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SEX a válaszadó 
neme 

1  Férfi 

2  Nő 

– 1 hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

Mindenki 

Short description: Sex of the person 
AGE A válaszadó 

életkora 
(betöltött 
életéve) az 
interjú 
időpontjában 

Számjegy 

– 1 hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

Mindenki 

Short description: Age of the person in completed years at the date of reference (at the moment of 
the interview) 
HATLEVEL Legmagasabb 

szintű befejezett 
képzettség 
(iskolai 
végzettség) 

Az ISCED-2011 besorolás alapján 

 

0  Kisgyermekkori fejlesztés, iskola-előkészítő 
oktatás 

1  Általános iskola 

2  Alsó középfokú oktatás 

3  Felső középfokú oktatás 

4  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

5  Felsőfokú oktatás felsőfokú szakképzés 

6  Felsőfokú végzettség; alapképzés (bachelor) 
vagy annak megfelelő szint 

7  Felsőfokú végzettség; mesterfok vagy annak 
megfelelő szint 

8 Felsőfokú végzettség; doktori fokozat vagy annak 
megfelelő szint 

– 1 hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

Mindenki 

Short description: This variable provides information about educational level successfully 
completed by a person 



 
 
 
 
 
 

 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 634453 

A változó 
neve 

Leírás Válaszkategóriák és kódok Szűrő 

MAINSTAT A válaszadó 
által megadott 
foglalkoztatási 
helyzet 

10 

Foglalkozását gyakorolja, beleértve az ipari vagy 
mezőgazdasági családi vállalkozásban fizetés 
nélkül végzett munkát, valamint a tanulóként vagy 
fizetett gyakornokként stb. végzett munkát. 

20  Munkanélküli 

31  Tanuló, hallgató, továbbképzésen vagy fizetés 
nélküli gyakorlaton részt vevő személy 

32  Nyugdíjas vagy korengedményes nyugdíjas, 
vagy megszüntette a vállalkozását 

33  Tartósan munkaképtelen 

34  Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban 
áll 

35  Háztartási feladatokat lát el 

36  Más inaktív személy 

– 1  hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

Mindenki 

Short description: Normal or current 'main' labour status as perceived by the respondent 
FT_PT Teljes vagy 

részmunkaidő 
1  Teljes munkaidőben dolgozik 

2  Részmunkaidőben dolgozik 

– 1  hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

– 2  nem alkalmazható 

MAINSTAT 
= 10 

Short description: Characteristics of the main job of employed respondents. 
JOBSTAT Foglalkoztatási 

viszony 
10  Önálló vállalkozó 

21  Állandó munkával/határozatlan időre szóló 
munkaszerződéssel rendelkező alkalmazott 

22  Ideiglenesen alkalmazott/határozott időtartamra 
szóló munkaszerződéssel rendelkező alkalmazott 

– 1  hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

– 2  nem alkalmazható 

MAINSTAT 
= 10 
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Short description: Professional status for the main job of employed persons 
JOBISCO Foglalkozás 

munkavállalóké
nt 

ISCO-08-as kódolás 2 számjeggyel 

– 1  hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

– 2  nem alkalmazható 

MAINSTAT 
= 10 

Short description: Occupation in the main job (Appendix 1) 
HHNBPERS A háztartásban 

élők száma a 
válaszadóval 
együtt 

hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) Mindenki 

HHNBPERS_
0_4 

4 éves vagy 
annál fiatalabb 
gyermekek 
száma 

hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) Mindenki 

HHNBPERS_
5_13 

5–13 éves 
személyek 
száma 

hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) Mindenki 

INCOME Teljes havi nettó 
jövedelem a 
háztartás (érték 
nemzeti 
pénznemben) 

∟∟∟∟∟∟∟ Mindenki 

HHINCOME A háztartás havi 
nettó ekvivalens 
összjövedelme 

1  Az 1. kvintilis alatt 

2  Az 1. és a 2. kvintilis között 

3  A 2. és a 3. kvintilis között 

4  A 3. és a 4. kvintilis között 

5  A 4. és az 5. kvintilis között 

– 1  hiányzik (nem tudja, nem hajlandó megadni) 

Mindenki 

To be calculated by data manager. Only the net monthly equivalised income is transmitted to EUthyroid. 
Short description: The total net monthly income of a household (total income of a household, after 
tax and other deductions, that is available for spending or saving; all monetary incomes received 
from any source by each member of a household are added up; these include income from work, 
investment and social benefits, plus any other household income; taxes and social contributions 
that have been paid, are deducted from this sum) that is equivalised (according to an equivalence 
scale) to reflect differences in a household's size and composition. 
 
The variable is to be compiled based on information on household income and household size 
and composition. Firstly, the calculation of the equivalised total net monthly income of the 
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household is to be done according to the following formula: 
Total net monthly income of the household 

Net monthly equivalised income of the household = Equivalent household size 
 
Where equivalised household size is a sum of weights attributed to each member of the 
household according to the modified OECD equivalence scale: 
• 1.0 to the first adult; 
• 0.5 to the second and each subsequent person aged 14 and over; 
• 0.3 to each child aged under 14. 
 
Secondly, conversion into quintile classes/groups is to be done. The data are ordered according 
to the value of the equivalised total net monthly income of the household. Four cut-point values 
(the so-called quintiles) of income, dividing all the survey population into five groups equally 
represented/frequent by 20 % of respondents are found.  
20 % respondents with lowest income are coded 1, …, and 20 % respondents with highest 
income are coded 5. 



 
 

 

Appendix 1 
The codes should conform to Eurostat standard code list (SCL) - International Standard 
Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) (2 digits): 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom
=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode. 
 

11 Chief executives, senior officials and legislators 
12 Administrative and commercial managers 
13 Production and specialised services managers 
14 Hospitality, retail and other services managers 
21 Science and engineering professionals 
22 Health professionals 
23 Teaching professionals 
24 Business and administration professionals 
25 Information and communications technology professionals 
26 Legal, social and cultural professionals 
31 Science and engineering associate professionals 
32 Health associate professionals 
33 Business and administration associate professionals 
34 Legal, social, cultural and related associate professionals 
35 Information and communications technicians 
41 General and keyboard clerks 
42 Customer services clerks 
43 Numerical and material recording clerks 
44 Other clerical support workers 
51 Personal service workers 
52 Sales workers 
53 Personal care workers 
54 Protective services workers 
61 Market-oriented skilled agricultural workers 
62 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 
63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 
71 Building and related trades workers, excluding electricians 
72 Metal, machinery and related trades workers 
73 Handicraft and printing workers 
74 Electrical and electronic trades workers 
75 Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers 
81 Stationary plant and machine operators 
82 Assemblers 
83 Drivers and mobile plant operators 
91 Cleaners and helpers 
92 Agricultural, forestry and fishery labourers 
93 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 
94 Food preparation assistants 
95 Street and related sales and service workers 
96 Refuse workers and other elementary workers 
00 Armed forces occupations 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO08&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode

