FÉLÉVES KÉRDŐÍV
A VÉR SZERINTI ANYÁTÓL
Gyermek azonosítója:

____ ____ ____ ____ ____ ____

Védőnő azonosítója:

____ ____ ____ ____

Védőnői körzet azonosító:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Anya születési éve/ hónapja:

____ ____ ____ ____ / ____ ____

Mikor készült az interjú:

___ ___ ___ ___ év ___ ___ hónap ___ ___ nap

KÉRDEZÉS INDUL:

___ ___ óra ___ ___ perc

IKERGYERMEKEK ESETÉN KITÖLTENDŐ:
IKERTESTVÉREKHEZ KIADOTT
AZONOSÍTÓK
2. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

3. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

4. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___
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VÉDŐNŐI ÚTMUTATÓ (NEM KELL FELOLVASNI!)

Kedves Védőnő! Kérlek, jelöld be az alábbi listán (a négyzetek beikszelésével), hogy a féléves
kérdőív mely elemeit kell lekérdezned a válaszadótól!
X-ELD BE AZ ÖSSZES KÉRDŐÍVELEMET, AMELYET KÉRDEZNI FOGSZ.








Kiegészítő/proxy kérdezés (ha nem volt várandós kérdezés)….

44-62. old.

Féléves kérdőív (mindenkitől) ……………………………………………….

3-24. old.

(Első) gyermek kérdőív (mindenkitől) …………………………………….. 25-34. old.
(Második) gyermek kérdőív (ha kettes ikrek)………………………….. 35-43. old.
(Harmadik) gyermek kérdőív (ha hármasikrek)……..……………….. web
(Negyedik) gyermek kérdőív (ha négyesikrek)……..………………..
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
1. Kérdezői utasítások
A kérdőívben számos olyan kitöltési /kérdezői utasítás szerepel, amit a válaszadónak nem kell és
nem szabad felolvasni a kérdezés során, ezek a Te munkádat segítik.
EZEK AZ UTASÍTÁSOK MINDEN ESETBEN KERETBEN, NAGY, DŐLT, SZÜRKE BETŰVEL, TEGEZŐ
FORMÁBAN SZEREPELNEK!
2. „Vonal alatti” válaszlehetőségek
A kérdőív legtöbb kérdésénél a feketével jelölt, felolvasandó válaszlehetőségek alatt egy vonallal
elválasztva, szürkével, további válaszlehetőségek láthatók (Pld. A01. kérdés 88-nem tudja
válasza). Ezeket a válaszlehetőségeket a kérdezés során nem szabad felolvasni, azonban szükség
esetén jelölhetők. A „vonal alatti” válaszok egy speciális típusa, ha ezek táblázaton belül jelennek
meg. Ebben az esetben is szürke színnel, eltérő szegéllyel különül el az oszlop) (Példa: A13. kérdés)
3. „Nem tudja” és „nem kíván válaszolni” válaszok kezelése
A „nem tudja” és „nem kíván válaszolni” válaszok kezelésének a kérdőívben két típusa van:
a) A legtöbb kérdés esetében „vonal alatti” válaszlehetőségként jelennek meg halványabb,
szürke színnel. (lásd: 2. pont) (Példa: A01. kérdés)
b) Néhány olyan kérdésnél, ahol gyakoribb vagy értelmezhető lehet a „nem tudja” válasz, ott
felvettük a felolvasandó válaszlehetőségek közé. Ezekben az esetekben a vonal felett, fekete
színnel szerepel. (Példa: E05. kérdés)
4. „Nem érinti” válaszok kezelése
A kérdőívben számos ponton találhatsz „vonal alatti” válaszként „nem érinti” válaszlehetőséget.
Ezt akkor lehet jelölni, ha az adott kérdés nem értelmezhető a kérdezett esetében. (Példa: A13.
kérdés: ha nincs testvére, akkor nem is beszélgethet vele)
5. Ugratások a kérdőívben
A kérdőívben igen sok olyan kérdés is van, amit nem minden válaszadónak kell feltenni. Az
ugratásoknak alapvetően két típusa van a kérdőívben:
a) Kisebb (néhány kérdést kihagyó) ugratások
Ezekben az esetekben az egyik kérdésre adott válasz alapján előfordulhat, hogy a
következő néhány kérdést nem kell feltenni a válaszadónak, a kérdőívet egy későbbi
kérdésnél kell folytatni. Ilyen esetben a válaszlehetőségek mellett látod, hogy az adott
választ jelölve melyik kérdésnél kell folytatnod. (Példa: B01. kérdés)
b) Nagyobb egységek kihagyása a válaszadó élethelyzetétől függően
Előfordulnak olyan kérdéscsoportok, vagy akár egész blokkok, amit a válaszadó
élethelyzetének megfelelően kérdezni kell, vagy ki kell hagyni. Ilyen például a válaszadó
gyerekeire vonatkozó kérdések. Ezekben az esetekben általában kérdezői utasítások
formájában (lásd: 1. pont) láthatod, hogy hol kellene folytatni a kitöltést az adott
élethelyzetnek megfelelően. (Példa: 8. oldal legalján szereplő utasítás a B04. kérdés
alatt).
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Először is köszönöm, hogy továbbra is vállalta a részvételt! A mai beszélgetés a féléves gyermekéről,
jelenlegi helyzetéről, és a várandósság óta bekövetkezett esetleges változásokról fog szólni. A
kérdésekre nincsenek jó vagy rossz válaszok, mindig aszerint válaszoljon, amit önmagára nézve
leginkább jellemzőnek tart. Kezdjünk is hozzá!

A. BEVEZETŐ KÉRDÉSEK
ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG
Az első kérdések az Ön egészségi állapotára vonatkoznak.
A01. Milyen az Ön egészsége általában?
 1 - nagyon jó
 2 - jó
 3 - kielégítő
 4 - rossz
 5 - nagyon rossz
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
A02. Előfordult-e Önnel a szülést követően az alábbi egészségi problémák közül valamelyik? TÖBB
VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1. gátsebbel kapcsolatos probléma
 2. császármetszés sebével kapcsolatos probléma
 3. emlőgyulladás
 4. mellbimbó fájdalom
 5. egyéb szoptatási probléma
 6. vizelettartási probléma
 7. egyéb, szülés következtében fellépő probléma, azaz: _______________________________
________________________________________

 66 - egyik sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
A03. Közvetlenül a szülés előtt, mekkora volt az Ön testsúlya ruha és cipő nélkül? (kg)
___ ___ ___ kg
________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
A04. Mekkora most az Ön testsúlya ruha és cipő nélkül? (kg)
___ ___ ___ kg
________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
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A05. Átlagosan hány órát alszik Ön mostanában éjszakánként? Ha többször is felébred éjszaka, kérjük
adja össze az alvási időtartamokat!
__ ___ órát
________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
A06. Átlagosan hányszor ébred fel Ön mostanában éjszakánként?
__ ___ alkalommal
________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
A07. Dohányzik-e Ön jelenleg?
 1 - igen, naponta
 2 - igen, alkalomszerűen
 3 - nem, leszoktam a dohányzásról
 4 - nem, soha nem dohányoztam
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
A08. Előfordul-e, hogy a most féléves gyermeke olyan helyiségben tartózkodik, ahol Ön vagy mások
dohányoznak?
 1 - nem
 2 - igen, néha
 3 - igen, hetente többször
 4 - igen, minden nap
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
A09. Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholt mostanában?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente egyszer
 4 - ritkábban, mint hetente
 5 - soha
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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GYERMEKVÁLLALÁSI TERVEK
A10. Tervezi, hogy az elkövetkező három éven belül újabb gyermeket vállal?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem
 4 - semmiképpen sem
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
A11. Az eddig megszületett gyermekeit is beleszámítva, Ön hány gyermeket szeretne összesen?
___ ___ gyermeket
________________________________________

66 - nem számot mond (pl. „amennyi sikerül”, „amennyit az Isten ad” stb.)
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
KAPCSOLATTARTÁS NAGYSZÜLŐKKEL, BARÁTOKKAL
A12. Összesen hány közeli barátja van Önnek?
____ ____
________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
A13. Milyen gyakran beszélget (személyesen, telefonon, interneten) a következő személyekkel?

Naponta

Hetente
többször

Hetente

Havonta

Ritkábban,
mint
havonta

Soha

HA EGY TÍPUSÚ KAPCSOLATBÓL TÖBB IS VAN (PLD. TÖBB TESTVÉRE, BARÁTJA, SZOMSZÉDJA VAN), AKKOR
ARRA VONATKOZÓAN VÁLASZOLJON, AKIVEL EZEK KÖZÜL A LEGGYAKRABBAN SZOKOTT BESZÉLGETNI!
Nem érinti,
nincs ilyen személy
(pl. szülő elhunyt,
nincs testvére stb.)

1. anyjával

1

2

3

4

5

6

7

2. apjával

1

2

3

4

5

6

7

3. testvéreivel

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

6. barátaival

1

2

3

4

5

6

7

7. szomszédaival

1

2

3

4

5

6

7

4. anyósával,
apósával
5. más
családtagjaival
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A14. A most féléves gyermekének hány dédszülője él?
DÉDSZÜLŐNEK SZÁMÍT MINDENKI, AKIT A VÁLASZADÓ ANNAK TART, FÜGGETLENÜL A VÉR SZERINTI
KAPCSOLATTÓL!
___ ___ dédszülő
________________________________________

0 - nem élnek a dédszülei
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
A15. És hány nagyszülője él?
NAGYSZÜLŐNEK SZÁMÍT MINDENKI, AKIT A VÁLASZADÓ ANNAK TART, FÜGGETLENÜL A VÉR SZERINTI
KAPCSOLATTÓL!
___ ___ nagyszülő
________________________________________

0 - nem élnek a nagyszülei  FOLYTASD ITT: 7. OLDAL TETEJE (B01)!
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
A16. Közöttük hány olyan nagyszülő van, akivel a most féléves gyermeke legalább havonta találkozik?
___ ___ nagyszülő
________________________________________

0 - egyikkel sem találkozik havonta
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

A17. A mostanában leggyakrabban látott nagyszülővel milyen gyakran találkozik a most féléves
gyermeke?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 – hetente / kéthetente
 4 - havonta
 5 - ritkábban, mint havonta
 6 - soha
________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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B. PARTNERKAPCSOLATI HELYZET
A következő néhány kérdés célja, hogy számba vegyük az Ön helyzetében bekövetkezett legfontosabb
változásokat az előző beszélgetés (várandósságának 7. hónapja) óta. Ez azért fontos, hogy a
következőkben az Ön helyzetének megfelelő kérdéseket tehessem fel.
B01. Történt-e változás a partnere személyében a várandósság 7. hónapját (az előző kérdezést)
követően?
 1 - igen, már más partnerem van
 2 - igen, a partnerkapcsolatom megszűnt, és
jelenleg nincs új partnerem
 3 -igen, azóta lett partnerem

 FOLYTASD ITT: B03

 4 - nem történt változás a partnere személyében

B02. Ha ugyanaz a partnere: történt-e változás az Önök partnerkapcsolati helyzetében? Például azóta
összeházasodtak, vagy szétköltöztek?
NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS A PARTNERKAPCSOLATI HELYZETÉBEN, AZAZ:
 1 - nem történt változás: házasságban éltünk és élünk
 2 - nem történt változás: élettársi kapcsolatban éltünk és élünk
 3 - nem történt változás: külön élő partnerem van
TÖRTÉNT VÁLTOZÁS A PARTNERKAPCSOLATI HELYZETÉBEN, AZAZ:
 4 - történt változás: összeházasodtunk azóta (és jelenleg együtt élünk)
 5 - történt változás: összeköltöztünk azóta (és jelenleg együtt élünk élettársi kapcsolatban)
 6 - történt változás: együtt éltünk, azóta a partnerem elköltözött (pl. külföldi munkavégzés
miatt), de partnerkapcsolatban maradtunk
 7 - egyéb változás történt: ____________________________________________________
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B03. Tehát tisztázzuk! Akkor jelenleg az Ön hivatalos családi állapota:
A KÖZJEGYZŐ ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT / REGISZTRÁLT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATÁT ITT NE JELÖLD!






1 - hajadon
2 - házas
3 - özvegy
4 - elvált
5 - azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata

B04. Jelenleg a következő állítások közül melyik igaz az Ön valós partnerkapcsolati helyzetére:
 1 - Ön a házastársával él együtt HÁZAS
 2 - az élettársával él együtt ÉLETTÁRSA VAN
 3 - partnere van, de nem él vele együtt KÜLÖN ÉLŐ PARTNERE VAN
 4 - nincs partnere NINCS PARTNERE  FOLYTASD ITT: 16. OLDAL (C BLOKK)

* NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS SEM A PARTNER SZEMÉLYÉBEN, SEM A
PARTNERKAPCSOLATI HELYZETBEN  FOLYTASD ITT: KÖVETKEZŐ OLDAL
TETEJE, B05. KÉRDÉS.
** PARTNER UGYANAZ, DE VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A PARTNERKAPCSOLATI
HELYZETBEN  FOLYTASD ITT: 11. OLDAL TETEJE, B06. KÉRDÉS.
*** VÁLTOZÁS A PARTNER SZEMÉLYÉBEN  FOLYTASD ITT: 13. OLDAL
TETEJE, B07. KÉRDÉS.
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* NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS SEM A PARTNER SZEMÉLYÉBEN, SEM A PARTNERKAPCSOLATI HELYZETBEN
EGY OSZLOPOT KÉRDEZZ VÉGIG A B04 ALAPJÁN!

B05. A következő kérdések az Ön jelenlegi partnerére vonatkoznak, ha nem történt változás se a
partnere személyében, se a partnerkapcsolati helyzetében. Kérem, adjon meg néhány adatot a
partneréről!

 HÁZASTÁRS
(B04=1)

 ÉLETTÁRS
(B04=2)

B05.1. Jellemző-e, hogy férjének
vagy Önnek legalább heti három
éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt? Az
éjszakai műszakot most ne
számolja bele!
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni

B05.3. Jellemző-e, hogy
élettársának vagy Önnek legalább
heti három éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt? Az
éjszakai műszakot most ne
számolja bele.
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
B05.4. Tervezik-e, hogy valamikor
összeházasodnak?

B05.2. Mivel előfordulhat, hogy
egy gyermek vér szerinti apja
nem a jelenlegi férj, meg kell
kérdeznem, hogy az Ön férje a
most féléves gyermeke vér
szerinti apja?
 1 - igen 17.oldal (D blokk)
 2 - nem 16.oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni  17.oldal (D blokk)

 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem  B05.6.
 4 - semmiképpen sem B05.6.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

B05.5. Tervezik, hogy a
közeljövőben, egy éven belül
összeházasodnak?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem
 4 - semmiképpen sem____
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
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 KÜLÖN ÉLŐ PARTNER
(B04=3)
B05.7. Átlagosan milyen gyakran
találkoznak egymással
személyesen?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha____________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
B05.8. És átlagosan milyen gyakran
tartják a kapcsolatot egymással
nem személyesen (telefonon,
interneten stb.)?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha______________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
B05.9. Tervezik-e, hogy valamikor
összeköltöznek?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem
 B05.11.
 4 - semmiképpen sem B05.11.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni  B05.11.

HÁZASTÁRS

ÉLETTÁRS

KÜLÖN ÉLŐ PARTNER

(B04=1)

(B04=2)

(B04=3)

B05.6. Számos okból
előfordulhat, hogy egy gyermek
vér szerinti apja nem a jelenlegi
partner. Meg kell kérdeznem,
hogy az Ön partnere a most
féléves gyermeke vér szerinti
apja?

B05.10. Ha mindenképpen, vagy
inkább tervezik: mikorra tervezik
az összeköltözést?
 1 - egy éven belül
 2 - a távolabbi jövőben
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

 1 - igen  17.oldal (D blokk)
 2 - nem  16.oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni  17.oldal (D blokk)
B05.11. Számos okból
előfordulhat, hogy egy gyermek
vér szerinti apja nem a jelenlegi
partner. Meg kell kérdeznem, hogy
az Ön partnere a most féléves
gyermeke vér szerinti apja?
 1 - igen  17.oldal (D blokk)
 2 - nem  16.oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni 17.oldal (D blokk)

HA A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, VAGY A VÁLASZADÓ NEM TUDJA,
HOGY Ő-E A VÉR SZERINTI APA, AKKOR FOLYTASD ITT: 17. OLDAL TETEJE (D BLOKK)
HA NEM A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, FOLYTASD ITT: 16. OLDAL
TETEJE (C BLOKK)
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** PARTNER UGYANAZ, DE VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A PARTNERKAPCSOLATI HELYZETBEN!

EGY OSZLOPOT KÉRDEZZ VÉGIG A B04 ALAPJÁN!
B06. A következő kérdések az Ön partnerére vonatkoznak, ha partnere nem változott, de a
partnerkapcsolati helyzete igen. Kérem, adjon meg néhány adatot a partneréről!

 HÁZASTÁRS

 ÉLETTÁRS

 KÜLÖN ÉLŐ PARTNER

(B04=1)

(B04=2)

(B04=3)

B06.1. Mikor házasodtak össze?
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B06.2. Jellemző-e, hogy férjének
vagy Önnek legalább heti három
éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt? Az
éjszakai műszakot most ne
számolja bele!
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
B06.3. Mivel előfordulhat, hogy
egy gyermek vér szerinti apja
nem a jelenlegi férj, meg kell
kérdeznem, hogy az Ön férje a
most féléves gyermeke vér
szerinti apja?
 1 - igen 17.oldal (D blokk)
 2 - nem 16.oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni  17.oldal (D blokk)

B06.4. Melyik évben és hónapban
költöztek össze? Az első tartós,
legalább 3 hónapig tartó
összeköltözésre gondoljon!
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B06.5. Jellemző-e, hogy
partnerének vagy Önnek legalább
heti három éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt? Az
éjszakai műszakot most ne
számolja bele.
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
B06.6. Tervezik-e, hogy valamikor
összeházasodnak?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem  B06.8.
 4 - semmiképpen sem B06.8.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B06.7. Tervezik, hogy a
közeljövőben, egy éven belül
összeházasodnak?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem
 4 - semmiképpen sem____
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
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B06.9. Átlagosan milyen gyakran
találkoznak egymással
személyesen?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha____________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
B06.10. És átlagosan milyen
gyakran tartják a kapcsolatot
egymással nem személyesen
(telefonon, interneten stb.)?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha______________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
B06.11. Tervezik-e, hogy valamikor
összeköltöznek?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem B06.13.
 4 - semmiképpen semB06.13.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni  B06.13.
B06.12. Ha mindenképpen, vagy
inkább tervezik: mikorra tervezik
az összeköltözést?
 1 - egy éven belül
 2 - a távolabbi jövőben
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

HÁZASTÁRS

ÉLETTÁRS

KÜLÖN ÉLŐ PARTNER

(B04=1)

(B04=2)

(B04=3)

B06.8. Számos okból előfordulhat,
hogy egy gyermek vér szerinti apja
nem a jelenlegi partner. Meg kell
kérdeznem, hogy az Ön partnere a
most féléves gyermeke vér szerinti
apja?

B06.13. Számos okból
előfordulhat, hogy egy gyermek
vér szerinti apja nem a jelenlegi
partner. Meg kell kérdeznem, hogy
az Ön partnere a most féléves
gyermeke vér szerinti apja?

 1 - igen  17.oldal (D blokk)
 2 - nem  16.oldal (C blokk)
_______________________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni  17.oldal (D blokk)

 1 - igen  17.oldal (D blokk)
 2 - nem  16.oldal (C blokk)
_______________________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni 17.oldal (D blokk)

HA A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, VAGY A VÁLASZADÓ NEM TUDJA,
HOGY Ő-E A VÉR SZERINTI APA, AKKOR FOLYTASD ITT: 17. OLDAL TETEJE (D BLOKK)
HA NEM A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, FOLYTASD ITT: 16. OLDAL
TETEJE (C BLOKK).
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*** A KÉRDEZETTNEK ÚJ PARTNERE VAN A VÁRANDÓS KÉRDEZÉS ÓTA!
EGY OSZLOPOT KÉRDEZZ VÉGIG A B04 ALAPJÁN!
B07. A következő kérdések az Ön jelenlegi partnerére vonatkoznak, ha ő nem ugyanaz, mint a várandós
kérdezés során. Kérem, adjon meg néhány adatot az új partneréről!

 HÁZASTÁRS
(B04=1)

 ÉLETTÁRS
(B04=2)

 KÜLÖN ÉLŐ PARTNER
(B04=3)

B07.1. Melyik évben született a
férje?
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja
B07.2. Férjének összesen hány
vér szerinti gyermeke született?

B07.8. Melyik évben született az
élettársa?
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja

B07.19. Melyik évben született
a partnere?
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja

B07.9. Neme?

B07.20. Neme?

___ ___ gyermek
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B07.3. Született-e férjének
Önnel nem közös gyermeke? Ha
igen, hány?

 1 - férfi
 2 - nő

 1 - férfi
 2 – nő

B07.10. Mi a partnere hivatalos
családi állapota?
 1 - nőtlen/hajadon
 2 - házas
 3 - elvált
 4 - özvegy
 5 - azonos neműek bejegyzett
élettársi kapcsolata__________
 88 - nem tudja
B07.11. Partnerének összesen
hány vér szerinti gyermeke
született?

B07.21. Mi a partnere hivatalos
családi állapota?
 1 - nőtlen/hajadon
 2 - házas
 3 - elvált
 4 - özvegy
 5 - azonos neműek
bejegyzett élettársi kapcsolata
 88 - nem tudja
B07.22. Partnerének összesen
hány vér szerinti gyermeke
született?

___ ___ gyermek
0 - nem született
88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
B07.4. Mióta vannak együtt
férjével, mint egy pár?
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B07.5. Mikor házasodtak össze?
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

___ ___ gyermek

___ ___ gyermek

88 - nem tudja/ nem kíván
válaszolni

88 - nem tudja/ nem kíván
válaszolni

B07.12. Született-e partnerének
Önnel nem közös gyermeke? Ha
igen, hány?
___ ___ gyermek
0 - nem született
88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
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B07.23. Született-e
partnerének Önnel nem közös
gyermeke? Ha igen, hány?
___ ___ gyermek
0 - nem született
88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni

HÁZASTÁRS
(B04=1)

ÉLETTÁRS
(B04=2)

B07.6. Jellemző-e, hogy
férjének vagy Önnek legalább
heti három éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt?
Az éjszakai műszakot most ne
számolja bele!
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni

B07.13. Partnerével mióta vannak
együtt, mint egy pár? (DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

B07.7. Mivel előfordulhat, hogy
egy gyermek vér szerinti apja
nem a jelenlegi férj, meg kell
kérdeznem, hogy az Ön férje a
most féléves gyermeke vér
szerinti apja?

B07.14. Melyik évben és
hónapban költöztek össze? Az
első tartós, legalább 3 hónapig
tartó összeköltözésre gondoljon!
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

 1 - igen 17.oldal (D blokk)
 2 - nem 16. oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni 17.oldal (D blokk)

Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B07.15. Jellemző-e, hogy
partnerének vagy Önnek legalább
heti három éjszakát máshol kell
töltenie/máshol tölt, például
külföldi munkavállalás miatt? Az
éjszakai műszakot most ne
számolja bele.
 1 - igen
 2 - nem____________
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
B07.16. Tervezik-e, hogy
valamikor összeházasodnak?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem  B07.18
 4 - semmiképpen semB07.18.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
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KÜLÖN ÉLŐ PARTNER
(B04=3)
B07.24. Partnerével mióta
vannak együtt, mint egy pár?
(DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B07.25. Éltek már együtt
tartósan, legalább három
hónapot jelenlegi partnerével?
 1 - igen
 2 - nem______________
 88 - nem tudja / nem
kíván válaszolni
B07.26. Átlagosan milyen
gyakran találkoznak egymással
személyesen?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha____________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
B07.27. És átlagosan milyen
gyakran tartják a kapcsolatot
egymással nem személyesen
(telefonon, interneten stb.)?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente
 4 - havonta
 5 - évente
 6 - soha______________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

HÁZASTÁRS
(B04=1)

ÉLETTÁRS
(B04=2)
B07.17. Tervezik, hogy a
közeljövőben, egy éven belül
összeházasodnak?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nem
 4 - semmiképpen sem____
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
B07.18. Számos okból
előfordulhat, hogy egy gyermek
vér szerinti apja nem a jelenlegi
partner. Meg kell kérdeznem,
hogy az Ön partnere a most
féléves gyermeke vér szerinti
apja?

KÜLÖN ÉLŐ PARTNER
(B04=3)
B07.28. Tervezik-e, hogy
valamikor összeköltöznek?
 1 - igen, mindenképpen
 2 - inkább igen
 3 - inkább nemB07.30.
 4 - semmiképpen
nemB07.30.
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni  B07.30.
B07.29. Ha mindenképpen,
vagy inkább tervezik: mikorra
tervezik az összeköltözést?
 1 - egy éven belül
 2 - a távolabbi jövőben
 88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

 1 - igen  17.oldal (D blokk)
 2 - nem  16. oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni 17.oldal (D blokk)
B07.30. Számos okból
előfordulhat, hogy egy
gyermek vér szerinti apja nem
a jelenlegi partner. Meg kell
kérdeznem, hogy az Ön
partnere a most féléves
gyermeke vér szerinti apja?
 1 - igen 17.oldal (D blokk)
 2 - nem 16. oldal (C blokk)
 88 - nem tudja / nem kíván
válaszolni  17.oldal (D blokk)

HA A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, VAGY A VÁLASZADÓ NEM TUDJA,
HOGY Ő-E A VÉR SZERINTI APA, AKKOR FOLYTASD ITT: 17. OLDAL TETEJE (D BLOKK)
HA NEM A JELENLEGI PARTNER A FÉLÉVES GYERMEK VÉR SZERINTI APJA, FOLYTASD ITT: KÖVETKEZŐ
OLDAL (C BLOKK).
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C. A (KÜLÖNÉLŐ) VÉR SZERINTI APA
CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓNAK JELENLEG NINCS PARTNERE (B04=4), VAGY HA AZ ELŐZŐ
KÉRDÉSNÉL AZT VÁLASZOLTA, A JELENLEGI PARTNERE NEM A VÉR SZERINTI APJA A FÉLÉVES
GYERMEKNEK.
A következő kérdések a gyermek vér szerinti apjára vonatkoznak.
C01. A gyermek vér szerinti apja tud-e arról, hogy gyermeke született?
 1 - tud, és hivatalosan elismeri, hogy ő az apa
 2 - tud, de nem ismeri el hivatalosan az apaságot
 3 - nem tud róla az apa
 4 - Ön nem tudja, hogy az apa tud-e a róla
 5 - egyéb, azaz: ______________________
____________________________________________________

 77 - anonim spermadonor volt az apa
 88 - nem tudja, ki a gyermek vér szerinti apja
 99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 17. OLDAL (D BLOKK)

C02. Milyen kapcsolata van a gyermekének a vér szerinti apjával?
 1 - naponta találkoznak
 2 - legalább hetente találkoznak
 3 - legalább havonta találkoznak
 4 - ritkábban találkoznak
 5 - egyáltalán nem találkoznak
 99 - nem kíván válaszolni

C03. Ad-e Önnek a gyermek vér szerinti apja rendszeresen anyagi támogatást a gyermek neveléséhez?
Kérem, a tartásdíjat is vegye számításba!
 1 - igen
 2 - nem
 99 - nem kíván válaszolni
C04. Mi a gyermek vér szerinti apjának valós partnerkapcsolati helyzete?
 1 - házastársával él együtt
 3 - élettársával él együtt
 4 - partnere van, de nem él vele együtt
 5 - nincs partnere
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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D. ÁLTALÁNOS ELÉGEDETTSÉG, HÁZTARTÁS ÉS LAKÁSHELYZET
MINDENKITŐL!
Most arról a háztartásról, illetve lakásról kérdezném, amelyben Ön életvitelszerűen él. Azokat tekintjük
egy háztartásban élőknek, akik közös kasszán vannak, akikkel napi kiadásaikat tekintve együtt
gazdálkodnak. Először is tisztázzuk:
D01. Ez:

- (A) egy magánháztartás  A oszlop itt a táblázatban
- (B) vagy intézeti háztartás, pld anyaotthon, családok átmeneti otthona, nővérszálló,
munkásszálló, kórház, börtön stb.? B oszlop itt a táblázatban

A. MAGÁNHÁZTARTÁS

B. INTÉZET
D01.5. Milyen jellegű intézetben él Ön?
MINÉL PONTOSABBAN ÍRD LE AZ ANYA
HELYZETÉT!

D01.1. A várandósság hetedik hónapjához
képest - a gyermeke(i) megszületésén kívül van-e változás az Ön háztartásának
összetételében? Például valaki már nem él
Önökkel egy háztartásban, mert elköltözött,
vagy meghalt; vagy új személlyel bővült a
háztartás, mert valaki beköltözött; vagy
esetleg Ön egy teljesen új háztartásba került.

____________________________________
____________________________________
D01.6. Mióta él Ön ebben az intézetben?
(DÁTUM)

 1 - igen, volt változás
 2 - nem, nem volt változás  FOLYTASD
ITT: D02. (18. OLDAL)
 8 - nem tudja / nem emlékszik
FOLYTASD ITT: D01.3

a. Melyik évtől?
___ ___ ___ ___ év
6666 - születése óta
8888 - nem tudja / nem kíván válaszolni
b. Melyik hónaptól?

HA VOLT VÁLTOZÁS:

______________ hónap
66 - születése óta
88 - nem tudja/nem kíván válaszolni

D01.2. Ha volt változás, mi történt?
 1 - teljesen új háztartásba került
 2 – valaki már nem él Önökkel egy
háztartásban (elköltözött, meghalt)
 3 – valaki beköltözött, bekerült a
háztartásba
 4 – történt elköltözés/halálozás, illetve
történt beköltözés is

D01.7. Ebben az intézetben Ön hány vér
szerinti gyermekével él?
___ ___ fő
__________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
D01.8. Hány olyan vérszerinti gyermeke van,
akivel nem él Ön együtt?
___ ___ fő

D01.3. Kérem mondja meg, hogy jelenleg,
összesen hányan élnek ebben a háztartásban:
Önt, partnerét (ha van) és a most született
gyermekét is beleszámolva?

__________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

____ ____ fő összesen

 FOLYTASD ITT: 22. OLDAL (E BLOKK)
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A. MAGÁNHÁZTARTÁS

B. INTÉZET

D01.4. Kik élnek Önnel egy háztartásban?
TÖBB VÁLASZ IS LEHET!
 1- partnere (házas vagy élettársa)
 2- szülei (vérszerinti vagy egyéb)
 3- nagyszülei (vérszerinti vagy egyéb)
 4- partnerének szülei (vérszerinti vagy
egyéb)
 5 - vér szerinti gyermeke(i)
 6 - örökbe fogadott gyermeke(i)
 7 - nevelt gyermeke(i)
 8- testvérei (fél- és mostoha testvér is)
 9 - senki nem él Önnel
 10 - egyéb: …………………………………………..
________________________________________________

99 - nem tudja / nem kíván válaszolni

MAGÁNHÁZTARTÁSBAN ÉLŐKTŐL!
D02. Összességében mennyire elégedett Ön az életével mostanában? Kérem, fejezze ki válaszát 0-tól
10-ig egy számmal a 1. VÁLASZLAP alapján! A 0 jelentése, hogy „egyáltalán nem vagyok elégedett”, a
10 jelentése, hogy „teljes mértékben elégedett vagyok”.
Egyáltalán
Teljes mértékben
nem vagyok
elégedett NT
NV
vagyok
elégedett
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99














D03. Véleménye szerint, hogyan tudja fedezni az Ön háztartása a szokásos kiadásokat?
 1 - nagy nehézségek árán
 2 - nehézségek árán
 3 - kisebb nehézségek árán
 4 - viszonylag könnyen
 5 - könnyen
 6 - nagyon könnyen
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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D04. Kinek mi a feladata az Önök háztartásában? Kérem, mondja meg az 2. VÁLASZLAP segítségével,
hogy a felsorolt feladatokat ki végzi mostanában Önöknél a lakásban/házban, a ház körül!
1 - mindig Ön
2 - általában Ön
3 - Ön és partnere megosztva / együtt
4 - általában a partnere
5 - mindig a partnere
6 - mindig vagy általában valaki más
_____________________________________________________

8 - nem tudja
9 - nem kíván válaszolni
A CELLÁBA ÍRD BE A MEGFELELŐ KÓDOT!
Kinek a feladata?
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

1. Főzés
2. Mosogatás
3. Bevásárlás
4. Takarítás
5. Kisebb javítások a lakásban/házban és a ház körül
6. A kiadások, bevételek figyelemmel követése
7. Szabadidős programok szervezése
8. Gyerek(ek) ellátása

KÖLTÖZÉS, LAKÁSHELYZET
D05. A várandósság hetedik hónapjához képest elköltözött-e Ön máshova?
 1 - igen, településen belül költözött
 2 - igen, más településre költözött
 3 - nem költözött/ugyanott lakik  FOLYTASD ITT: 22. OLDAL (E BLOKK)
_____________________________________________________

 99 - nem kíván válaszolni  FOLYTASD ITT: 22. OLDAL (E BLOKK)

HA KÖLTÖZÖTT: D05=1 VAGY 2
D06. Ha elköltözött: milyen jogcímen lakik Ön ebben a lakásban?
 1 - tulajdonos, résztulajdonos vagy haszonélvező





2 - partnere vagy rokona a tulajdonosnak
3 - az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona
4 - a lakás egy részét bérli
5 - más jogcímen

_____________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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 FOLYTASD ITT: D09.

CSAK LAKÁSTULAJDONOSOKTÓL: D06=1
D07. Becsülje meg, hogy egy olyan házat/lakást, amilyenben Ön lakik, ma mennyiért lehetne eladni,
megvenni!
___ ___ ___ millió Ft
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
D08. Van-e ezen a lakáson jelenleg ingatlanfedezetű jelzáloghitel?
 1 - van
 2 - nincs
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

MINDENKITŐL!
D09. Hány négyzetméteres a lakás/ház hasznos alapterülete?
___ ___ ___ m2
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni

D10. Hány 12m2-es vagy annál nagyobb lakószoba van a lakásban / házban?
___ ___ db szoba
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
D11. Hány 12m2-nél kisebb félszoba van?
___ ___ db félszoba
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
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D12. Kérem, a 3. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, melyek azok a dolgok az alábbiak közül, amelyek
megvannak Önnek vagy a háztartásának, és melyek azok, amelyek nincsenek. És ha nincs, akkor azért,
mert szeretné, de nem telik rá, vagy mert nincs is rá szüksége?

Van

Nincs
Szeretné,
de nem
telik rá

Nincs
Nincs rá
szüksége

Nincs
egyéb
okból

Nem
tudja

Nem
kíván
válaszolni

1. A lakásban/házban
vezetékes víz

1

2

3

4

88

99

2. A lakásban/házban
vízöblítéses WC

1

2

3

4

88

99

3. A lakásban/házban
fürdőszoba

1

2

3

4

88

99

4. A lakáshoz/házhoz tartozó
kert

1

2

3

4

88

99
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E. ANYAGI ELÉGEDETTSÉG ÉS TERVEK
MINDENKITŐL
E01. Kérem, a 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, mennyire elégedett az anyagi helyzetével! 0-tól
10-ig értékeljen, ahol a 0 azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, a 10 pedig azt, hogy teljes
mértékben elégedett.
Egyáltalán
Teljes mértékben
nem vagyok
elégedett NT
NV
elégedett
vagyok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
99













ANYAI MUNKAVÁLLALÁS
E02. A most féléves gyermek mennyi idős korában tervezi, hogy Ön (újra) munkát vállal?
 0 - már most is dolgozik
A gyermek ___ ___ éves és ___ ___ hónapos korában
_______________________________________

55 - tervezi, de csak újabb gyermekvállalás után
66 - tervezi, de nem tudja, mikor
77 - nem tervezi a munkavállalást
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: E04.

 FOLYTASD ITT: E05.

E03. A következő tényezők mennyire játszanak fontos szerepet abban, hogy ekkor tervez újra
visszamenni dolgozni (vagy hogy esetleg már dolgozik)? Kérem értékelje a felsorolt okokat egy 1-től 5ig terjedő skálán, ahol 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5 pedig azt jelenti, hogy nagyon
fontos. Természetesen a közbeeső értékeket is használhatja!
SORONKÉNT EGY VÁLASZ!
1–
egyáltalán nem
fontos

4

5–
nagyon
fontos

8-nem
tudja

9 – nem
kíván
válaszol
ni

2

3

1. Anyagi ok

1

2

3

4

5

8

9

2. Karrierem/munkám folytatása

1

2

3

4

5

8

9

3. Munkavállalói jogosultságok,
támogatások (GYED, GYES)
megszűnése
4. Kiszakadhassak otthoni
teendőim közül
5. Gyermekem közösségbe
kerülése

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9
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E04. Hol tervezi a munkába állást (Ha már dolgozik: hol dolgozik)?
 1 - jelenlegi/utolsó munkahelyemen változatlan munkakörben, beosztásban
 2 - jelenlegi/utolsó munkahelyemen más munkakörben, beosztásban
 3 - új munkahelyen
_________________________________________________________________________________________

 66 - nem volt munkahelye
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
SZOCIÁLPOLITIKA
E05. Amennyiben Ön gyermeke hároméves kora előtt visszamenne dolgozni korábbi munkahelyére,
lenne vagy nem lenne arra lehetősége, hogy ott részmunkaidőben dolgozzon? (Ha már dolgozik:
megvolt erre a lehetősége?)
 1 - biztosan igen
 2 - valószínűleg igen
 3 - valószínűleg nem
 4 - biztosan nem
 9 - nem tudja
_________________________________________________________________________________________

 66 – nem volt korábbi munkahelye
 77 – már most is részmunkaidőben dolgozik
 99 - nem kíván válaszolni
E06. Jogszabály szerint a munkáltatóknak lehetővé kell tenniük, hogy a három évnél fiatalabb
gyermeket nevelő szülők kérésükre részmunkaidőben dolgozhassanak. Ön tudott a munkáltatók ezen
kötelességéről?
 1 - igen, tudott róla
 2 - nem, nem tudott róla
 3 - bizonytalan
_________________________________________________________________________________________

 99 - nem kíván válaszolni
E07. Átadom Önnek a 5. VÁLASZLAPOT. Kérem nézze végig a listát, és mondja meg, hogy a felsoroltak
közül Ön vagy a partnere jelenleg melyik támogatásból részesül. TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!

1
1

Nem
részesülnek
2
2

1
1

2
2

9
9

1

2

9

1
1
1

2
2
2

9
9
9

Részesülnek
1. Családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)
2. Magasabb összegű családi pótlék (tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermek után)
3. CSED (csecsemőgondozási díj)
4. GYED (gyermekgondozási díj), bármilyen formában:
munkavégzés melletti, diplomás, stb. is
5. GYES (gyermekgondozást segítő ellátás, korábban:
gyermekgondozási segély)
6. GYET (gyermeknevelési támogatás)
7. Családi adókedvezmény, családi járulékkedvezmény
8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
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NT
9
9

CSOK
E08. Igénybe vette/veszi szülőként a Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK)?
 0 - nem tudja, mi az a CSOK
 1 - nem, és nem is tervezi
 FOLYTASD ITT:
 2 - nem, de fontolgatja, hogy 1-2 éven belül igénybe veszi
25. OLDAL (F BLOKK)
 3 - szeretné, de nem tudja igénybe venni
 4 - igen, már igénybe vette vagy elindította a folyamatot
_________________________________________________________________________________________

 9 - nem kíván válaszolni  FOLYTASD ITT: 25. OLDAL (F BLOKK)

E09. Már meglévő vagy vállalt (vagyis az igénylés idején még meg nem született) gyermek(ek) után
veszi/vette igénybe a CSOK-ot?
 1 - csak meglévő gyermek(ek) után
 2 - csak előre vállalt gyermek(ek) után
 3 - meglévő és vállalt gyermekek után is
_________________________________________________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

E10. Összesen hány gyermek után vette/veszi igénybe a CSOK-ot? (vállalt és meglévő gyermekek együtt)
 (1) - 1 gyermek
 (2) - 2 gyermek
 (3) - 3 vagy több gyermek
_________________________________________________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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F. GYERMEK-KÉRDŐÍV
A következő kérdések a kutatásban résztvevő féléves gyermekére vonatkoznak. Amennyiben ikrei
születtek, kérjük, most gondoljon az elsőként megszületett gyermekre!

Gyermek azonosítója:

____ ____ ____ ____ ____ ____

ÍRD IDE A GYERMEK KERESZTNEVÉT, HA EZ SEGÍTI A KÉRDEZÉST: ______________________________

A GYERMEK ADATAI
F01. Hányadik terhességi héten született a most féléves gyermek? ____ ____ héten
F02. A gyermek születési hónapja:
napja:

____________________________
____ ____

F03. Neme:
 1 - fiú
 2 - lány

F04. Mekkora súllyal született a gyermek?

____ ____ ____ ____ g

F05. Hány cm volt a gyermek hossza születéskor?

____ ____ cm

F06. Mekkora most a gyermek súlya?

____ ____ ____ ___ g

F07. Hány cm most a gyermek hossza?

____ ____ cm
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A GYERMEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
F08. Az Ön megítélése szerint milyen a most féléves gyermekének egészsége általában?
 1 - nagyon jó
 2 - jó
 3 - kielégítő
 4 - rossz
 5 - nagyon rossz
_____________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F09. Kérem, nézze meg a 6. VÁLASZLAPOT! Gyermekénél megállapította-e orvos a felsoroltak közül
valamelyik betegséget vagy állapotot a születése óta? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - csípőproblémák, csípőficam
 2 - halláskárosodás
 3 - látáskárosodás
 4 - megkésett mozgásfejlődés
 5 - túl kicsi súlynövekedés
 6 - túl nagy súlynövekedés
 7 - korának megfelelőtől eltérő fejkörfogat
 8 - szívrendellenesség
 9 - a herék nem ereszkedtek le a herezacskóba
 10 - asztma, ismétlődő fulladás
 11 - ekcéma
 12 - csalánkiütés
 13 - ételallergia/intolerancia
 14 - veleszületett egyéb rendellenesség, mégpedig: _______________________
 15 - egyéb orvos által megállapított betegség, mégpedig: ______________________________
_____________________________________________________

 66 - egyiket sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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F10. Hány éjszakát maradt kórházban a gyermek közvetlenül a születése után?
___ ___ ___ éjszakát
_____________________________________________________

0 - nem kórházban született / nem volt kórházban
777 - születése óta folyamatosan kórházban/egyéb egészségügyi intézményben van
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni

CSAK AKKOR TÖLTSD KI, HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN VAN, NEM KERÜLT HAZA!
F10a. A gyermek a születése óta valóban kórházban/egyéb egészségügyi
intézményben tartózkodik, és nem került haza?
 1 - igen
 2 - nem  FOLYTASD A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT AZ F11. KÉRDÉSSEL
F10b. Mi az oka a tartós kórházi / egyéb egészségügyi intézményi tartózkodásnak?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS NINCS IKERTESTVÉRE, A KÉRDŐÍV ITT BEFEJEZŐDÖTT,
LAPOZZ A 34. OLDALRA, ÉS A LAP ALJÁN ÍRD FEL A KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDEJÉT!

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS VAN IKERTESTVÉRE, FOLYTASD ITT: 35. OLDAL (G BLOKK)

F11. Volt-e kórházban a gyermek legalább egy éjszakát, mióta születése után hazaadták onnan?
 1 - igen
 2 - nem
_____________________________________________________

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: F14.

F12. Összesen hány éjszakát? Ha többször is volt kórházban, kérem, adja össze az éjszakák számát!
___ ___ ___ éjszakát
_____________________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
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F13. Mi volt az oka a kórházi tartózkodásnak? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy több oka
is volt!

_____________________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
F14. Amióta megszületett, sérülés vagy baleset miatt szüksége volt-e a gyermeknek orvosi ellátásra?
 1 - igen
 2 - nem
_____________________________________________________

 FOLYTASD ITT: F17.

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni
F15. Ha igen, összesen hányszor?
___ ___ alkalommal
_____________________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

F16. Ha igen, mi volt az oka/melyek voltak az okai? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy
több oka is volt!

_____________________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
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A GYERMEK TEMPERAMENTUMA
F17. A következő kérdéssor gyermeke ELMÚLT HETI viselkedésére vonatkozik. Arra kérem, hogy a 7.
VÁLASZLAP segítségével döntse el minden kérdés esetén, hogy gyermeke milyen gyakran mutatta a
kérdésben szereplő viselkedést, az elmúlt hét során.
A „nem alkalmazható (NA)” válasz lehetőséget akkor kell használnia, ha a gyermeket NEM LÁTTA A
LEÍRT HELYZETBEN az elmúlt hét folyamán, például az 2. kérdés esetén nem mutatták meg őt idegen
felnőttnek. Ezzel szemben a "soha" választ akkor szükséges kiválasztania, ha a múlt hét során LÁTTA
GYERMEKÉT AZ ADOTT HELYZETBEN, DE EGYSZER SEM VISELKEDETT AZ EMLÍTETT MÓDON, vagyis
például megmutatták idegen felnőttnek, és nem kapaszkodott a szülőbe.
(1)
soha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(2)
nagyon
ritkán

(3)
kevesebbszer,
mint az esetek
felében

(4)
kb. az
esetek
felében

(5)
több, mint
az esetek
felében

(6)
majdnem
mindig

Amikor az elmúlt héten öltöztették vagy vetkőztették, a gyermek
milyen gyakran izgett-mozgott és/vagy próbált elgördülni?
Mikor idegen felnőttnek mutatták meg, a gyermek milyen gyakran
kapaszkodott a szülőbe?
Ha a hátára fektették, a gyermek milyen gyakran izgett-mozgott
és/vagy forgolódott?
Kukucsot játszva a gyermek milyen gyakran nevetett?
Milyen gyakran nézett föl gyermeke a játékból amikor csörgött a
telefon?
A gyermek milyen gyakran látszott dühösnek (sírt vagy nyűgösködött),
amikor bennhagyta az ágyában?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran mosolygott vagy nevetett,
ha játékszert kapott?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran tiltakozott az ellen, hogy
olyan helyre tegyék, ahol korlátozva volt a mozgásában (pl. etetőszék,
járóka, autóülés)?
Ha karban tartották, milyen gyakran tűnt úgy, hogy a gyermek élvezi?

10 Amikor valami nézegetni valót mutatott a gyermeknek, milyen gyakran
nyugodott meg azonnal?
Amikor Ön valami mással volt elfoglalva, és gyermeke nem tudta elérni,
11
hogy rá figyeljen, milyen gyakran sírt?
Az elmúlt héten milyen gyakran élvezte gyermeke a finom ritmikus
12
tevékenységeket, mint pl. a ringatást, hintáztatást?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran nézett mozgó játékot vagy
13
ágya fölött lévő képet 5 percig vagy tovább?
14 Mikor a gyermek akart valamit, milyen gyakran zaklatta fel, ha nem
kapta meg, amit akart?
Amikor az elmúlt héten ringatták vagy ölelték, milyen gyakran tűnt úgy,
15
hogy gyermeke élvezi?
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(7)
mindig

(NA)
nem
alkalmazható

1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA

SZOPTATÁS, HOZZÁTÁPLÁLÁS
F18. Szoptatta/szoptatja Ön a most féléves gyermekét, vagy kapott-e más módon anyatejet?
 1 - igen szoptatta/szoptatja
 2 - igen szoptatta/szoptatja és más módon is kapott anyatejet (lefejt anyatej, anyatejgyűjtőállomáson keresztül stb.)
 3 - nem szoptatta, de kapott anyatejet más módon  FOLYTASD ITT: F21.
 4 - nem szoptatta, és más módon sem kapott anyatejet  FOLYTASD ITT: F21.
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F19. Mi határozza vagy határozta meg azt, hogy Ön mikor szoptatja vagy szoptatta gyermekét?
 1 - a gyermeke igényei, azaz a gyermek minden jelzésére mellre kerülhet(ett), akkor és annyi
ideig szophat(ott), ameddig csak szeretne/szeretett volna.
 2 - a kialakított napirend, azaz előre meghatározott időközönként (pl 3-4 óránként)
szoptatja/szoptatta gyermekét
 3 - általában időre szoptat(ott), de időnként figyelembe veszi/vette a gyermek igényeit is
_________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F20. Mennyi idős koráig szoptatta, vagy táplálta részben vagy egészben anyatejjel a gyermeket?
77 - most is szopik/kap anyatejet  FOLYTASD ITT: F22.
___ ___ hetes koráig
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
F21. Kérem, nézze meg a 8. VÁLASZLAPOT! Ha nem szoptatta vagy már nem szoptatja: mi volt az oka
annak, hogy Ön nem szoptatott/ abbahagyta a szoptatást? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - nem volt elég tejem/éhes volt a baba
 2 - kényelmetlen volt/belefáradtam
 3 - nehézségeim voltak a szoptatási technikákkal
 4 - kisebesedett a mellbimbóm, feszült a mellem
 5 - megbetegedtem/gyógyszert szedtem
 6 - így terveztem előzetesen
 7 - a baba elválasztotta magát
 8 - a gyermek nem tudott szopni betegség vagy rendellenesség miatt
 9 - orvosi javaslatra hagytam abba
 10 - visszamentem dolgozni
 11 - a partnerem szerette volna, hogy abbahagyjam
 12 - jobbnak tartom a tápszert
 13 - szerettem volna alkoholt inni, dohányozni
 14 - szégyenérzet, társadalmi nyomás
 15 - kistestvért terveztünk
 16 - egyéb: __________________________________________
__________________________________________

 66 - egyik sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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MINDENKITŐL
F22. Tudomása szerint Önt szoptatta-e az édesanyja?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

F23. Ha kapott, hány hetes korában kapott először tápszert a most féléves gyermek?
___ ___ hetes korában
55 - születése óta kap tápszert (is)
66 - még mindig kizárólag anyatejet kap  FOLYTASD ITT: F26.
77 - eddig tápszert nem, csak anyatejet és más ételt kapott
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

F24. A következő kérdés arra az első dologra vonatkozik, amit a gyermek anyatejen/ bébitápszeren túl
először kapott táplálékként. Olyasmikre is gondoljon mint cukros víz, gyümölcslé, tehéntej, tea,
bébiétel vagy akár sima víz. Hány hetes volt a gyermek, amikor anyatejen és bébitápszeren kívül először
mást kapott?
0 - ez még nem történt meg
___ ___ hetes korában
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

F25. Mi volt az első étel (tápszeren kívül), amit a gyermek kóstolt?

________________________________________
77 - még nem kóstolt ételt
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
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NAPIREND ÉS SZABÁLYOZÁS
F26. Jelenleg használ-e az Ön gyermeke cumit?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F27. Milyen gyakran fürdeti/k Ön (Önök) a gyermeket?
 1 - naponta többször
 2 - naponta
 3 - minden másnap
 4 - hetente
 5 - ritkábban, mint hetente
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F28. Egy átlagos napon körülbelül hány órát alszik gyermeke mostanában? Ha alvás közben többször is
felébred, kérjük adja össze az alvási időtartamokat!
HA NEM EGY SZÁMOT MOND, HANEM HATÁROKAT (PL. 5-6 ÓRÁT), AKKOR KÉRDEZZ RÁ, HOGY INKÁBB
MELYIK!
A) Napközben: ___ ___ órát
B) Éjszaka: ___ ___ órát
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
F29. Milyen gyakran alussza át a gyermeke az éjszakát mostanában?
 1 - soha
 F29a. Milyen gyakran ébred fel éjszakánként? ___ alkalommal
 2 - heti 1-2 alkalommal
 3 - heti 3-6 alkalommal
 4 - minden éjszaka
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F30. Körülbelül hetente hány éjszaka fordul elő, hogy a gyermek, legalább az éjszaka egy részét a szülők
ágyában tölti?
Hetente ____ ____ éjszaka
__________________________________________

0 - soha
7 - minden éjszaka
66 - csak alkalmanként (ritkábban, mint hetente)
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
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F31. Mennyire érzi magára nézve megterhelőnek gyermeke alvási szokásait (például altatását, éjszakai
ébredéseit)?
 1 - egyáltalán nem
 2 - kis mértékben
 3 - közepes mértékben
 4 - nagy mértékben
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F32. Előfordult-e gyermeke születése óta, hogy legalább két napig nem találkoztak, és az éjszakát is
egymástól távol töltötték?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja, nem emlékszik
 99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: F35.

F33. Összesen hány éjszakát töltöttek külön az elmúlt fél évben?
___ ___ ___ éjszakát
__________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
F34. Mi volt ennek az oka? (Ha több oka is volt, sorolja fel mindet!)

__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
F35. Mit csinál, amikor gyermeke sír?
 1 - azonnal felveszi
 2 - egy ideig hagyja, hogy sírjon, és hogyha nem nyugszik meg, akkor felveszi
 3 - nem veszi fel, csak amikor egyébként is felvenné
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
F36. Megterhelőnek érzi gyermeke sírását?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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GYERMEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA
F37. Felsorolok néhány, újszülött- és gyermekgondozással összefüggő feladatot. Kérem, mondja meg a
9. VÁLASZLAP segítségével, hogy ki végzi Önöknél ezeket a feladatokat a féléves gyermekkel?
1 - mindig Ön
2 - általában Ön
3 - Ön és partnere megosztva/együtt (ha van partnere)
4 - általában a partnere (ha van partnere)
5 - mindig a partnere (ha van partnere)
6 - mindig vagy általában valaki más
____________________________________________

7 - senki nem csinálja
8 - nem tudja
9 - nem kíván válaszolni
A CELLÁBA ÍRD BE A MEGFELELŐ KÓDOT!
Kinek a feladata?
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

1. Etetés
2. Fürdetés
3. Öltöztetés
4. Pelenkázás
5. Altatás
6. Éjszakai megnyugtatás
7. Éneklés, mesélés, mondókázás
8. Ringatás
9. Sétáltatás, levegőztetés

HA A VÁLASZADÓ IKREKKEL VESZ RÉSZT A KUTATÁSBAN, AKKOR FOLYTASD A
KITÖLTÉST A MÁSODIK GYERMEKKEL A KÖVETKEZŐ OLDALON!
HA A VÁLASZADÓNAK EGY GYERMEKE VESZ RÉSZT A KUTATÁSBAN (NINCS
IKERTESTVÉRE), AKKOR KÖSZÖND MEG AZ INTERJÚT, RÖGZÍTSD A KÉRDEZÉS
VÉGÉT ÉS ADD ÁT AZ ÖNKITÖLTŐS FÜZETET!
KÖSZÖNJÜK MUNKÁDAT!

Köszönöm eddigi válaszait! Kérem, a kérdőív további válaszait
önkitöltős formában válaszolja meg!
KÉRDEZÉS VÉGE: ___ ___ óra __ _ ___ perc
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G. IKER KÉRDŐÍV

Második gyermek azonosítója: ____ ____ ____ ____ ____ ____
ÍRD IDE A GYERMEK KERESZTNEVÉT, HA EZ SEGÍTI A KÉRDEZÉST: ______________________________
A következő kérdések a féléves gyermek ikertestvérére vonatkoznak. Kérjük, most gondoljon a
másodikként megszületett gyermekre!
G01. Az Ön ikergyermekei:
 1 - egypetéjű ikrek
 2 - kétpetéjű ikrek
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

A GYERMEK ADATAI
G02. A gyermek születési hónapja:
napja:

____________________________
____ ____

G03. Neme:
 1 - fiú
 2 - lány
G04. Mekkora súllyal született a gyermek?

____ ____ ____ ____ g

G05. Hány cm volt a gyermek hossza születéskor?

____ ____ cm

G06. Mekkora most a gyermek súlya?

____ ____ ____ ___ g

G07. Hány cm most a gyermek hossza?

____ ____ cm
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A GYERMEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
G08. Az Ön megítélése szerint milyen a most féléves gyermekének egészsége általában?
 1 - nagyon jó
 2 - jó
 3 - kielégítő
 4 - rossz
 5 - nagyon rossz
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G09. Kérem, nézze meg a 6. VÁLASZLAPOT! Gyermekénél megállapította-e orvos a felsoroltak közül
valamelyik betegséget vagy állapotot a születése óta? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - csípőproblémák, csípőficam
 2 - halláskárosodás
 3 - látáskárosodás
 4 - megkésett mozgásfejlődés
 5 - túl kicsi súlynövekedés
 6 - túl nagy súlynövekedés
 7 - korának megfelelőtől eltérő fejkörfogat
 8 - szívrendellenesség
 9 - a herék nem ereszkedtek le a herezacskóba
 10 - asztma, ismétlődő fulladás
 11 - ekcéma
 12 - csalánkiütés
 13 - ételallergia/intolerancia
 14 - veleszületett egyéb rendellenesség, mégpedig: _______________________
 15 - egyéb orvos által megállapított betegség, mégpedig: _______________________________
__________________________________________

 66 - egyiket sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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G10. Hány éjszakát maradt kórházban a gyermek közvetlenül a születése után?
___ ___ ___ éjszakát
__________________________________________

0 - nem kórházban született / nem volt kórházban
777 - születése óta folyamatosan kórházban/egyéb egészségügyi intézményben van
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni

CSAK AKKOR TÖLTSD KI, HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN VAN, NEM KERÜLT HAZA!
G10a. A gyermek a születése óta valóban kórházban/egyéb egészségügyi
intézményben tartózkodik, és nem került haza?
 1 - igen
 2 - nem  FOLYTASD A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT AZ G11. KÉRDÉSSEL
G10b. Mi az oka a tartós kórházi / egyéb egészségügyi intézményi tartózkodásnak?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS NINCS HARMADIK IKERTESTVÉRE, A KÉRDŐÍV ITT
BEFEJEZŐDÖTT, LAPOZZ A 43. OLDALRA, ÉS A LAP ALJÁN ÍRD FEL A KÉRDEZÉS VÉGÉNEK
IDEJÉT!!

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS VAN HARMADIK IKERTESTVÉRE, FOLYTASD A KITÖLTÉST EGY A
HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ IKER KÉRDŐÍVVEL!

G11. Volt-e kórházban a gyermek legalább egy éjszakát, mióta születése után hazaadták onnan?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: G14.

G12. Összesen hány éjszakát? Ha többször is volt kórházban, kérem, adja össze az éjszakák számát!
___ ___ ___ éjszakát
__________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
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G13. Mi volt az oka a kórházi tartózkodásnak? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy több oka
is volt!

__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
G14. Amióta megszületett, sérülés vagy baleset miatt szüksége volt-e a gyermeknek orvosi ellátásra?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: G17.

G15. Ha igen, összesen hányszor?
___ ___ alkalommal
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

G16. Ha igen, mi volt az oka/melyek voltak az okai? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy
több oka is volt!

__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
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A GYERMEK TEMPERAMENTUMA
G17. A következő kérdéssor gyermeke ELMÚLT HETI viselkedésére vonatkozik. Arra kérem, hogy a 7.
VÁLASZLAP segítségével döntse el minden kérdés esetén, hogy gyermeke milyen gyakran mutatta a
kérdésben szereplő viselkedést, az elmúlt hét során.
A „nem alkalmazható (NA)” válasz lehetőséget akkor kell használnia, ha a gyermeket NEM LÁTTA A
LEÍRT HELYZETBEN az elmúlt hét folyamán, például az 2. kérdés esetén nem mutatták meg őt idegen
felnőttnek. Ezzel szemben a "soha" választ akkor szükséges kiválasztania, ha a múlt hét során LÁTTA
GYERMEKÉT AZ ADOTT HELYZETBEN, DE EGYSZER SEM VISELKEDETT AZ EMLÍTETT MÓDON, vagyis
például megmutatták idegen felnőttnek, és nem kapaszkodott a szülőbe.

(1)
soha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(2)
nagyon
ritkán

(3)
kevesebbszer,
mint az esetek
felében

(4)
kb. az
esetek
felében

(5)
több, mint
az esetek
felében

(6)
majdnem
mindig

Amikor az elmúlt héten öltöztették vagy vetkőztették, a gyermek
milyen gyakran izgett-mozgott és/vagy próbált elgördülni?
Mikor idegen felnőttnek mutatták meg, a gyermek milyen gyakran
kapaszkodott a szülőbe?
Ha a hátára fektették, a gyermek milyen gyakran izgett-mozgott
és/vagy forgolódott?
Kukucsot játszva a gyermek milyen gyakran nevetett?
Milyen gyakran nézett föl gyermeke a játékból amikor csörgött a
telefon?
A gyermek milyen gyakran látszott dühösnek (sírt vagy nyűgösködött),
amikor bennhagyta az ágyában?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran mosolygott vagy nevetett,
ha játékszert kapott?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran tiltakozott az ellen, hogy
olyan helyre tegyék, ahol korlátozva volt a mozgásában (pl. etetőszék,
járóka, autóülés)?
Ha karban tartották, milyen gyakran tűnt úgy, hogy a gyermek élvezi?

10 Amikor valami nézegetni valót mutatott a gyermeknek, milyen gyakran
nyugodott meg azonnal?
Amikor Ön valami mással volt elfoglalva, és gyermeke nem tudta elérni,
11
hogy rá figyeljen, milyen gyakran sírt?
Az elmúlt héten milyen gyakran élvezte gyermeke a finom ritmikus
12
tevékenységeket, mint pl. a ringatást, hintáztatást?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran nézett mozgó játékot vagy
13
ágya fölött lévő képet 5 percig vagy tovább?
14 Mikor a gyermek akart valamit, milyen gyakran zaklatta fel, ha nem
kapta meg, amit akart?
Amikor az elmúlt héten ringatták vagy ölelték, milyen gyakran tűnt úgy,
15
hogy gyermeke élvezi?
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(7)
mindig

(NA)
nem
alkalmazható

1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA

SZOPTATÁS, HOZZÁTÁPLÁLÁS
G18. Szoptatta/szoptatja Ön a most fél éves gyermekét, vagy kapott-e más módon anyatejet?
 1 - igen szoptatta/szoptatja
 2 - igen szoptatta/szoptatja és más módon is kapott anyatejet (lefejt anyatej, anyatejgyűjtőállomáson keresztül stb.)
 3 - nem szoptatta, de kapott anyatejet más módon  FOLYTASD ITT: G21.
 4 - nem szoptatta, és más módon sem kapott anyatejet  FOLYTASD ITT: G21.
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G19. Mi határozza vagy határozta meg azt, hogy Ön mikor szoptatja vagy szoptatta gyermekét?
 1 - a gyermeke igényei, azaz a gyermek minden jelzésére mellre kerülhet(ett), akkor és annyi ideig
szophat(ott), ameddig csak szeretne/szeretett volna.
 2 - a kialakított napirend, azaz előre meghatározott időközönként (pl 3-4 óránként)
szoptatja/szoptatta gyermekét
 3 - általában időre szoptat(ott), de időnként figyelembe veszi/vette a gyermek igényeit is
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G20. Mennyi idős koráig szoptatta, vagy táplálta részben vagy egészben anyatejjel a gyermeket?
77 - most is szopik/kap anyatejet  FOLYTASD ITT: G22.
___ ___ hetes koráig
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
G21. Kérem, nézze meg a 8. VÁLASZLAPOT! Ha nem szoptatta vagy már nem szoptatja: mi volt az oka
annak, hogy Ön nem szoptatott/ abbahagyta a szoptatást? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - nem volt elég tejem/éhes volt a baba
 2 - kényelmetlen volt/belefáradtam
 3 - nehézségeim voltak a szoptatási technikákkal
 4 - kisebesedett a mellbimbóm, feszült a mellem
 5 - megbetegedtem/gyógyszert szedtem
 6 - így terveztem előzetesen
 7 - a baba elválasztotta magát
 8 - a gyermek nem tudott szopni betegség vagy rendellenesség miatt
 9 - orvosi javaslatra hagytam abba
 10 - visszamentem dolgozni
 11 - a partnerem szerette volna, hogy abbahagyjam
 12 - jobbnak tartom a tápszert
 13 - szerettem volna alkoholt inni, dohányozni
 14 - szégyenérzet, társadalmi nyomás
 15 - kistestvért terveztünk
 16 - egyéb: __________________________________________
__________________________________________

 66 - egyik sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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G22. Ha kapott, hány hetes korában kapott először tápszert a gyermek?
___ ___ hetes korában
55 - születése óta kap tápszert (is)
66 - még mindig kizárólag anyatejet kap  FOLYTASD ITT: G25.
77 - eddig tápszert nem, csak anyatejet és más ételt kapott
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

G23. A következő kérdés arra az első dologra vonatkozik, amit a gyermek anyatejen/ bébitápszeren túl
először kapott táplálékként. Olyasmikre is gondoljon mint cukros víz, gyümölcslé, tehéntej, tea,
bébiétel vagy akár sima víz. Hány hetes volt a gyermek, amikor anyatejen és bébitápszeren kívül először
mást kapott?
0 - ez még nem történt meg
___ ___ hetes korában
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni

G24. Mi volt az első étel (tápszeren kívül), amit a gyermek kóstolt?

__________________________________________

77 - még nem kóstolt ételt
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
NAPIREND ÉS SZABÁLYOZÁS
G25. Jelenleg használ-e az Ön gyermeke cumit?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G26. Milyen gyakran fürdeti/k Ön (Önök) a gyermeket?
 1 - naponta többször
 2 - naponta
 3 - minden másnap
 4 - hetente
 5 - ritkábban, mint hetente
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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G27. Egy átlagos napon körülbelül hány órát alszik gyermeke mostanában? Ha alvás közben többször is
felébred, kérjük adja össze az alvási időtartamokat!
HA NEM EGY SZÁMOT MOND, HANEM HATÁROKAT (PL. 5-6 ÓRÁT), AKKOR KÉRDEZZ RÁ, HOGY INKÁBB
MELYIK!
A) Napközben:

___ ___ órát

B) Éjszaka: ___ ___ órát
__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
G28. Milyen gyakran alussza át a gyermeke az éjszakát mostanában?
 1 - soha
 G28a. Milyen gyakran ébred fel éjszakánként? ___ alkalommal
 2 - heti 1-2 alkalommal
 3 - heti 3-6 alkalommal
 4 - minden éjszaka
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G29. Körülbelül hetente hány éjszaka fordul elő, hogy a gyermek, legalább az éjszaka egy részét a szülők
ágyában tölti?
Hetente ____ ____ éjszaka
__________________________________________

0 - soha
7 - minden éjszaka
66 - csak alkalmanként (ritkábban, mint hetente)
88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
G30. Mennyire érzi magára nézve megterhelőnek gyermeke alvási szokásait (például altatását, éjszakai
ébredéseit)?
 1 - egyáltalán nem
 2 - kis mértékben
 3 - közepes mértékben
 4 - nagy mértékben
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
G31. Előfordult-e gyermeke születése óta, hogy legalább két napig nem találkoztak, és az éjszakát is
egymástól távol töltötték?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja, nem emlékszik
 99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: G34.
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G32. Összesen hány éjszakát töltöttek külön az elmúlt fél évben?
___ ___ ___ éjszakát
__________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni

G33. Mi volt ennek az oka? (Ha több oka is volt, sorolja fel mindet!)

__________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
G34. Megterhelőnek érzi gyermeke sírását?
 1 - igen
 2 - nem
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

HA A VÁLASZADÓ HÁRMAS IKREKKEL VESZ RÉSZT A KUTATÁSBAN, AKKOR
FOLYTASD A KITÖLTÉST A HONLAPRÓL LETÖLTÖTT IKER KÉRDŐÍVVEL!
HA A VÁLASZADÓNAK KETTES IKREI VOLTAK, AKKOR KÖSZÖND MEG AZ INTERJÚT,
RÖGZÍTSD A KÉRDEZÉS VÉGÉT ÉS ADD ÁT AZ ÖNKITÖLTŐS FÜZETET!
KÖSZÖNJÜK MUNKÁDAT!

Köszönöm eddigi válaszait! Kérem, a kérdőív további válaszait
önkitöltős formában válaszolja meg!
KÉRDEZÉS VÉGE: ___ ___ óra __ _ ___ perc
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FÉLÉVES KÉRDŐÍV

KIEGÉSZÍTŐ (PROXY) MODUL:
HA NEM VOLT VÁRANDÓS
KÉRDEZÉS

EZT A BLOKKOT CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA NEM
KÉSZÜLT A VÁLASZADÓVAL INTERJÚ A VÁRANDÓS
IDŐSZAKBAN!
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Beleegyező nyilatkozat
A KSH Népességtudományi Kutatóintézet által vezetett „Kohorsz ’18” elnevezésű, Magyar
Születési Kohorszvizsgálat adatgyűjtésében való részvételhez
Legfontosabb információk az adatgyűjtésről
Az alábbi nyilatkozat kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatokat szolgáltat a „Kohorsz ’18” elnevezésű,
hosszú távú Magyar Születési Kohorszvizsgálat számára. A hozzájárulás lehetőségéről az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
rendelkezik.
Jelen hozzájárulása a kutatás későbbi szakaszaiban történő megkeresésekre is kiterjed.
A kutatás során a KSH Népességtudományi Kutatóintézet az Ön személyes adatait kizárólag kapcsolattartási
(a megkeresések megszervezése) célból, és a kutatáshoz szükséges különböző adatfelvételek
összekapcsolása céljából használja fel.
A KSH Népességtudományi Kutatóintézet az Ön személyes azonosításra alkalmas adatait fokozott
gondossággal, szigorúan elkülönítetten kezeli, a kutatási adatbázisba nem építi be és harmadik fél számára
az adminisztratív adatkapcsolás megvalósításán kívül nem adja át.
A kutatásban való részvétel önkéntes. A részvétel a kutatás bármely pontján megszakítható.
Beleegyezés a „Kohorsz ’18” kutatás adatszolgáltatásának válaszadói részvételébe
Hozzájárulok, hogy válaszadóként részt veszek a „Kohorsz ’18” kutatáshoz szükséges
adatszolgáltatásban és elfogadom az ezzel járó kutatási megkereséseket. Ennek keretében hozzájárulok,
hogy személyes adataimat valamint születendő gyermekem/gyermekeim személyes adatait a KSH
Népességtudományi Kutatóintézet kizárólag a „Kohorsz ’18” kutatás céljaira és keretében felhasználja, s
azok szigorúan elkülönített kezelése mellett ennek alapján a „Kohorsz ’18” kutatási adatbázisokat
összekapcsolja. Hozzájárulok továbbá a várandósgondozási könyvben és a Születésértesítő rendszerben
keletkező adataim, valamint születendő gyermekem/gyermekeim adatai „Kohorsz ’18” kutatási
adatbázisba kapcsolásához.
Beleegyezés az állami adminisztrációs rendszerekben keletkező adatok és a Társadalombiztosítási Azonosító
Jel felhasználásába
Hozzájárulok, hogy az állami közszolgáltatási és közigazgatási adminisztrációs rendszerekben keletkező
adataimat, valamint születendő gyermekem/gyermekeim adatait a KSH Népességtudományi Kutatóintézet
kizárólag a „Kohorsz ’18” kutatás céljaira és keretében felhasználja és ezeket egyéni azonosító alapján a
kutatási adatbázisába bekapcsolja. Kizárólag e célra hozzájárulok a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ
szám) használatához, beleértve születendő gyermekem/gyermekeim Társadalombiztosítási Azonosító
Jelének (TAJ számának) használatát.

ADATOK KITÖLTÉSE A HÁTOLDALON!
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Születendő gyermek azonosítója: ___ ___ ___ ___ ___ ___
IKERTERHESSÉG ESETÉN
2. MAGZAT
___ ___ ___ ___ ___ ___
3. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

4. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

A kutatás adatszolgáltatásában résztvevő adatai:
Név: ___________________________________________________
Születési (leánykori) név: ___________________________________
Anyja neve: _____________________________________
Születési hely és idő: __________________________________ ,

__ __ __ __ . __ __ . __ __

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hivatalos lakcím: _______________________________________________________________
Tényleges lakcím: _______________________________________________________________
Telefonszám: _______________________________
E-mail cím: _________________@_________________
Dátum: ______________________

Aláírás: ____________________
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Nem nagykorú várandós esetén!
______________________

Beleegyező nyilatkozat
(törvényes képviselő részéről)
A KSH Népességtudományi Kutatóintézet által vezetett „Kohorsz ’18” elnevezésű, Magyar Születési
Kohorszvizsgálat adatgyűjtésében való részvételhez

Legfontosabb információk az adatgyűjtésről
Az alábbi nyilatkozat kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által képviselt kiskorú személy adatokat
szolgáltat a „Kohorsz ’18” elnevezésű, hosszú távú Magyar Születési Kohorszvizsgálat számára. A hozzájárulás
lehetőségéről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.
Jelen hozzájárulása a kutatás későbbi szakaszaiban történő megkeresésekre is kiterjed.
A kutatás során a KSH Népességtudományi Kutatóintézet az Ön által képviselt kiskorú személy személyes
adatait kizárólag kapcsolattartási (a megkeresések megszervezése) célból, és a kutatáshoz szükséges
különböző adatfelvételek összekapcsolása céljából használja fel.
A KSH Népességtudományi Kutatóintézet az Ön által képviselt kiskorú személy személyes azonosításra
alkalmas adatait fokozott gondossággal, szigorúan elkülönítetten kezeli, a kutatási adatbázisba nem építi
be és harmadik fél számára az adminisztratív adatkapcsolás megvalósításán kívül nem adja át.
A kutatásban való részvétel önkéntes. A részvétel a kutatás bármely pontján megszakítható.
Beleegyezés a „Kohorsz ’18” kutatás adatszolgáltatásának válaszadói részvételébe
Hozzájárulok, hogy az általam képviselt kiskorú személy válaszadóként részt vegyen a „Kohorsz ’18”
kutatáshoz szükséges adatszolgáltatásban és elfogadja az ezzel járó kutatási megkereséseket. Ennek
keretében hozzájárulok, hogy az általam képviselt kiskorú személy személyes adatait, valamint születendő
gyermeke/gyermekei személyes adatait, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet kizárólag a „Kohorsz ’18”
kutatás céljaira és keretében felhasználja, s azok szigorúan elkülönített kezelése mellett ennek alapján a
„Kohorsz ’18” kutatási adatbázisokat összekapcsolja. Hozzájárulok továbbá az általam képviselt kiskorú és
születendő gyermeke/gyermekei várandósgondozási könyvben és Születésértesítő rendszerben keletkező
adatainak „Kohorsz ’18” kutatási adatbázisba kapcsolásához.
Beleegyezés az állami adminisztrációs rendszerekben keletkező adatok és a Társadalombiztosítási Azonosító
Jel felhasználásába
Hozzájárulok, hogy az állami közszolgáltatási és közigazgatási adminisztrációs rendszerekben keletkező,
az általam képviselt kiskorú adatait, valamint születendő gyermekének/gyermekeinek adatait a KSH
Népességtudományi Kutatóintézet kizárólag a „Kohorsz ’18” kutatás céljaira és keretében felhasználja és
ezeket egyéni azonosító alapján a kutatási adatbázisába bekapcsolja. Kizárólag e célra hozzájárulok az
általam képviselt kiskorú és születendő gyermeke/gyermekei Társadalombiztosítási Azonosító Jelének (TAJ
szám) használatához.

ADATOK KITÖLTÉSE A HÁTOLDALON!
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Születendő gyermek azonosítója: ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. MAGZAT

IKERTERHESSÉG ESETÉN
___ ___ ___ ___ ___ ___

3. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

4. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

A kutatás adatszolgáltatásában résztvevő adatai:
Név: ___________________________________________________
Születési (leánykori) név: ___________________________________
Anyja neve: _____________________________________
Születési hely és idő: __________________________________ ,

__ __ __ __ . __ __ . __ __

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hivatalos lakcím: _______________________________________________________________
Tényleges lakcím: _______________________________________________________________
Telefonszám: _______________________________
E-mail cím: _________________@_________________
A kutatás adatszolgáltatásában résztvevő törvényes képviselője
Név: ___________________________________________________
Hivatalos lakcím: _______________________________________________________________

Dátum: ______________________

Aláírás: ____________________
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Címkártya
Válaszd le a beleegyező nyilatkozatról, és tárold a védőnői mappában!

FELKERESÉSHEZ SZÜKSÉGES, AZ ADATBÁZISTÓL ELKÜLÖNÍTVE TÁROLT ADATOK
A várandós neve:
___________________________________________
Születendő gyermek azonosítója: ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. MAGZAT

IKERTERHESSÉG ESETÉN
___ ___ ___ ___ ___ ___

3. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

4. MAGZAT

___ ___ ___ ___ ___ ___

Hivatalos, bejelentett lakcíme:
__________________________________________________________________________________
Tényleges címe, ahol életvitelszerűen él (ha eltér a hivatalos lakcímtől):
__________________________________________________________________________________
Tényleges címe a 6 hónapos kérdezéskor (ha időközben változott, és eltér a korábbitól):
__________________________________________________________________________________
A várandós telefonszáma: ___________________________________
A várandós által használt e-mail cím: _________________@_________________

VÁRANDÓS ADATGYŰJTÉS
A beleegyező nyilatkozat kitöltésének dátuma: év: __ __ __ __ hó: __ __ nap: __ __
A várandós interjú készítésének dátuma:

év: __ __ __ __ hó: __ __ nap: __ __

A várandós interjú típusa:

magyar nyelvű interjú / idegen nyelvű önkitöltős kérdőív

Egyéb megjegyzés: ____________________________________________________________________

6 HÓNAPOS ADATGYŰJTÉS
A szülés tényleges ideje:

év: __ __ __ __ hó: __ __ nap: __ __

A 6 hónapos interjú típusa (húzd alá):

hagyományos / proxy / a kérdezés meghiúsult

Ha meghiúsult, a meghiúsulás oka:
_____________________________________________________________
A 6 hónapos interjú készítésének dátuma:

év: __ __ __ __ hó: __ __ nap: __ __

Egyéb megjegyzés: _____________________________________________________________________

VÉDŐNŐI NYILATKOZAT:
Alulírott az adatok gyűjtését végző védőnő nyilatkozom, hogy (1) a vizsgálati interjúkat a várandóssal
magam készítettem, (2) munkámat az adatvédelmi és személyiségi jogi előírások betartásával végeztem, a
kutatás során tudomásomra jutott személyes adatokat más a kutatásban részt nem vevő személy vagy
szervezet számára nem tettem hozzáférhetővé. (3) Hozzájárulok ahhoz, hogy a KSH NKI kutatói
munkámat ellenőrizzék.
Kelt:______________________________

Aláírás: ____________________
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Mivel Önnel a várandóssága alatt nem készült interjú, így néhány olyan kérdést teszek fel, amelyet
akkor nem tudtunk megkérdezni.

1. CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK
1.1. BEVEZETŐ KÉRDÉSEK
P01. Mikor született Ön? (DÁTUM)
a. Melyik évben?

____ ____ ____ ____ év

b. Melyik hónapban?

_________________ hó

P02. Önnek hányadik élveszületett gyermeke a most féléves gyermek?
IKERSZÜLÉS ESETÉN AZ ELSŐSZÜLÖTT SORSZÁMÁT ÍRD BE!
___ ___ gyermeke
P03. Van-e vagy volt-e Önnek nem vér szerinti, hanem hivatalosan örökbe fogadott gyermeke? Ha
igen, hány?
___ ___ örökbe fogadott gyermeke van / volt
____________________________________________

0 - nincs és nem is volt örökbe fogadott gyermeke

P04. A gyermek vér szerinti apjának hányadik gyermeke a most féléves gyermek?
IKERSZÜLÉS ESETÉN AZ ELSŐSZÜLÖTT SORSZÁMÁT ÍRD BE!
___ ___ gyermeke
____________________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
P05. A gyermek vér szerinti apjának született-e Önnel nem közös gyermeke? Ha igen, hány?
___ ___ gyermek
____________________________________________

0 - nem született
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

HA A VÁLASZADÓNAK TÖBBEDIK ÉLVESZÜLÉSE VOLT A FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, AKKOR FOLYTASD ITT: P06.
(KÖVETKEZŐ OLDAL)
HA A VÁLASZADÓNAK ELSŐ ÉLVESZÜLÉSE VOLT A FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, FOLYTASD ITT: 54. OLDAL (P07.
KÉRDÉS)
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CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓNAK TÖBBEDIK ÉLVESZÜLÉSE VOLT A FÉL
ÉVVEL EZELŐTTI! TEHÁT A MOSTANI SZÜLÉSEKET NEM KELL FELTŰNTETNI!
P06. Kérem adjon meg néhány adatot az összes korábban élveszületett, vér szerinti gyermekéről! Ha
több ilyen gyermeke van, haladjunk a legidősebb gyermekétől kezdve!
OSZLOPONKÉNT HALADJ VÉGIG, ÉS ÍRD BE VAGY IKSZELD BE A MEGFELELŐ VÁLASZT! HA NÉGYNÉL TÖBB
ILYEN GYERMEKE VAN, KÉRDEZD VÉGIG ŐKET IS, ÉS ÍRD A VÁLASZT EGY KÜLÖN LAPRA! A WEBES
FELÜLETEN TUDOD MAJD RÖGZÍTENI ŐKET IS.

Kérdés szövege

Válaszlehetőségek

1. (legidősebb)
gyermek

2. gyermek

3. gyermek

4. gyermek

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

___________
 1
 2
 1
 2
____________
 88

___________
 1
 2
 1
 2
___________
 88

___________
 1
 2
 1
 2
___________
 88

___________
 1
 2
 1
 2
____________
 88

 1

 1

 1

 1  P07.

KÖVETKEZŐ
OSZLOP VAGY
P07.

KÖVETKEZŐ
OSZLOP VAGY
P07.

KÖVETKEZŐ
OSZLOP VAGY
P07.

 2

 2

 2

BEÍRHATOD A GYERMEK NEVÉT VAGY
ANNAK KEZDŐBETŰJÉT, HA ÚGY KÖNNYEBB
KÉRDEZNI

P06a. Melyik évben és
hónapban született a
gyermek? (DÁTUM)
P06b. A gyermek neme?
P06c. A gyermek vér
szerinti apja azonos a
most fél éves gyermeke
apjával?

P06d. A gyermek
jelenleg együtt él-e
Önnel?

Születési év
Születési
hónap
1 - fiú
2 – lány
1 - igen
2 - nem
__________
88 - nem
tudja/ nem
kíván
válaszolni
1 – igen 
FOLYTASD:
KÖVETKETŐ.
OSZLOP VAGY
P07.

2 - nem
CSAK HA NEM ÉLNEK EGYÜTT:
P06e. Mióta nem élnek
együtt? (ÉVSZÁM)

Melyik
évtől?

__ __ __ __
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__ __ __ __

__ __ __ __

 2

__ __ __ __

1.2. ANYANYELV, ISKOLAI VÉGZETTSÉG, MUNKAVÉGZÉS
P07. Mi az Ön anyanyelve?
 1 - magyar
 2 - nem magyar, azaz: ______________________________________________
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P08. Ön anyanyelvén kívül hány idegen nyelvet beszél?
 (0) - nem beszél idegen nyelvet
 (1) - egy idegen nyelvet
 (2) - két idegen nyelvet
 (3) - 3 vagy több idegen nyelvet
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
Mostantól olyan kérdéseket teszek fel, amelyek arra az időszakra vonatkoznak, amikor Ön a most
féléves gyermeket várta. Kérem, a kérdések megválaszolásakor gondoljon a várandósság alatti
(alapvetően a hetedik hónapot vagy koraszülés esetén a szülést közvetlenül megelőző)
életkörülményeire!
P09. Mi volt az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége a várandósság időszakában?
MINDIG AZT JELÖLD, AMIT MÁR BEFEJEZETT!











1 - kevesebb mint 8 általános
2 - 8 általános
3 - szakmunkásképző; szakképzés érettségi nélkül
4 - szakközépiskolai érettségi; szakképzést követő érettségi
5 - gimnáziumi érettségi
6 - érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
7 - akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
8 - főiskola, BA/BSc szint
9 - egyetem, MA/MSc szint, orvosi, jogi doktorátus
10 - PhD, DLA, kandidátusi vagy más tudományos fokozat

____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P10. Ön várandóssága 7. hónapjában aktívan dolgozott?
HA A 7. HÓNAPBAN CSAK IDEIGLENESEN NEM DOLGOZOTT, DE A SZÜLÉSIG MÉG VISSZATÉRT A
MUNKAHELYÉRE, JELÖLD AZ 1-ES VÁLASZT!
 1 - rendelkezett állással/munkával, és aktívan dolgozott
 2 - rendelkezett állással/munkával, de már abbahagyta a munkát, és a szülésig már nem is
dolgozott
 3 - korábban már dolgozott, de a várandósság 7. hónapjában nem volt munkája
 4 - még nem volt fizetett munkája
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1.3. CSALÁDI ÁLLAPOT, PÁRKAPCSOLAT
P11. A várandósságára visszatekintve, mi volt ekkor, a hetedik várandóssági hónapban / koraszülés
esetén a szülést megelőzően az Ön hivatalos családi állapota?
 1 - hajadon
 2 - házas
 3 - özvegy
 4 - elvált
 5 - azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata
P12. Melyik állítás volt ekkor igaz az Ön valós partnerkapcsolati helyzetére?
 1 - Ön a házastársával élt együtt HÁZAS
 2 - az élettársával élt együtt ÉLETTÁRS
 3 - partnere volt, de nem élt vele együtt KÜLÖNÉLŐ PARTNER
 4 - nem volt partnere  FOLYTASD ITT: 57. OLDAL (2. BLOKK)
EGY OSZLOPOT KÉRDEZZ VÉGIG A P12. ALAPJÁN!
HÁZASTÁRS (P12=1)

ÉLETTÁRS (P12=2)

KÜLÖN ÉLŐ PARTNER (P12=3)







P13. Melyik évben született a(z
akkori) férje? (ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
P14. Mióta volt együtt az akkori
férjével, mint egy pár? (ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni

P19. Melyik évben született a(z
akkori) élettársa? (ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
P20. Mióta volt együtt az akkori
partnerével, mint egy pár?
(ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
P21. Melyik évben és melyik
hónapban költözött össze
először az akkori partnerével. Az
első tartós, legalább három
hónapig tartó összeköltözésre
gondoljon!

P24. Melyik évben született a(z
akkori) partnere? (ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
P25. Mióta volt együtt az akkori
partnerével, mint egy pár?
(ÉVSZÁM)
___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja / nem kíván
válaszolni
P26. Partnere az Ön
várandósságának időszakában
(7. hónapjában) dolgozott-e,
végzett-e valamilyen kereső
tevékenységet?

P15. Melyik évben és melyik
hónapban költözött össze
először az akkori férjével? Az
első tartós, legalább három
hónapig tartó összeköltözésre
gondoljon! (DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: _____________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni

Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: _____________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
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 1 - igen
 2 - nem
__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

HÁZASTÁRS (P12=1)
P16. Mikor házasodott össze (az
akkori) férjével? (DÁTUM)
Év: ___ ___ ___ ___
8888 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
Hó: ______________
88 - nem tudja/nem kíván
válaszolni
P17. Férje az Ön
várandósságának időszakában
(7. hónapjában) dolgozott-e,
végzett-e valamilyen kereső
tevékenységet?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P18. Mi volt az Ön férjének
legmagasabb befejezett iskolai
végzettsége?
HA TANUL, AKKOR AZT JELÖLD,
AMIT MÁR BEFEJEZETT!
 1 - kevesebb mint 8 általános
 2 - 8 általános
 3 - szakmunkásképző;
szakképzés érettségi nélkül
 4 - szakközépiskolai érettségi;
szakképzést követő érettségi
 5 - gimnáziumi érettségi
 6 - érettségit követő,
felsőfokra nem akkreditált
szakképzés; középfokú
technikum
 7 - akkreditált felsőfokú
szakképzés; felsőfokú technikum
 8 - főiskola, BA/BSc szint
 9 - egyetem, MA/MSc szint,
orvosi, jogi doktorátus
 10 - PhD, DLA, kandidátusi
vagy más tudományos fokozat

ÉLETTÁRS (P12=2)
P22. Partnere az Ön
várandósságának időszakában
(7. hónapjában) dolgozott-e,
végzett-e valamilyen kereső
tevékenységet?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P23. Mi volt az Ön partnerének
legmagasabb befejezett iskolai
végzettsége?
HA TANUL, AKKOR AZT JELÖLD,
AMIT MÁR BEFEJEZETT!
 1 - kevesebb mint 8 általános
 2 - 8 általános
 3 - szakmunkásképző;
szakképzés érettségi nélkül
 4 - szakközépiskolai érettségi;
szakképzést követő érettségi
 5 - gimnáziumi érettségi
 6 - érettségit követő,
felsőfokra nem akkreditált
szakképzés; középfokú
technikum
 7 - akkreditált felsőfokú
szakképzés; felsőfokú technikum
 8 - főiskola, BA/BSc szint
 9 - egyetem, MA/MSc szint,
orvosi, jogi doktorátus
 10 - PhD, DLA, kandidátusi
vagy más tudományos fokozat
__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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KÜLÖN ÉLŐ PARTNER (P12=3)
P27. Mi volt az Ön partnerének
legmagasabb befejezett iskolai
végzettsége?
HA TANUL, AKKOR AZT JELÖLD,
AMIT MÁR BEFEJEZETT!
 1 - kevesebb mint 8 általános
 2 - 8 általános
 3 - szakmunkásképző;
szakképzés érettségi nélkül
 4 - szakközépiskolai érettségi;
szakképzést követő érettségi
 5 - gimnáziumi érettségi
 6 - érettségit követő,
felsőfokra nem akkreditált
szakképzés; középfokú
technikum
 7 - akkreditált felsőfokú
szakképzés; felsőfokú technikum
 8 - főiskola, BA/BSc szint
 9 - egyetem, MA/MSc szint,
orvosi, jogi doktorátus
 10 - PhD, DLA, kandidátusi
vagy más tudományos fokozat
__________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

2. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK
A továbbiakban is kérem, gondoljon arra az időszakra, amikor Ön a most féléves gyermekét várta. Tehát
alapvetően a hetedik hónapra vagy koraszülés esetén a szülést közvetlenül megelőző időszakra
gondoljon!
P28. Ön a várandóssága hetedik hónapjában magán vagy intézeti háztartásban élt (pld anyaotthon,
családok átmeneti otthona, nővérszálló, munkásszálló, börtön stb.)?
 1 - magánháztartásban
 2 - intézeti háztartásban  FOLYTASD ITT: 58. OLDAL (3. BLOKK)
P29. Milyen jogcímen lakott Ön abban a lakásban, melyben a várandóssága alatt élt?
 1 - tulajdonos, résztulajdonos vagy haszonélvező volt





2 - partnere vagy rokona volt a tulajdonosnak
3 - az egész lakást bérelte vagy a bérlő rokona volt
4 - a lakás egy részét bérelte
5 - más jogcímen lakott a lakásban

 FOLYTASD ITT: P31.

____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P30. Becsülje meg, hogy egy olyan házat/lakást, amilyenben Ön várandóssága alatt lakott, ma
mennyiért lehetne eladni, megvenni!
___ ___ ___ millió Ft
____________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
P31. Hány négyzetméteres volt a lakás/ház hasznos alapterülete?
___ ___ ___ m2
____________________________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
P32. Összesen hány könyvük volt otthon, a lakásban? A tankönyvek, újságok, folyóiratok nem
számítanak bele!
 (1) - Kevesebb mint egypolcnyi (kb. 0-50 könyv)
 (2) - Egypolcnyi (kb. 50 könyv)
 (3) - 2-3 könyvespolcnyi (max. 150 könyv)
 (4) - 4-6 könyvespolcnyi (max. 300 könyv)
 (5) - 2 könyvszekrényre való (max. 600 könyv)
 (6) - 3 vagy több könyvszekrényre való (max. 1000 könyv)
 (7) - 1000-nél több könyv
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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3. A VÁLASZADÓ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
3.1. Általános egészségi állapot
A következő néhány kérdés az Ön várandósság alatti egészségi állapotára, és néhány olyan tényezőre
vonatkozik, amik befolyásolhatják a gyermeke fejlődését, egészségi állapotát is. Amikor a
várandósságról beszél, kérem mindig arra a várandósságára gondoljon, amelyből a most féléves
gyermeke született.
P33. Az alábbi betegségek közül a várandóssága alatt volt-e Önnek orvos által megállapított betegsége?
Ha igen, milyen betegségei voltak? TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES!
 1 - asztma
 2 - allergia
 3 - magas vérnyomás
 4 - cukorbetegség (nem terhességi)
 5 - vérszegénység
 6 - depresszió vagy bipoláris hangulatzavar
 7 - szorongászavar, kényszerbetegség, pánikbetegség vagy fóbia
 8 - szívbetegség
 9 - trombózis
 10 - pajzsmirigy túl- vagy alulműködése
____________________________________________

 77 - a felsoroltak közül egyik sem  FOLYTASD ITT: P35.
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

P34. A várandósság alatt meglévő betegségei közül melyikre szedett gyógyszert? TÖBB VÁLASZ
LEHETSÉGES!
 1 - asztma
 2 - allergia
 3 - magas vérnyomás
 4 - cukorbetegség (nem terhességi)
 5 - vérszegénység
 6 - depresszió vagy bipoláris hangulatzavar
 7 – szorongásos zavar, kényszerbetegség, pánikbetegség vagy fóbia
 8 - szívbetegség
 9 - trombózis
 10 - pajzsmirigy túl- vagy alulműködése
____________________________________________

 77 - a felsoroltak közül egyikre sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

58

3.2. Egészségmagatartás
P35. Dohányzott-e Ön valaha rendszeresen, azaz elszívott-e naponta legalább egy szál cigarettát?
A VÁRANDÓSSÁG ALATT RENDSZERESEN DOHÁNYZÓK IS IDE TARTOZNAK.
 1 - igen, több mint egy évig
 2 - igen, kevesebb mint egy évig
 3 - nem
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: P39.

P36. Naponta hány cigarettát szívott el a várandóssága alatt, illetve az azt megelőző 3 hónapban?
Egyet
sem
1. Három
hónappal a
jelenlegi
várandósságát
megelőzően
2. A várandósság
első három
hónapjában
3. A várandósság
negyedik hónapja
után

Csak
1-5 szálat
alkalmanként
naponta
dohányzott

6-10
szálat
naponta

11-20
szálat
naponta

Több
mint 20
szálat
naponta

Nem
tudja/nem
kíván
válaszolni

1

2

3

4

5

6

88

1

2

3

4

5

6

88

1

2

3

4

5

6

88

P37. Hány éves volt, amikor elkezdett rendszeresen dohányozni?
___ ___ éves
____________________________________________

99 - nem emlékszik
P38. Ha jelenleg nem dohányzik, hány évesen hagyta abba?
___ ___ évesen
____________________________________________

66 - jelenleg is dohányzik
99 - nem emlékszik
P39. A várandóssága során előfordult-e, hogy otthon vagy a munkahelyén mások dohányoztak Önnel
egy helyiségben?
 1 - igen, naponta több mint egy órán át
 2 - igen, naponta kevesebb mint egy órát
 3 - nem napi rendszerességgel
 4 - nem
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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P40. Most kérem, válaszoljon néhány alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdésre. Milyen gyakran
fogyasztott Ön alkoholt…
A. … a várandóssága első három hónapjában?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente egyszer
 4 - ritkábban, mint hetente
 5 – soha_______________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

B. …a várandóssága negyedik hónapja után?
 1 - naponta
 2 - hetente többször
 3 - hetente egyszer
 4 - ritkábban, mint hetente
 5 – soha_______________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

P41. A várandóssága előtt és alatt szedett-e folsavat külön vagy valamilyen vitaminkészítmény
részeként? Ha igen, melyik időszakban szedte? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - a várandósság előtt szedte
 2 - a várandósság első három hónapjában szedte
 3 - a várandósság negyedik hónapja után szedte
____________________________________________

 77 - egyik időszakban sem szedte
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P42. A várandósság kapcsán járt-e a következő rendeléseken, részt vett-e a következő
szűrővizsgálatokon? Ha igen, TB-támogatott rendelésen, magánrendelésen járt?
TBtámogatott
rendelésen

Magánrendelésen

Mindkét fajta
rendelésen
részt vett

Nem vett
részt ilyen
vizsgálaton

Nem tudja,
nem kíván
válaszolni

1. Nőgyógyásznál vagy
szülésznőnél
várandósgondozáson

1

2

3

0

88

2. Laborvizsgálaton

1

2

3

0

88

3. Ultrahang-vizsgálaton

1

2

3

0

88

4. Magzati
rendellenességet szűrő
vértesztvizsgálaton

1

2

3

0

88

P43. Most néhány kérdés következik magasságról és testsúlyról.
A. Mekkora testsúllyal született Ön? (gramm)
8888 - nem tudja
9999 - nem kíván válaszolni
B. Mekkora volt a testsúlya várandósság előtt? (kg)
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
C. Milyen magas Ön? (cm)
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
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___ ___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___

3.3. Reproduktív egészség: a fogantatás körülményei
P44. A várandóssága hányadik hetében vette észre, hogy gyermeket vár?
___ ___ héten
____________________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
P45. Amikor várandós lett, használt valamilyen módszert, hogy megakadályozza a terhesség létrejöttét?
 1 - igen
 2 - nem
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
P46. A várandósságát megelőzően volt-e tudomása olyan Önt vagy párját érintő egészségi problémáról,
ami nehezítette a teherbeesést?
 1 - igen, csak Önt érintő problémáról
 2 - igen, csak a párját érintő problémáról
 3 - igen, Önt és a párját is érintő problémákról
 4 - nem
 5 - nem tudja
____________________________________________

 99 - nem kíván válaszolni
P47. A várandósságához hozzásegítette-e valamilyen orvosi vagy nem orvosi kezelés?
 1 - igen
 2 - nem KÖVETKEZŐ OLDAL („4. PROXY KÉRDŐÍV VÉGE” BLOKK)
 3 - nem tudja KÖVETKEZŐ OLDAL („4. PROXY KÉRDŐÍV VÉGE” BLOKK)
____________________________________________

 99 - nem kíván válaszolni KÖVETKEZŐ OLDAL („4. PROXY KÉRDŐÍV VÉGE” BLOKK)
P48. Milyen kezelés, beavatkozás segítette hozzá a várandósságához? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - IVF lombikbébi programban való részvétel intracitoplazmatikus spermium injekcióval (ICSI)
vagy „klasszikus” lombikbébi programban való részvétel
 2 - inszemináció
 3 - hormonkezelés önmagában, inszemináció és lombikprogram nélkül
 4 - sebészeti beavatkozás
 5 - partnerének kezelése vagy sebészeti beavatkozás az ő esetében
 6 - egyéb kezelés, módszer (pl. egyéb gyógyszeres kezelés, diéta, pszichológiai segítség,
gyógyfürdő stb.) Írja le, mi volt az: ______________________________________________
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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4. PROXY KÉRDŐÍV VÉGE
Köszönöm eddigi válaszait! A következőkben áttérünk arra a kérdőívre, ami már
a jelenlegi élethelyzetre vonatkozik, és a féléves gyermekkel, valamint a
családban történt változásokkal foglalkozik.

INNENTŐL A FÉLÉVES KÉRDŐÍVVEL KELL FOLYTATNI A KÉRDEZÉST,
MAJD AZ INTERJÚ LEGVÉGÉN ÁTADNI AZ ÖNKITÖLTŐS FÜZETET!
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