TAAF058
Gépjárm üzemanyag-tölt állomások száma
db
ke104
Üzemanyagtölt állomások száma
Nem egyezik

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
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2005

2006

2007

2008

2009
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*

*

*

*

*

*

350

kh07
kh08
kh16
kh41
kh42
kh43
ko03
ko14
ko26
la01
la02
la17
mn01
mn04
mn20
ok20
ok21
ok34
ok36
ok37
ok47
ok50
on02
tu06
tu07
tu08
tu09
tu11
tx01
tx02
tx03

TAAR010

TAAR001

db
Személygépkocsik száma az üzemeltet lakhelye szerint Személygépkocsik száma az üzemeltet lakhelye szerint
Egyezik
Távbeszél f vonalak száma (szolgálati vonalakkal együtt)
Megsz nt az adatszolgáltatás db
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma
db
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma Egyezik

TAAR013

Távbeszél f vonalak száma (ISDN vonalakkal együtt)

Távbeszél f vonalak száma (ISDN vonalakkal együtt)
Egyezik

db

*

*

*

*

*

*

*

TAAR014

Szolgálati üzemi f vonalak száma (analóg)

Szolgálati (analóg) üzemi f vonalak száma

Egyezik

db

*

*

*

*

*

*

*

TAAR015
TAAH004

ISDN vonalak száma
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza

ISDN vonalak száma

Egyezik

*

*

*

*

*

*

Egyezik

db
km

*

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAH108

Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma

db

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

db

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

db

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAR002

TAAH308
TAAG000
TAAG100
TAAG126
TAAS001

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma
Egyezik
A háztartási gázfogyasztókból a f tési fogyasztók száma A háztartási gázfogyasztókból a f tési fogyasztók száma
Egyezik
Lakásállomány /az éves lakásép. és megsz nési stat. alapján,
80-tól a 84.évi mikrocenzus, 90-t l népsz. alapján
becsült
adat/
Lakásállomány
Nem
egyezik

Épített lakások száma (üdül k nélkül)
Épített lakások száma
Az év folyamán megsz nt lakások száma /üdül k nélkül/ Az év folyamán megsz nt lakások száma
Nyilvántartott álláskeres k száma összesen
Nyilvántartott álláskeres k száma összesen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Nem egyezik

db

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nem egyezik

db

*

*

*

*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAS020

Egyezik
180 napon túli nyilvántartott álláskeres k száma összesen 180 napon túli nyilvántartott álláskeres k száma összesen
Egyezik
Nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma
Nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma
Egyezik

TAAK133

Általános iskolai f állású pedagógusok száma (gyógypedagógiai
Általános
oktatással
iskolaiegyütt)
f állású pedagógusok száma (gyógypedagógiai
Egyezik oktatással együtt)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAK127

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAK118

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással
Általános
együtt) iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
Nem
(gyógypedagógiai
egyezik
oktatással együtt)
*
Nemzetiségi nyelvet tanulók száma az általános iskolában
*
Megsz nt az adatszolgáltatás

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAK234

Középiskolai f állásu pedagógusok száma

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAK225
TAAK212

Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos
Középiskolaigimnáziumok
tanulók számamegfelel
a nappaliévfolyamaival
oktatásban (aNem
együtt)
hat-egyezik
és nyolcévfolyamos gimnáziumok
* megfelel
*
évfolyamaival
*
*
együtt)
*
*
Nappali tagozaton eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma az el
tanévben
Megsz nt az adatszolgáltatás
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAK229
TAAT101

Érettségi vizsgát tett személyek száma a nappali oktatásbanEredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a nappali
Nem egyezik
oktatásban
Az önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma
Megsz nt az adatszolgáltatás

*

*

*

TAAF407

Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken
Egyezik
Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken
Egyezik
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
Egyezik

TAAS004

Középiskolai f állású pedagógusok száma

Egyezik

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAF412

vendégéjszaka *
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi
szálláshelyeken
vendégéjszaka *
Külföldiek
által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi
Egyezik szálláshelyeken
db
Összes kereskedelmi szálláshely szállásfér helyeinek számaÖsszes kereskedelmi szálláshely szállásfér helyeinek Egyezik
száma
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAQ000

Adófizet k száma (el zetes adat)

Adófizet k száma (NAV definíciója)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TAAQ001

Személyi jövedelemadó-alap összege (el zetes adat)

Összevont adóalap összege (NAV definíciója)

TAAQ002

Összes személyi jövedelemadó (el zetes adat)

Összes SZJA (NAV definíciója)

TAAF408
TAAF409
TAAF410

Egyezik

*

Nem egyezik

ezer Ft

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Egyezik

ezer Ft

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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