Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Lapsorszám (az adatrögzítő tölti ki):
Menhely Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány
ADATLAP
település
Kitöltési útmutató:
neve:

1.

2.

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

1. A kérdőív kérdéseit szó szerint kell feltenni!
2. Csak hajléktalanszállón lakó, vagy utcán éjszakázó
embereket kell megkérdezni!
3. A kérdésekkel egy sorban lévő bekeretezett
négyzetekbe kell a választ, vagy a felajánlott
válaszlehetőségek kódszámát írni.
Csak a közterülten lakók
címét kell beírni!

adatfelvétel
helyszíne:

intézmény
neve:

F3-2006

intézmény
sorszáma:

1 = közterület

4.

….……ker.………………….………………..………… utca, tér…..…… h. szám

Adatfelvevő neve:
…………………………………………………………………..

2 = éjjeli menedékhely

5= hajléktalan átmeneti szálló,

3 = egyéb szálló

6= egyéb hajléktalanszálló

4 = lakás

9= nincs válasz

Milyen szervezeti formában
működik az adatfelvételt végző
intézmény?
A BMSZKI.......................átmeneti szálló lakójaként
hozzájárulok

nem járulok hozzá

ahhoz, hogy az intézmény nyilvántartásában szereplő
alábbi adataimat statisztikai adatfeldolgozás céljából a
jelen kutatásban felhasználják.

Családi
állapota?

1= civil

3= egyházi 0= nem intézmény

1 = férfi, 2 = nő

1 = nőtlen/ hajadon
2= házas
3=házas, de külön él

4= elvált
5 = özvegy

6.

7.

8.

10.

melyik hónapban,

5.

2= önkormányzati

Válaszadó neme:

9.

Melyik évben,

3.

11.

melyik napon született?

Kérdezd meg a nevét, és jegyzed fel (karikázd be a betűsorban) a vezetéknév, alatta pedig a keresztnév írott formájának
az első karakterét! (Pl.: Tóth Béla = tb; Szabó Éva Gizella = sé ; Ara-Kovács Zsolt = az ; )
1. karakter

a á b c d e é f g h i í j k l m n o ó ö ő p q r s t u ú ü ű v w x y z

12.

2. karakter

a á b c d e é f g h i í j k l m n o ó ö ő p q r s t u ú ü ű v w x y z

13.

Hol, milyen településen van a
bejelentett (állandó) lakcíme? 14.

postai irányítószáma:

NC= nincs címe, NT =nem tudja, NV= nem válaszol

Hol, milyen településen van a tartózkodási helye (ideiglenes címe)?

0= nincs

2= más városban

1= az adatfelvétel helyén

3= kistelepülésen

Van-e olyan betegsége, amely korlátozza a munkavállalását?
9= nincs válasz

0= nem tudja 1= magányos

Kivel él együtt?

2= csoport, banda

3= családban, élettársi kapcsolat

15.

(csak ha tudja)

4= barát vagy barátok

1= van

9= nincs válasz

2= nincs

0= nem tudja

16.

17.

5= ismeretlen emberekkel

6=egyéb :……………………………………………………………………………………

18.

Mióta hajléktalan?

év:

19.

hó:

20. nap:

21.

Mikor lakott utoljára lakásban?

év:

22.

hó:

23. nap:

24.

Mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?

TÖBB OKOT IS MEGJELÖLHET!

1= kiüldözték a lakásából

5= nem tudta fizetni az albérletdíjat

9= családi problémák miatt el kellett jönnie otthonról

2= kilakoltatták

6= lakását eladta

10= válás után a lakásban a volt házastárs (élettárs) maradt

3= börtönből szabadult

7= lakása, háza lakhatatlanná vált

11= kórházból, szociális otthonból jött el

4= lakásmaffia áldozata

8= állami gondozásból kikerült

12= megszűnt a munkahelye által biztosított lakhatás

13= egyéb, éspedig:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

25.

2.

26.

3.

27.

Hol aludt tegnap
éjszaka? 28.

1= közterületen (park, barlang, rom− fűtetlen) 2= nem-lakásban (pályaudvar, lépcsőház stb.−fűtött 3= börtönben
4= családtagnál (testvérnél, szülőnél, nagyszülőnél, élettársnál) 5= alkalmi ismerősnél (egy-egy éjszakás lakáshaszn.)
6= éjszakai szállón (fapados)

Hol lakott (aludt)
egy évvel ezelőtt? 29.

7= átmeneti szállón (fizetős)

8 = saját (fő)bérelt lakásában

9 = saját tulajdonában

10= eü./szoc, intézményben (kórh., szoc.otth, alkh.elvonó, rehab 11 = munkahelye által biztosított lakhatás
12 =al/ágybérletben (tartós lakáshasználat)

13= állami gondozásban

Mennyi pénzt költött el ma?

14= egyéb helyen………………………………

(Ft)

30.

Több válaszlehetőséget is megjelölhet!

Honnan jutott 2006 januárjában jövedelemhez?
0= sehonnan (nem volt jövedelme)

1= koldulásból, guberálásból

2= rendszeres munkából

3= alkalmi munkából

4= munkanélküli-ellátásból

5= tb-ellátásból (nyugdíj, rk. nyugd., táppénz stb.)

6= gyes, gyed

7= önkormányzati rendszeres segélyből

8= önkormányzati eseti segélyből

9= egyéb jövedelem:…………………………………… …………………………

jöv1

31.

jöv2

32.

jöv3

33.

Mennyi pénze volt összesen 2006 januárjában?

36.

Mondták-e már Önre, valamilyen
helyzetben, hogy cigány?

37.

Hány testvére, féltestvére van?

1= igen

0=nem tudja

2=nem 9= nem válaszol

38.

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKNÉL JELÖLJE „X”-EL A MEGFELELŐ VÁLASZ MELLETT ÁLLÓ NÉGYZETET, VAGY ÍRJA A
MEGFELELŐ SZÁMOTA NÉGYZETBE, „NT”-VEL JELÖLJE HA NEM TUDOTT A VÁLASZOLNI ÉS „NV”-VEL HA NINCS VÁLASZ!

Születésétől együtt
lakott-e édesanyjával? 39.

Igen
Nem

NT

Él-e még az édesanyja?

NV

Igen
Nem

NT

Él-e még az édesapja?

NV

Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

NT

Igen

Nem

NT

Ha már nem él az édesapja, akkor (kérem, mondja
meg, hogy) hány éves volt Ön, amikor meghalt?

Ha igen, akkor hány éves koráig?44.

1= nincs
2= befejezetlen ált. isk.
3= befejezett ált. isk.
4= befejezetlen szm.képző
5= befejezett szm.képző
6= befejezetlen szakköz.
7= befejezett szakköz.

Nem

Hány éves volt legmagasabb iskolai
végzettsége elérésekor?

47.

8= befejezetlen gimnázium
9= befejezett gimnázium
10= érettségi
11= befejezetlen főisk/egyetem
12 = befejezett főisk/egyetem
0= nem tudja
99= nincs válasz

Igen

Jelenleg tanul-e?

Nem

NV

Hány éves korában volt az első kereső munkája?

Ha igen, akkor hány
éves volt első munkanem viszonya kezdetekor?

Ha most nem áll munkaviszonyban,
akkor hány éves volt, amikor megszűnt az utolsó munkaviszonya?

Kötött-e valamikor
házasságot? 54.

igen Ha igen, akkor hány
évesen kötötte első
nem
házasságát? 55.

Ha felbomlott ez( az 1.) házassága,
akkor hány éves volt a válás idején?

igen
nem

Volt-e korábban önálló,
saját vagy bérelt lakása?
(albérlet is) 60.

igen

Ha igen, akkor hány éves volt, amikor az első
gyermeke megszületett? 58.
igen Ha igen, akkor hány
évesen lett önálló,
nem
saját v. bérelt lakása?

41.

42.

NV
45.
46.

48.

NT

Volt-e valamikor bejelentett munkaviszonya? 51.

Született-e
gyermeke? 57.

NV

Ha már nem él az édesanyja, akkor (kérem, mondja
meg, hogy) hány éves volt Ön, amikor meghalt?

Ha igen, akkor hány éves koráig?40.
Születésétől együtt
lakott-e édesapjával? 43.

Igen

Hány gyermeke
született
összesen?

Hány évesen került ki az utolsó
önálló, saját vagy bérelt lakásából?

49.

50.

53.

56.

59.

62.

