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1. KIINDULÓPONT:  A VÁLASZADÁSI ARÁNY ÁLTALÁNOS CSÖKKENÉSE

1996-

2000

2001-

2005

2006-

2010

2011-

2015 2016

ISSP-HU 69% 58% 53% 49% 44%

ESS (avg, yr) ISSP (avg, yr)

2014 2017

KSH Miből élünk? 35% „15000-ből csaknem 

6000”=40%

1999 2005 2012 2015

Tárki 

Monitor

58% 48% 41% 39%

- A válaszadási arány időbeni 

csökkenése általános jelenség

- Az országok közti szórás óriási



2. KIINDULÓPONT:  A SURVEY FELVÉTELEK CSÖKKENŐ KÉPESSÉGE ARRA 

HOGY ELÉRJÉK AZ ELOSZLÁS SZÉLEIT

2007 2009 2012 2014
A „rosszul 

reprezentált” 

kategóriába tartozó 

háztartások becsült 

száma

kb. 110 

ezer

kb. 115 

ezer

kb. 140 

ezer

kb. 120 

ezer

Az empirikus 

adatfelvételbe be sem 

kerülő háztartások 

becsült száma

kb. 55 

ezer

kb. 60 

ezer

kb. 110 

ezer

kb. 160 

ezer

az összes felülről 

hiányzó háztartás 

becsült száma 

(kerekítve)

kb. 160-

170 ezer

kb. 170-

180 

ezer

kb. 250 

ezer

kb. 280 

ezer

Az eloszlás tetejéről (Tóth és B. Kis 2016 alapján)

- A (definció szerint) kimaradó 2.5-3%
intézményi népességen kívül valószínűleg nincs
nagy kimaradás

- Probléma viszont, deprivált társadalmi réteg
belső, elsősorban településtípus szerinti
megoszlása, mert nem jutunk el a
leghátrányosabb helyzetű településekre és
ezzel a szegénység egy – hazai viszonylatban
nagyon – jelentős dimenzióját figyelmen kívül
hagyjuk.

- Az, hogy a nagyobb településeken nagyobb
valószínűséggel találunk meg végül deprivált
háztartásokat a szegénység egy más
dimenzióját erősíti.

Az eloszlás aljáról (Szeitl, 2016 alapján)



KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS ESZKÖZÖK

1:  A kapcsolatba kerülés sikertelensége (no-contact), a válaszmegtagadás és 

a sikeres kapcsolatfelvétel  magyarázata

- Milyen szerepet játszanak a településjellemzők, adatfelvételi sajátosságok és a 

megcélzott népesség társadalmi-demográfiai összetétele?

- Mi a megkérdezettek közvéleménykutatásokkal kapcsolatos attitűdje?

Eszköz: ESS8 recontact

II.  Az eloszlás szélei jobb elérésének lehetőségei 

Eszköz: kísérleti felvétel két nagyvárosban



EMPIRIKUS KONCEPCIÓ ÉS TEREPMUNKA  A SIKERESSÉG, 

MEGTAGADÁS ÉS NO-CONTACT VIZSGÁLATA ESETÉN 

Három kategória: 

Sikeres interjú: minden kérdés lekérdezve 

(de ettől még item non-response egyes kérdések esetében létezhet 

– és van is)

Sikertelen megkeresés 1: válaszmegtagadás

Sikertelen megkeresés 2: rossz cím vagy egyéb elérés (tartós távolét, stb)

Eszköz: 

Re-contact vizsgálat, 

megkeresési naplók



AZ EMPIRIKUS KONCEPCIÓ

Alapvető design: „re-contact”

- Kiinduló 1. hullám: European Social Survey 8. 

- Újra-felkeresett 2. hullám: „Bizalom” kutatás 

- Megegyező mintavételi és adatfelvételi 

Módszerek

- Részben átalakított kérdőív



SIKERESSÉG ÉS SIKERTELENSÉG DOKUMENTÁLÁSA:  RÉSZLETES 

MEGKERESÉSI NAPLÓ



AZ ESS8 ÉS A „BIZALOM” ADATFELVÉTELEK FŐBB ADATAI

ESS8 Bizalom

instruktorok száma 13 13

kérdezők száma 124 100

teljes minta 3954 3000

elkészült interjúk száma 1625 1448

kérdezőnkénti átlagos 

megkeresések 31,8 30,0

kérdezőnkénti átlagos 

elkészült interjú 13,1 14,5
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ESS Bizalom

A teljes adatfelvétel időbeli megoszlása (az összes elkészített 

interjú arányát mutatva napi bontásban)

ESS8 2017. május 1-től 2017. szeptember 16-ig 

Bizalom 2018. december 8-tól 2019. február 15-ig tartott



A VÁLASZADÁSI ARÁNYOK STABILITÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA

N %

STABIL válaszadó 772 25,7

MEGGYŐZHETŐ válaszmegtagadó 630 21,0

ELÉRHETŐ no-contact 398 13,3

VEGYES válaszadó 109 3,6

STABIL válaszmegtagadó 340 11,3

STABIL no-contact 194 6,5

VEGYES válaszmegtagadó/no-contact 523 17,4

VEGYES VEGYES 34 1,1

Összesen 3000 100,0

A válaszadási arányok stabilitása és megbízhatósága szempontjából állandóságot figyelhetünk meg:
- mind az ESS, mind a Bizalom minta felkeresése esetében a standardnak tekinthető nagyjából 40%-os sikerességi 

arányt tapasztaltuk;

- Az ESS teljes minta (n=3954) közül 1625 fő sikeres ezt a Bizalom felméréssel további 676 fővel sikerült 

növelni (ezek a címek az ESS-ben sikertelenek voltak). Bizalom minta sikertelen, ESS sikeres: 461 fő.

A két felmérés együttes megkeresési eredménye (N, %)



A VÁLASZADÁSI ARÁNYOK STABILITÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA
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A VÁLASZADÁSI ARÁNYOK STABILITÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA
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A VÁLASZADÁSI ARÁNYOK STABILITÁSA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA
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A VÁLASZADÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Területi és lokális dimenziók: 

- Budapest meg nem találási esélye szignifikánsan alacsonyabb, mint a közepes 

adóerőképességű településekénél.  

- A lakókörnyezet fizikai állapota fontos hatást gyakorol az adott cím el nem 

érésének valószínűségére. 

- Ahol ez a környezet „rossz vagy nagyon rossz” minőségű, ott lényegesen nagyobb 

eséllyel leszünk képtelenek bárkit is elérni, mint ahol ez a környezet „megfelelő”. 

Itt fontos a kérdező szerepe: elképzelhető, hogy előbb minősíti „rossz 

környéknek” az adott címet, ahol nem szeretne tovább próbálkozni.



A VÁLASZADÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A terepmunka és a kérdezői hálózat: 

- A kérdezői hálózattal kapcsolatos két változó (az instruktor és a kérdezők 

személye) fontos magyarázó erővel bír;

- az instruktorok személye, precizitása, tapasztaltsága, ellenőrzési gyakorlata eltérő, 

melyek minden bizonnyal hatással vannak az általuk vezetett csapat munkájára;

- ahogy a csapattagok kialakulása, összeválogatása esetében is elképzelhető 

szelekciós torzítás.



A VÁLASZADÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A kiválasztott egyén demográfiai karakterisztikumai:  

- a megtagadás esélye enyhén kisebb a legfiatalabbak (1988 után születettek) között, 

mint a középkorúak (1953 és 1972 között születettek) között; 

- a megtagadás kockázata nagyobb a felsőbb jövedelmi kategóriákban (legalábbis a 

havi nettó 240 és 400 ezer forint közötti jövedelmi csoportban) mint a közepes 

jövedelműek (havi nettó 181 – 240 ezer forint közöttiek) kategóriájában;

- a szubjektív jövedelmi kategóriákat illetően pont fordítottnak látszik a trend: azok, 

akik nagyobb anyagi gondokról számolnak be, nagyobb mértékben lesznek 

válaszmegtagadók, mint azok, akik azt mondják, hogy „kényelmesen kijövünk a 

pénzünkből”. 



A VÁLASZADÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
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ATTITŰDKLÍMA ÉS ÁLTALÁNOS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI 

TÉNYEZŐK

A közvéleménykutatásokkal 

kapcsolatos bizalom (ami 

persze egy általánosabb 

véleményklímának is része) 

komoly hatással van a 

válaszadási hajlandóságra. 

Fontos a kérdezőbiztos 

személye.
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ATTITŰDKLÍMA ÉS ÁLTALÁNOS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI 

TÉNYEZŐK

megoszlás, %
n= pozitív negatív semleges

összesen

kérdező 15 80 91 1 8 100

kérdőív 27 145 66 23 11 100

vegyes 3 15 67 27 7 100

általános 43 229 56 3 42 100

idő 13 67 13 78 9 100

összesen 100 536 59 18 23 100

Személyes felmérésen résztvevők benyomásai



ATTITŰDKLÍMA ÉS ÁLTALÁNOS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI 

TÉNYEZŐK

- a kérdőívre válaszoló 1448 fő 43%-a vett részt az elmúlt 2 évben személyes felmérésben 

(valójában a körükben legalább 53%-os ez az arány, hiszen ennyien válaszoltak az ESS-re);

- csupán 11,3% válaszolt telefonos megkeresésére;

- 8,6% töltött ki internetes kérdőívet;

- A budapestiek körében az áltagnál jóval magasabb volt a személyes felmérésen való 

részvétel (68%);

- a telefonos felmérésekben való részvétel a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

körében volt az átlagosnál magasabb (16%);

- a kor és az iskolai végzettség mentén egyértelmű mintázatot mutat az online felmérésekben 

való részvétel: minél fiatalabb és magasabban kvalifikált valaki, annál inkább vett részt az 

elmúlt 2 évben internetes felmérésben. 



A MAGYARÁZÓ (LOGIT) MODELLEK VÁLTOZÓI

Magyarázandó változók

1. a megkeresés sikertelensége (no-contact, 

sikertelen=1, minden más = 0),

2. elutasítás (refusal, elutasítás=1, minden 

más=0) 

3 sikeresség (sikeres interjú=1, minden más=0)

Magyarázó változók csoportjai

 Település és lakókörnyezet (népesség, 
fajlagos adóerőképesség, lakókörnyezeti jelleg)

 Megkérdezettek demográfiai jellemzői 
(kérdezettek neme, korcsoportja, iskolázottsága
és anyagi helyzete - „objektív” (havi nettó 
jövedelem) és egy szubjektív  (a kérdezett 
értékelése arról, hogy mennyire jól jönnek ki 
adott jövedelemből)

 Adatfelvételi rendszer paraméterei (az 
instruktor és a kérdező kódja (csak fix hatásként),  
a kérdező iskolai végzettsége, neme és kora, és a 
címre visszatérő kérdező kódja) 

Esetszámok:

Összes megkeresési esemény: 6954

ESS mintakeret: 3954

Bizalom mintakeret: 3000



magyarázandó (no 

contact: 1) B exp(B) sigb

A település népességszáma 2014-ben (10001-50000)a.)

-2000 -0.06 0.95

2001 – 10000 -0.08 0.92

50001 - város 0.32 1.38 ***

A település fajlagos adóerőképessége, Ft (10000-

34999Ft)

– 9999 Ft -0.05 0.95

35000+ Ft város -0.10 0.90

Budapest -1.46 0.23

Lakókörnyezet fizikai állapota (megfelelő)

jó vagy nagyon jó -0.20 0.82 ***

rossz vagy nagyon 

rossz 0.66 1.94 ***

Kutatas (0: ESS, 1: 

Bizalom) -0.26 0.77 ***

Konstans -0.65 0.52 ***

1: modell A címek el nem érésének (no-contact) 

magyarázó tényezői az egyesített (ESS+Bizalom) 

vizsgálatban (n=6954)

ESS+”Bizalom” egysített adatok

„A” modell „B” modell
-2 Log likelihood 7770 6534

Cox & Snell R2 0.04 0.20

Nagelkerke R2 0.06 0.29

jó predikciók

aránya (%) 73.70 76.1

Ebből a helyesen 

előrejelzett

kitüntetett érték 

aránya (%) 2.80 33.0

Az adatfelvétel hatása: modell-statisztikák a csak a 

települési jellemzőket tartalmazó (A) és az 

adatfelvételi jellemzőket is tartalmazó (B) 

modellekben

Megj: mindkét modell tartalmaz a kutatásra utaló dummy-t 

(ESS=0, Bizalom=1)

A: település lélekszám, adóerő képesség, lakókörnyezeti jelleg

B: instruktor, kérdező 



2. Magyarázandó (nem válaszolás, 

N=3954) Exp(B) sig

Népességszám 2014-ben (10001-50000)

-2000,00 0,94

2001 – 10000 1,03

50001 - város 0,69**

Fajlagos adóerőképesség, Ft (10000-34999Ft)

– 9999 Ft 1,27*

35000+ FT 1,64***

Budapest 2,06***

Lakókörnyezet (megfelelő)

jó vagy nagyon jó 1,21*

rossz vagy nagyon rossz 0,49***

A kérdezett neme (férfi) 0,98

Születési évjárata (ref: 1953-1972)

1988- 0,74**

1973-1987 0,85

-1952 1,17

Iskolai végzettsége (legf. Szakm. 

érettségi’ 0,77*

felsőfok 0,77

2. magyarázandó (nem válaszolás) Exp(B) sig

Összevont jövedelemkategóriák (havi nettó jövedelem: 181 

– 240 ezer forint közötti)

125 ezer v alatta 0,86

126-180 ezer 0,81

241 - 300 ezer 1,97 ***

301 - 400 ezer 2,37 ***

401 ezer fölött 1,52

Szubjektív anyagi helyzet ("kényelmesen megélünk")

kijövünk 2,21 ***

nehezen élünk meg 3,06 ***

nagyon nehezen élünk meg 3,90 ***

A kérdező neme (férfi) 0,99

Kérdezőbiztos életkori korcsoportja (1953-1972)

1988- 0,37 **

1973-1987 1,57 ***

-1952 0,81

A kérdező iskolázottsága (érettségi)

legfeljebb szakmunkás 0,94

felsőfok 0,45 ***

Kérdezői stabilitás (nem 

ugyanaz kérdezte) 0.99
constant 0,07 ***



  
  

  

 
 

 

A CÍMEK MEGOSZLÁSA A 
SIKERESSÉG, A NEM
TALÁLÁS ÉS A 
VISSZAUTASÍTÁS
KATEGÓRIÁI KÖZÖTT
TELEPÜLÉSNAGYSÁG, A 
LAKÓKÖRNYEZET
JELLEGE ÉS A 
MEGKERESETT SZEMÉLY
ÉLETKORA SZERINT, 
SZÁZALÉK (EGYESÍTETT
MINTA, ESS ÉS BIZALOM
EGYÜTT, N=6954) 



A SIKERTELEN MEGKERESÉSEK MEGOSZLÁSA A VÁLASZMEGTAGADÁS ÉS A ROSSZ 

CÍMEK KÖZÖTT A KÜLÖNBÖZŐ INSTRUKTORI KÖRZETEKBEN (EGYESÍTETT ESS + 

BIZALOM, ÖSSZES MEGKERESÉS)
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Egyesített adatok 

(n=6954)
1. modell:

települési jellemzők

2. modell: adatfelvételi 

jellemzők

3. teljes modell: települési és 

adatfelvételi jellemzők

magyarázandó (sikeres interjú) B Exp(B) sig B Exp(B) sig B Exp(B) sig

A település népességszáma 2014-ben (10001-50000)

-2000 0.07 1.07 0.03 1.03

2001 – 10000 -0.03 0.97 -0.02 0.98

50001 - város -0.33 0.72*** -0.37 0.69***

A település fajlagos adóerőképessége, Ft (10000-34999Ft)

– 9999 Ft -0.04 0.96 0.11 1.12

35000+ Ft város -0.17 0.84** -0.04 0.96

Budapest 0.39 1.47*** 0.62 1.87***

Lakókörnyezet fizikai állapota  (megfelelő)

jó vagy nagyon jó 0.02 1.02 0.10 1.10

rossz vagy nagyon rossz -0.16 0.85 -0.14 0.87
A kérdező neme (férfi) 0.09 1.09 0.14 1.15*

Kérdező életkori korcsoportja (1953-1972)

1988- -0.43 0.65 -0.63 0.53*

1973-1987 0.13 1.14 ** 0.13 1.14**

-1952 -0.01 0.99 0.06 1.06

A kérdező iskolázottsága (érettségi)

Legfeljebb szakmunkás -0.15 0.86 ** -0.18 0.83***

Felsőfok 0.20 1.22 * 0.20 1.22*
Kérdezői stabilitás (nem 

ugyanaz kérdezte)
-0.01 0.99 -0.04

0.96

kutatás (ESS=0, bizalom=1) 0.31 1.36*** 0.27 1.31 *** 0.28 1.32***
Konstans -0.30 0.74*** -0.58 0.56 *** -0.70 0.50***



A SIKERES MEGKERESÉS (LEKÉRDEZETT INTERJÚ) VALÓSZÍNŰSÉGE 

ÉS MAGYARÁZÓ TÉNYEZŐI AZ ESS VIZSGÁLATBAN (N=3954)

magyarázandó

(sikeres interjú) B Exp(B) sig

A település népességszáma 2014-ben (10001-50000)

-2000 0.34 1.40 *

2001 – 10000 0.03 1.04

50001 - város -0.17 0.84

A település fajlagos adóerőképessége, Ft (10000-34999Ft)

– 9999 Ft -0.20 0.82

35000+ Ft város -0.21 0.81

Budapest 0.90 2.46 ***

Lakókörnyezet fizikai állapota (megfelelő)

jó vagy nagyon jó 0.01 1.01

rossz vagy nagyon 

rossz -0.47 0.63 **

A kérdezett neme 

(férfi) 0.18 1.20 *

A kérdezett korcsoportja (születési évjáratok, ref: 1953-1972)

1988- -0.02 0.98

1973-1987 -0.08 0.92

-1952 0.21 1.24

A kérdezett iskolai végzettsége (legfeljebb szakmunkás)

érettségi 0.07 1.07

felsőfok 0.09 1.09

magyarázandó

(sikeres interjú) B Exp(B) sig

Összevont jövedelemkategóriák (havi nettó jövedelem: 181 – 240

ezer forint közötti)

125 ezer v alatta 0.36 1.44

126-180 ezer 0.17 1.18

241 - 300 ezer -0.82 0.44 ***

301 - 400 ezer -0.88 0.42 ***

401 ezer fölött -0.90 0.41 ***

Szubjektív anyagi helyzet ("kényelmesen megélünk")

kijövünk -0.95 0.39 ***

nehezen élünk meg -1.17 0.31 ***

nagyon nehezen 

élünk meg -1.21 0.30 ***

A kérdező neme 

(férfi) 0.15 1.16

Kérdező életkori korcsoportja (1953-1972)

1988- -0.37 0.69

1973-1987 -0.06 0.94

-1952 0.06 1.07

A kérdező iskolázottsága (érettségi)

legfeljebb 

szakmunkás 0.04 1.04

felsőfok 0.47 1.60 **

Kérdezői stabilitás 

(nem ugyanaz 

kérdezte) 0.21 1.23



A „SZÉLEK” KUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓJA: KÉRDÉSEK ÉS ESZKÖZÖK

Kiindulópont:

- Az jövedelmi/vagyoni eloszlás szélei: a nehezen elérhető csoportok 

nagyon speciális kategóriá;

- feltételezésünk szerint az eloszlás legszélén a nemválaszolás és 

kontaktálhatatlanság valószínűsége extrém magas ÉS multiplikatív

Eszközök:

- Speciális, ingatlanár-adatbázis alapján előkészített kiindulópontokok 

(gazdag és szegény) utcák

- Válaszadó-vezérelt hólabda minta (Hackathorn-módszerrel)

- Rövid kérdőív (ugyanaz mint a „Bizalom”-kutatásban)



  

  

  

  
 

A BUDAPESTI ÉS 

DEBRECENI „SZÉLEK” 

MINTÁK 

ÖSSZETÉTELE 

ISKOLÁZOTTSÁGI ÉS 

FOGLALKOZTATOTT-

SÁGI JELLEMZŐK 

ALAPJÁN,  A 

BUDAPESTI ÉS A 

VIDÉKI NAGYVÁROSI 

ÁTLAGGAL 

ÖSSZEVETVE 

(SZÁZALÉKOS 

MEGOSZLÁSOK)   

- Magasabb státus

a gazdag utcákban

- A speciális mintavétel 

jobban működik a gazdag, mint 

a szegény utcákban

- A gazdag utcákban a magas 

szülői státusúak aránya „elit” 

szegregációra utal

- Gazdag utca = foglalkoztatottak

utcája



  

  

  
 

A BUDAPESTI ÉS 

DEBRECENI „SZÉLEK” 

MINTÁK ÖSSZETÉTELE 

JÖVEDELMI HELYZET, 

SZUBJEKTÍV JÖVEDELMI 

HELYZET ÉS A KÖRNYÉK 

LAKÓIHOZ KÉPEST VETT 

SZUBJEKTÍV ÉRTÉKELÉS 

SZERINT (SZÁZALÉKOS 

MEGOSZLÁSOK) 

- Budapesten gazdagabbak a gazdagok és ezt tudják is 



JAVASLATOK ÉS TOVÁBBGONDOLÁSI LEHETŐSÉGEK

1. A mintába kerülési valószínűségek a csökkenőmintás/fogyómintás kutatások esetében egy újra-felkeresett 

minta alapján pontosabban kioszthatók, ha a település-rétegeken belüli nem és kor (esetleg háztartásméret) 

mentén az így kialakított cellákon belüli válaszadási valószínűségekkel is számolunk a bruttó minta 

kialakításakor.

2.  A mintába kerülési valószínűségek véletlensétás, vagy más háztartáson belüli kiválasztáson alapuló módszerek 

esetében a Kish - kulcsos kiválasztási metódusba építhetők be. Ez jelenleg három paramétert vesz figyelemben: 

nem, (relatív)korcsoport, háztartásméret. Az ezek által kapott kiválasztási valószínűségeket súlyozni lehet a 

válaszadási valószínűségek stabilitásával.

3. A véletlensétás kutatások esetében a kiindulópontok kiválasztását az ingatlanár (vagy hasonló településen 

belüli relatív viszonyt tükröző) adatbázis alapján a kiválasztásokat követően érdemes tovább vizsgálni, azaz 

mennyire sikerül nem csak földrajzilag hanem más megfigyelhető relatív viszonyrendszer szerint lefedni az adott 

települést. Bár munkaigényes feladat, de megfelelő automatizálással a kifejezetten szegény és gazdag utcák 

arányát korrigálni lehet.



JAVASLATOK ÉS TOVÁBBGONDOLÁSI LEHETŐSÉGEK

4. A terepmunka különböző tényezőinek standardizálása komoly hatást gyakorol az eredményekre. A különböző 

kérdezői csapatok képzése kulcsfontosságú és ugyanilyen fontos a kérdezőkről való pontos információk 

begyűjtése, ami alapján rendszeres ellenőrzések végezhetők a kérdezők hatékonyságával kapcsolatban. A 

kérdezők demográfiai karakterisztikumai, munkatapasztalatuk szintén kulcsfontosságúak.

5. A megtagadás és a nem megtalálás bizonyos mértékben komplementerei is lehetnek egymásnak – vannak 

olyan szituációk, amikor a terepen a kérdező minősítése dönti el, hogy egy adott meghiúsulás papíron minek 

legyen tulajdonítva.

6. Van értelme több részletben lebonyolítani az empirikus adatfelvételeket. Kutatásunk egyértelműen 

bizonyította, hogy egy adott vizsgálat sikertelen eseteit nem szabad „reménytelennek” tekinteni, hiszen az ő 

körükben is majdnem akkora volt a második körös elérés, mint amekkora magában a fő vizsgálatban volt (38.3 

százalék a 41.1 százalékhoz viszonyítva). Ha egy adott alkalommal lekérdezünk egy mintát, majd egy év vagy 

esetleg több idő múlva visszamegyünk hozzájuk, szintén nem reménytelen, sőt.

7. Megismételt adatfelvételek esetében érdemes lehet tudatosan allokálni a kérdezőket.Akik a korábbi 

vizsgálatban sikeresen kerestek meg egy háztartást, ott érdemes visszaküldeni ugyanazt a kérdezőt. Ott 

azonban, ahol egy cím az egyik hullámban sikertelen volt, „cserélni” kell és esélyt kell adni annak, hogy egy új, 

másik kérdező sikeresebb lesz.    



KÉRDÉSEK.

Készítette:    
Schneider Mihály

Szeitl Blanka

Tóth István György


