
Az 1971-es cigányfelvétel egyéni adatbázisának változói típus szerint 

Azonosítók 
 

egyenia      Egyéni azonosító: kérdőív sorszáma (4 jegy) személyi sorszám (2 jegy) 

haztarta     Háztartás azonosító 

honnan       Melyik forrásfile-ban szerepelt 

nem          Neme (e5) 

kor          Kor (1971-szev) 

iskola       Legmagasabb iskolai végzettsége (e33) 

 

Település 
v1           Kérdőív sorszáma 

v2           Település azonosító (9 jegy) 

v2a          Település 1-2. számjegy: megye és nagyváros azonosító 

v2b          Település 3. számjegye: településtípus 

v2c          Település 4. számjegy: cigánylakta épületek száma 

v2d          Település 5-6. számjegy: járás, Budapesten kerület 

v2e          Település 7-8-9. számjegy: a megye/kerület összes kérdőíve 

 

Alapvető egyéni jellemzők 
 

e4           Személyi sorszám - mindig a legidősebb családfő az első 

e5           Neme 

e6           Születési éve, utolsó két számjegy 

szev         Születési éve, évszázad is  

e7           Családi állás a családfőhöz fűződő viszony alapján 

e8           Apja fontosabb foglalkozásai 1 

e9           Apja fontosabb foglalkozásai 2 

e10          Apja fontosabb foglalkozásai 3 

e11          Apja fontosabb foglalkozásai 4 

 

 
Lakhelyek 

 
e12          Mikor került ebbe a lakásba- az évszám utolsó két számjegye 

e12szev      Mikor került ebbe a lakásba, évszázad is  

e13          Honnan került ide - településtípus szerint 

e14          Honnan került ide – megye, ország 

e15          Születési helye1- településtípus szerint 

e16          Születési helye2- megye, ország 

e17          Sorolja fel a települések számát, ahol eddig lakott 

e18          Eddigi lakóhelyek 1: településtípus 

e19          Eddigi lakóhelyek 1: megye, ország 

e20          Eddigi lakóhelyek 2: településtípus 

e21          Eddigi lakóhelyek 2: megye, ország 

e22          Eddigi lakóhelyek 3: településtípus 

e23          Eddigi lakóhelyek 3: megye, ország 

e24          Eddigi lakóhelyek 4: településtípus 

e25          Eddigi lakóhelyek 4: megye, ország 

e26          Eddigi lakóhelyek 5: településtípus 

e27          Eddigi lakóhelyek 5: megye, ország 

 

Írás-olvasás 
e28          Tud-e levelet írni 

e29          Le tudja-e írni a nevét 

e30          Ha hivatalos írást kap, el tudja-e olvasni 

e31          Tud-e olvasni 

e32          Ha igen, milyen nyelven 

molv         Magyar nyelven olvas 

colv         Cigány nyelven olvas 

rolv         Román nyelven olvas 

szholv       Szerbhorvát nyelven olvas 

 

Iskolázottság 
 

e33          Legmagasabb iskolai végzettsége 

e34          Hány éves volt amikor befejezte iskoláit 

 

Nyelv 



 
e35          Milyen nyelveken tud 

mtud         Magyar nyelven tud 

ctud         Cigány nyelven tud 

rtud         Román nyelven tud 

dsztud       Délszláv nyelven tud 

enytud       Egyéb nyelven tud 

e36          Anyanyelve 

 

Foglalkozás, mesterségek 
 

e37          Ért-e valamilyen mesterséghez 

e38          Mihez- 1. mesterség 

e39          Mihez- 2. mesterség 

e40          Mihez- 3. mesterség 

e41          Hol tanulta 

e42          Mikor tanulta 

e43          Kitől tanulta 

e44          Sorolja fel eddigi foglalkozásait sorrendben - 1 

e45          Az 1. foglalkozást milyen életkorban kezdte el 

e46          Az 1. foglalkozást meddig űzte 

e47          Sorolja fel eddigi foglalkozásait sorrendben - 2 

e48          A 2. foglalkozást milyen életkorban kezdte el 

e49          A 2. foglalkozást meddig űzte 

e50          Sorolja fel eddigi foglalkozásait sorrendben - 3 

e51          A 3. foglalkozást milyen életkorban kezdte el 

e52          A 3. foglalkozást meddig űzte 

e53          Sorolja fel eddigi foglalkozásait sorrendben - 4 

e54          A 4. foglalkozást milyen életkorban kezdte el 

e55          A 4. foglalkozást meddig űzte 

 

 
Foglalkoztatás, munkahely 

 
e56          Munkaviszonya 

e57          Foglalkozási viszonya 

e58          Alkalmazásának minősége 

e59          Hány hónapig dolgozott 1970-ben 

e60          Hány napig dolgozott az előző hónapban 

e61          Milyen munkát végzett 

e62          Milyen időközönként jár haza 

 

Kereset 
 

e63          Utolsó havi keresete 

e64          Egyéb vállalati juttatások 

e65          Tsz tagok 1970. évi jövedelme 

e111         Mennyi pénzt ad haza havonta- Ft  

 

Egyéb jövedelemforrások 
 

e66          Van-e valamilyen más keresete 

e67          Ha van más keresete, mi az - a 

e68          Ha van más keresete, mi az - b 

e69          Foglalkozás -a- 

e70          Foglalkozás -b 

e71          Mennyit keres vele összesen más kereseti forrásból (e66) 

e72          Ha ipari vagy mg tevékenységet folytat, hol adja el a termékeit 

e73          Ha zenél,kereskedik, akkor hol 

e74          Folytat-e más tevékenységet, amiből természetbeni jövedelme van 

e75          Ha folytat, mi ez a tevékenység 

e76          Gyűjtöget-e 

e77          Ha gyűjtöget, mit - a 

e78          Ha gyűjtöget, mit - b 

 

Korábbi munkaviszonyok 
 

e79          Ha jelenleg nincs munkaviszonya, volt-e már hosszabb ideig 

e80          Ha igen, mikor Munkában töltött évek. 

e81          Munkaviszonya miért szűnt meg 

 



Nyugdíj 
 

e82          Nyugdíjat, járadékot kap-e, milyen jogon 

e83          Nyugdíj, járadék, segély összege 

e84          Mióta kapja  

e85          Hány éves kortól kapja 

e86          Nyugdíjazás előtti foglalkozása 

 

Álláskeresés 
 

e87          Ha nincs munkaviszonya, akar-e elhelyezkedni 

e88          Ha igen, milyen munkát szeretne 

e89          Próbált-e már elhelyezkedni 

e90          Eddig miért nem sikerült elhelyezkedni 

e91          Ha nem akar, miért nem 

 

Családi állapot, gyerekek 
 

e92          Családi állapota 

e93          Első házassága, együttélése, mettől-meddig (év) 

e94          Első házasságából származó élő gyerekek száma 

e95          Első házasságából származó holt gyerekek száma 

e96          Második házassága, együttélése, mettől-meddig (év) 

e97          Második házasságából származó élő gyerekek száma 

e98          Második házasságából származó holt gyerekek száma 

e99          Harmadik házassága, együttélése, mettől-meddig (év) 

e100         Harmadik házasságából származó élő gyerekek száma 

e101         Harmadik házasságából származó holt gyerekek száma 

e102         Negyedik házassága, együttélése, mettől-meddig (év) 

e103         Negyedik házasságából származó élő gyerekek száma 

e104         Negyedik házasságából származó holt gyerekek száma 

 

Egészségi állapot 
 

e105         Van-e valamilyen testi fogyatékossága 

e106         Ha van fogyatékossága, mi 

e107         Van-e valamilyen betegsége 

e108         Ha van betegsége, mi  

e109         Hány napot volt beteg az elmúlt hónapban 

e110         Hány hétig volt beteg az elmúlt évben  

e111 – áthelyezve e65 és e66 közé! 

 

Büntetések 
 

e112         Hányszor volt büntetve - büntetések száma 

e113         Első büntetése 

e114         Miért büntették először 

e115         Második büntetése 

e116         Miért büntették másodszor 

e117         Harmadik büntetése 

e118         Miért büntették harmadszor 

e119         Volt-e alkoholelvonó kúrán 

e120         Hányszor folyt Ön ellen eljárás 

e121         Hányszor ítélték rövidebb elzárásra 

 

Táplálkozás 
 

e122         Tegnap reggel milyen ételt evett -I. étel 

e123         Tegnap reggel milyen ételt evett -II. étel 

e124         Tegnap reggel milyen ételt evett -III. étel 

e125         Tegnap napközben milyen ételt evett -I. étel 

e126         Tegnap napközben milyen ételt evett -II. étel 

e127         Tegnap napközben milyen ételt evett -III. étel 

e128         Tegnap este milyen ételt evett -I. étel 

e129         Tegnap este milyen ételt evett -II. étel 

e130         Tegnap este milyen ételt evett -III. étel 

e131         Ma reggel milyen ételt evett -I. étel 

e132         Ma reggel milyen ételt evett -II. étel 

e133         Ma reggel milyen ételt evett -III. étel 

e134         Ma napközben milyen ételt evett -I. étel 

e135         Ma napközben milyen ételt evett -II. étel 

e136         Ma napközben milyen ételt evett -III. étel 



e137         Ma este milyen ételt evett -I. étel 

e138         Ma este milyen ételt evett -II. étel 

e139         Ma este milyen ételt evett -III. étel 

e140         Ünnepnapokon milyen ételt eszik reggelire - I. étel 

e141         Ünnepnapokon milyen ételt eszik reggelire - II. étel 

e142         Ünnepnapokon milyen ételt eszik reggelire - III. étel 

e143         Ünnepnapokon milyen ételt eszik napközben - I. étel 

e144         Ünnepnapokon milyen ételt eszik napközben - II. étel 

e145         Ünnepnapokon milyen ételt eszik napközben - III. étel 

e146         Ünnepnapokon milyen ételt eszik este- I. étel 

e147         Ünnepnapokon milyen ételt eszik este- II. étel 

e148         Ünnepnapokon milyen ételt eszik este- III. étel 

e149         Reggelire mit evett: 1 tegnap,2 ma,3 ünnep 

e149a        Szétbontva- reggelire tegnap mit evett 

e149b        Szétbontva -reggelire ma mit evett 

e149c        Szétbontva- reggelire ünnepnap mit evett 

e150         Reggelit hol evett: 1 tegnap,2 ma,3. ünnep 

e150a        Szétbontva -reggelit tegnap hol evett 

e150b        Szétbontva - reggelit ma hol evett 

e150c        Szétbontva - reggelit ünnepnap hol evett 

e151         Napközben mit evett: 1 tegnap,2 ma,3 ünnep 

e151a        Szétbontva- napközben tegnap mit evett 

e151b        Szétbontva- napközben ma mit evett 

e151c        Szétbontva- napközben ünnepnap mit evett 

e152         személy napközben tegnap hol evett: 1 tegnap,2 ma,3. ünnep 

e152a        Szétbontva- napközben tegnap hol evett 

e152b        Szétbontva- napközben ma hol evett 

e152c        Szétbontva- napközben ünnepnap hol evett 

e153         Este mit evett: 1 tegnap,2 ma, 3 ünnepnap 

e153a        Szétbontva- este tegnap mit evett 

e153b        Szétbontva- este ma mit evett 

e153c        Szétbontva- este ünnepnap mit evett 

e154         Este hol evett: 1 tegnap,2 ma, 3 ünnepnap 

e154a        Szétbontva- este tegnap hol evett 

e154b        Szétbontva- este ma hol evett 

e154c        Szétbontva- este ünnepnap hol evett 

 

Ruházkodás 
 

e155         Van-e télikabátja 

e156         Hány öltözet ruhája van 

e157         Hány pár cipője van 

e158         Hány váltás fehérneműje van 

e159         Kapott-e valamilyen ruhadarabot-I. 

e160         Kapott-e valamilyen ruhadarabot-II. 

e161         Csináltatott-e valamilyen ruhadarabot 1970-ben -I. 

e162         Csináltatott valamilyen ruhadarabot 1970-ben -II. 

e163         Vett-e újonnan valamilyen ruhadarabot 1970-ben -I. 

e164         Vett-e újonnan valamilyen ruhadarabot 1970-ben -II. 

e165         Vett-e használtan valamilyen ruhadarabot 1970-ben -I. 

e166         Vett-e használtan valamilyen ruhadarabot 1970-ben -II. 

e167         Milyen ruhára lenne még szüksége (3féle válasz) 

e167a        Szétbontva- milyen ruhára lenne még szüksége -1. ruhadarab 

e167b        Szétbontva- milyen ruhára lenne még szüksége -2. ruhadarab 

e167c        Szétbontva- milyen ruhára lenne még szüksége -3. ruhadarab 

 
Lakás, tartós javak, jószágok 

 
v1720        Van-e a lakásra vonatkozó adata 

v1721        Az épület jellege 

v1722        Az épület magassága 

v1723        Az épület falazata 

v1724        Alapozása 

v1725        Tető fedése 

v1726        Fekvése 

v1727        Elhelyezkedése 

v1728        Az épületben lévő lakások száma 

v1729        A lakás eredeti rendeltetése 

v1730        Tulajdona 

v1731        Használati jogcím 

v1732        A lakás állapota 

v1733        Helyiségek száma 

v1734        Lakóterület  

v1735        Szobák száma 

v1736        Félszobák száma 



v1737        Konyha, főzőfülke 

v1738        Éléskamra 

v1739        Fürdőszoba,mosdófülke 

v1740        Előszoba 

v1741        Az egy szobában lakó családok száma 

v1742        Az egy lakásban lakó személyek száma 

v1743        A lakás építésének éve-utolsó két számjegy 

v1744        Lakás fekvése 

v1745        A konyhában főző külön háztartások száma 

v1746        A lakószobák padozata (1-2-3 szoba egyben- első számjegy első szoba) 

v1747        A lakószobák futése (1-2-3 szoba egyben, első számjegy első szoba) 

v1748        Villany  

v1749        Víz  

v1750        Csap, ha van vízvezeték 

v1751        Kút, ha nincs vízvezeték 

v1752        WC  

v1753        Szennyvízelvezetés  

v1754        Hogyan jutott a lakáshoz 

v1755        Asztalok száma 

v1756        Honnan van - asztalok 

v1757        Székek száma 

v1758        Honnan van - székek 

v1759        Tárolóbútor van-e 

v1760        Honnan van - tárolóbútor 

v1761        Fűtés 

v1762        Mivel fűtenek 

v1763        Fekhelyek száma 

v1764        Rádió 

v1765        Táskarádió 

v1766        TV 

v1767        Magnetofon 

v1768        Fényképezőgép 

v1769        Lemezjátszó 

v1770        Kerékpár 

v1771        Segédmotoros kerékpár, moped 

v1771x       Robogó 

v1772        Motorkerékpár 

v1773        Autó 

v1774        Mosógép 

v1775        Centrifuga 

v1776        Varrógép 

v1777        Porszívó 

v1778        Hűtőszekrény 

v1830        Szántó - 10 négyszögölben 

v1831        Szőlő - 10négyszögölben 

v1832        Kert- 10 négyszögölben 

v1833        Rét-10 négyszögölben 

v1834        Összes földterület - 10négyszögölben 

v1835        Összes emlős állat db 

v1836        Sertés db 

v1837        Tehén db 

v1838        Ló db 

v1839        Juh db 

v1840        Kecske db 

v1841        Nyúl db 

v1842        Baromfi db 

 
Fontosabb kiadások és bevételek 

 
v1843        Havi lakbér-ft 

v1844        Lakás törlesztés-ft 

v1845        OTP tartozás havi részlete-ft 

v1846        Gyerektartás havi összege -ft 

v1847        Családi pótlék-ft 

v1848        Gyerektartás bevétel-ft 

v1849        Gyermekgondozási segély-ft 

v1850        Albérleti díj (mint bevétel)-ft 

v1851        Mezőgazdasági termékek értékesítése, éves átlag-ft 

v1852        Nyeremények stb. , éves átlag-ft 

 

A háztartás összetétele 
 

v1853        Van-e ht öszetétel adat 

v1854        Családtípus-nemzedék, családok száma, szerkezet egyben 

v1858        Keresők száma (aktívak) 



v1859        Keresők személyi sorszáma-1 

v1860        Keresők személyi sorszáma-2 

v1861        Keresők személyi sorszáma-3 

v1862        Keresők személyi sorszáma-4 

v1863        Keresők személyi sorszáma-5 

v1864        14 éven aluli eltartottak száma 

v1865        Eltartottak személyi sorszáma-1 

v1866        Eltartottak személyi sorszáma-2 

v1867        Eltartottak személyi sorszáma-3 

v1868        Eltartottak személyi sorszáma-4 

v1869        Eltartottak személyi sorszáma-5 

v1870        Eltartottak személyi sorszáma-6 

v1871        Eltartottak személyi sorszáma-7 

v1872        Eltartottak személyi sorszáma-8 

v1873        Nyugdíjasok, járadékosok, szociális segélyből élők száma 

v1874        Eltartottak személyi sorszáma-1 

v1875        Eltartottak személyi sorszáma-2 

v1876        Eltartottak személyi sorszáma-3 

v1877        Eltartottak személyi sorszáma-4 

v1878        Eltartottak személyi sorszáma-5 

v1879        0-3 éves gyermekek száma 

v1880        4-6 éves gyermekek száma 

v1881        Tanulók száma 

v1882        6-14 éves nem tanuló de iskolakötelesek száma 

v1883        Tényleges katonai szolgálaton lévők száma 

v1884        Börtönben lévők száma 

v2015        Munkaképtelenek száma (betegség, testi fogyatékosság) 

v2016        Szellemi fogyatékos száma 

v2017        Tartós betegek száma 

v2018        Tartós munkaviszonyban lévők száma 

v2019        Ideiglenes munkaviszonyban lévők száma 

v2020        A család eredetileg mely ősi foglalkozási csoporthoz tartozott 

 

 

 

Értékcímkék 

 

LABAE: 

           1 igen 

           2 nem 

V1721: 

           1 barlang 

           2 földbevájt 

           3 putri 

           4 putrinál jobb ház 

           5 nyáron lakható tanya 

           6 családi ház 

           7 lakóház 

           8 lakókocsi 

           9 egyéb 

V1722: 

           1 földszintes 

           2 emelet 

           3 földalatti 

V1725: 

           1 cserép, pala, lemez 

           2 zsindely 

           3 nád, szalma 

           9 egyéb 

V1726: 

           1 nem cigány településtol távol 

           2 település szélén 

           3 településbe ékelten 

           9 egyéb 

V1727: 

           1 cigány telepi 

           2 más cigány lakásoktól elszigetelt 

V1730: 

           1 személyi 

           2 szövetkezeti 

           3 öröklakás, társasház 

           4 állami 

           9 egyéb 



V1732: 

           1 új 

           2 jó 

           3 közepes 

           4 rossz 

           5 egészségre ártalmas 

           6 életveszélyes 

V1746: 

           1 földes 

           2 köves 

           3 padlós 

           4 parkettás 

           5 meleg padló (linoleum) 

           9 ismeretlen 

V1747: 

           1 nincs 

           2 sparhelt 

           3 vaskályha 

           4 cserépkályha 

           5 villany, olajkályha 

           6 központi, táv, etázs futés 

           9 ismeretlen 

V1749: 

           1 vízvezeték 

           2 az épület telkén lévo kút 

           3 a telken kívül 100 m belül 

           4 távolabbi kút 

           9 ismeretlen 

V1750: 

           1 csap a lakásban 

           2 csap az udvaron 

V1751: 

           1 artézi 

           2 megfelelo magánkút 

           3 egészségtelen 

           9 ismeretlen 

V1752: 

           1 vízöblítéses a lakásban 

           2 vízöblítéses lakáson kívül 

           3 árnyékszék 

           4 semmi 

           9 ismeretlen 

V1754: 

           1 kiutalt 

           2 építették 

           3 cserélték 

           4 vették 

           5 beköltöztek 

           6 örököltek 

           7 árvíz utáni lakásépítés, részletre 

           8 más akció részletre 

           9 egyéb 

LABBN: 

           1 vették 

           2 kapták 

           3 készítették 

           4 részben készítették 

LABM: 

           1 üres kenyér 

           2 piritós kenyér 

           3 zsíroskenyér 

           4 lekváros kenyér 

           5 vajas kenyér 

           6 mézes kenyér 

           7 vajas-mézes kenyér 

           8 kenyér és szalonna 

           9 kenyér és töpörtyű 

          10 kenyér és disznósajt 

          11 kenyér és kenőmájas 

          12 kenyér és kolbász 

          13 kenyér és felvágott 

          14 kenyér és sonkafélék 

          15 kenyér és téliszalámi 

          16 kenyér és körözött 

          17 kenyér és tehéntúró 

          18 kenyér és juhtúró 

          19 kenyér és sajt 



          20 kenyér és húskonzerv 

          21 kenyér és halkonzerv 

          22 üres péksütemény 

          23 töltött péksütemény 

          24 kalács, kétszersült, keksz 

          25 hamuba sült pogácsa 

          26 vajjal kent péksütemény 

          45 paprika 

          46 paradicsom 

          47 retek 

          48 hagyma 

          49 uborka 

          50 tej 

          51 kávé 

          52 tejeskávé 

          53 feketekávé 

          54 tea 

          55 kakaó 

          56 joghurt 

          57 kefír 

          58 tejföl 

          59 aludttej 

          60 gyümölcslé 

          61 paradicsomlé 

          62 bor 

          63 sör 

          68 pálinka 

          70 alma 

          71 birsalma 

          72 cseresznye 

          73 egres 

          74 eper 

          75 körte 

          76 málna 

          77 meggy 

          78 narancs 

          79 banán 

          80 szilva 

          81 szőlő 

          82 dinnye 

          83 sárgabarack 

          84 őszibarack 

          89 gyümölcs 

          90 kompót 

         100 eresztett leves 

         101 lebbencs leves 

         102 pergelt leves 

         103 rántott leves 

         104 tésztaleves 

         105 tarhonya leves 

         106 tojásos leves 

         107 hamisleves 

         108 rizsleves 

         109 keménymagos leves 

         110 krumplileves 

         111 vegeta leves 

         115 bableves 

         116 lencseleves 

         117 szárazborsó leves 

         120 zöldségleves 

         121 zöldbableves 

         122 zöldborsó leves 

         123 karfiolleves 

         124 karalábé leves 

         125 tavaszi leves 

         127 paradicsomleves 

         128 spárgaleves 

         129 sóskaleves 

         130 káposztaleves 

         131 feketegyökérleves 

         132 gombaleves 

         140 húsleves 

         141 bárány vagy ürüleves 

         142 becsinált leves 

         143 aprólék leves 

         144 csontleves 

         145 erőleves 



         146 húsleves marhahússal 

         147 gulyásleves 

         148 halászlé 

         149 raguleves 

         150 nyúlleves 

         151 galambleves 

         152 libaleves 

         153 pulykaleves 

         154 tyúkleves 

         155 töltelékleves 

         156 kacsaleves 

         160 kocsonya 

         161 gyümölcsleves kmn 

         162 almaleves 

         163 meggyleves 

         164 cseresznyeleves 

         165 egresleves 

         166 málnaleves 

         199 leves kmn 

         200 kifőtt tészta üresen 

         201 kifőtt tészta rántással 

         202 sülttészta üresen 

         203 nokedli üresen 

         204 tarhonya üresen 

         205 makaróni, spagetti üresen 

         206 tejes puliszka 

         207 tejbegríz v. rizs 

         208 lecsós tarhonya 

         209 puliszka 

         210 paradicsomos tészta 

         211 darás tészta 

         212 gránátos tészta 

         213 grízes tészta 

         214 káposztás tészta 

         215 káposztás galuska 

         216 krumplis tészta 

         217 tojásos nokedli 

         218 káposztás sztrapacska 

         219 turós sztrapacska 

         220 lekváros tészta 

         221 sajtos tészta 

         222 gombás tészta 

         223 kakaós tészta 

         224 mákos metélt 

         225 turós gombóc 

         226 húsos v. sonkás kocka 

         227 rakott tészta 

         228 szilvásgombóc 

         229 diós metélt 

         230 turós tészta 

         231 stíriai metélt 

         232 császármorzsa 

         233 máglyarakás 

         234 öntött kifli 

         239 tészta kmn 

         240 dödölle 

         241 hagymáskrumpli 

         242 krumplikása 

         243 krumplifőzelék 

         244 paradicsomos krumpli 

         245 paprikáskrumpli hús nélkül 

         246 hajábafőtt krumpli 

         247 krumplipüré 

         248 krumplikrokett 

         249 törtkrumpli 

         250 sültkrumpli 

         251 rosebli 

         252 petrezselymes krumpli 

         253 burgonyasaláta 

         269 krumpli kmn 

         270 rizs üresen 

         271 gombásrizs 

         272 zöldborsós rizs 

         273 sonkásrizs 

         274 gyümölcsrizs 

         275 káposztás rizs (töltött káposzta hús nélkül) 

         280 almamártás 



         281 birsmártás 

         282 egresmártás 

         283 gombamártás 

         284 kapormártás 

         285 paradicsommártás 

         286 sóska 

         287 zöldségmártás 

         288 dinsztelt káposzta 

         289 franciasaláta 

         299 mártás kmn 

         300 szárazbab 

         301 savanyúbab 

         302 sólet 

         303 szárazborsó 

         304 lencse 

         305 kelkáposzta 

         306 lucskoskáposzta 

         307 paradicsomos káposzta 

         308 savanyúkáposzta 

         309 salátafőzelék 

         310 sárgarépafőzelék 

         311 spárgafőzelék 

         312 karalábéfőzelék 

         313 karfiol 

         314 tök 

         315 zöldbab 

         316 zöldborsó 

         317 vegyesfőzelék 

         329 főzelék kmn 

         331 rakott káposzta 

         332 rakott krumpli 

         333 rizseshús 

         334 székelygulyás 

         335 székelykáposzta 

         336 töltött káposzta 

         337 töltött paprika 

         338 töltött karalábé 

         350 dinsztelt gomba 

         351 rántott gomba 

         352 töltött gomba 

         353 tejfölös gomba 

         354 paprikás, paradicsomos gomba 

         355 sajtos gomba 

         356 tojásos gomba 

         357 gombapörkölt 

         360 tükörtojás 

         361 bevert tojás 

         362 sülttojás 

         363 savanyú tojás 

         364 lágytojás 

         365 kemény tojás 

         366 tojásos velő 

         367 bundáskenyér 

         368 rántotta 

         369 húsgombóc 

         371 sajtos omlett 

         380 lecsó 

         381 lecsó tojással 

         382 lecsós rizs 

         383 lecsó nokedlivel 

         395 savanyúság 

         401 galambpörkölt 

         402 galamb sült 

         403 galamb rántva 

         404 galamb töltve 

         405 galamb vadas 

         411 vadszárnyas pörkölt 

         412 vadszárnyas sült 

         413 vadszárnyas rántva 

         414 vadszárnyas töltve 

         415 vadszárnyas vadas 

         421 csirke, tyúk pörkölt 

         422 csirke, tyúk sült 

         423 csirke, tyúk rántva 

         424 csirke, tyúk töltve 

         425 csirke, tyúk vadas 

         431 pulyka pörkölt 



         432 pulyka sült 

         433 pulyka rántva 

         434 pulyka töltve 

         435 pulyka vadas 

         441 liba, kacsa pörkölt 

         442 liba, kacsa sült 

         443 liba, kacsa rántva 

         444 liba, kacsa, töltve 

         445 liba, kacsa vadas 

         449 szárnyas aprólék pörkölt 

         450 hal rántva 

         451 hal sütve 

         452 hal töltve 

         453 hal paprikásan 

         454 hal vadasan 

         460 pörköltek belsőségekből 

         461 pacalpörkölt 

         462 körömpörkölt 

         463 gersli 

         464 savanyútüdő 

         465 velő 

         466 vesepecsenye 

         467 pirított máj 

         468 rántott máj 

         469 nyelvpörkölt 

         470 füstölt nyelv 

         471 füstölt hús 

         472 csülök 

         473 leveshús 

         474 fejhús 

         475 fasírozott 

         476 hurka 

         477 kolbász sütve, főzve 

         478 virsli sütve, főzve 

         479 belsőségek 

         490 nyúlpörkölt 

         491 nyúl sült 

         492 nyúl rántva 

         493 nyúl vadas 

         495 egyéb vadpörkölt 

         496 egyéb vad sült 

         497 egyéb vad rántva 

         498 egyéb vad töltve 

         499 egyéb vad vadasan 

         501 marhahús pörkölt 

         502 marhahús sült 

         503 marhahús rántva 

         504 marhahús töltve 

         505 marhahús vadas 

         511 bárány pörkölt 

         512 báránysült 

         513 bárány rántva 

         514 bárány töltve 

         515 bárány vadas 

         521 kecske pörkölt 

         522 kecske sült 

         523 kecske rátva 

         524 kecske töltve 

         525 kecske vadas 

         531 borjú pörkölt 

         532 borjúsült 

         533 borjú rántva 

         534 borjú töltve 

         535 borjú vadasan 

         541 sertéspörkölt 

         542 sertés sült 

         543 sertés rántva 

         544 sertés töltve 

         545 sertés vadas 

         550 ürge 

         551 mókus 

         552 sündisznó 

         559 döghús 

         561 pörkölt 

         562 sült 

         563 rántott hús 

         564 töltött hús 



         565 vadas 

         600 rétesfélék 

         601 bundás alma 

         602 palacsinta 

         603 fánk 

         604 lángos 

         605 felfújtfélék 

         606 pudingok 

         607 piskótafélék 

         608 vargabéles 

         609 töltött sütemények/linzer félék/ 

         610 torták 

         611 sütemények 

         612 bukta 

         613 kelt tészták 

         620 krémfélék 

         621 fagylaltok 

E7: 

           1 családfő 

           2 házastárs, élettárs 

           3 gyermek 

           4 unoka 

           5 egyéb 

           9 ismeretlen 

LABD: 

          99 ismeretlen 

E4: 

           1 családfő 

           2 házastárs, élettárs 

           3 gyermek 

           4 unoka 

           5 egyéb 

           9 ismeretlen 

V2B: 

           1 falu 

           2 város 

E119: 

           1 volt elvonón 

           2 nem volt elvonón 

LABN: 

           0 nem evett semmit 

           1 csak folyadék 

           2 folyadék+üres kenyér/pékáru 

           3 folyadék+nem üres kenyér 

           4 nem üres kenyér, folyadék nélkül 

           5 felvágottak, húsáru, folyadék nélkül 

           6 meleg étel hús nélkül 

           7 meleg étel hússal 

           8 egyéb 

           9 ismeretlen 

E157: 

           8 8 vagy több 

           9 ismeretlen 

E158: 

           9 ismeretlen 

E28: 

           1 maga írja levelét 

           2 házastársa 

           3 gyereke, unokája 

           4 egyéb rokona, szomszédja, ismerőse 

           5 v.milyen fél/hivatalos személy 

           9 ismeretlen 

E29: 

           1 leírja a nevét 

           2 nem tudja leírni a nevét 

           9 ismeretlen 

E31: 

           1 tud olvasni 

           2 nem tud olvasni 

E36: 

           1 magyar 

           2 cigány 

           3 román 

           4 délszláv 

           5 egyéb 

           9 ismeretlen 

E37: 



           1 igen 

           2 nem 

E41: 

           1 állami intézményben, ipari iskolában 

           2 munka közben, gyakorlatban 

           3 tanfolyamon 

           4 átképzős volt 

           5 kisiparosnál tanonc volt 

           6 többszakmája van-1-3 vegyes 

           7 több szakmája van 4-5 vegyes 

           8 több szakmája van-1-5 vegyes 

           9 egyéb, ismeretlen 

E42: 

           1 15 éves koráig 

           2 16-20 éves koráig 

           3 21 év felett 

           9 ismeretlen 

E43: 

           1 apjától, anyjától 

           2 szülei testvérétől 

           3 nagyszüleitől 

           4 saját testvéreitől, unkatestvéreitől 

           5 távolabbi rokonától 

           6 idegentől 

           9 egyéb, ismeretlen 

E5: 

           1 férfi 

           2 nő 

E56: 

           1 állandó 

           2 időszakos 

           3 nincs 

           9 ismeretlen 

E57: 

           1 alkalmazásban áll 

           2 tsz tag 

           3 önálló 

           4 segítő családtag 

           5 napszámos, alkalmi m. 

           9 ismeretlen 

E58: 

           1 szellemi 

           2 szakmunkás 

           3 betanított munkás 

           4 bedolgozó 

           5 segédmunkás 

           6 mezőg. fizikai 

           7 napszámos 

           8 egyéb 

           9 ismeretlen 

E59: 

           0 nem dolgozott 

          99 ismeretlen 

E6: 

          72 ismeretlen 

          73 1873 előtt született 

E60: 

           0 nem dolgozott 

          25 egész hónap 

          99 ismeretlen 

E62: 

           1 naponta 

           2 hetente 

           3 kéthetente 

           4 ritkábban 

           9 ismeretlen 

E72: 

           1 saját lakóhelyének piacán 

           2 saját lakóhelyén, nem piacon 

           3 házal 

           4 más községben, városban, piacon 

           5 más községben, állandó helyen 

           6 más községben, de megyén belül vándorárus 

           7 több megyében 

           8 leszerződött 

           9 ismeretlen 

E73: 



           1 nyilvános helyen 

           2 házaknál 

           3 mindkét helyen 

           4 megyén belül 

           5 megyén kívül 

           9 ismeretlen 

E81: 

           1 rosszul fizették 

           2 lakóhelyétől távol volt 

           3 nem vették emberszámba 

           4 hiányzott a család 

           5 felmondtak neki 

           6 nem bírta a nehéz fizikai munkát 

           7 nem bírta a munkával járó vasfegyelmet 

           8 megszűnt a kényszerítő ok (pl. férj kijött a börtönből) 

           9 férjhez ment, gyereket vár 

          10 nyugdíjazták, leszázalékolták 

          99 ismeretlen 

E82: 

           1 nem kap semmit 

           2 öregségi, alkalmazott 

           3 rokkantsági 

           4 KTSZ nyugdíjas 

           5 MGTSZ nyugdíjas 

           6 MGTSZ járadékos 

           7 özvegyi 

           8 árvasági 

           9 hadi gondozott 

          10 OMBI 

          11 fegyveres testület 

          12 nemzetgondozott 

          13 szociális segélyezett 

          14 egyéb, ismeretlen 

 

E88: 

           1 van határozott terve 

           2 nincs terve 

E90: 

           1 nem vették fel sehová 

           2 nem talált megfelelő helyet 

           3 egyéb ok 

E91: 

           1 alkalmi munkával többet keres 

           2 nem bírja a 8 órás munkát, a fizikai munkát, az egyhangúságot 

           3 gyermeket nevel 

           4 beteg 

           5 öreg 

           9 egyéb ok 

E92: 

           1 nőtlen, hajadon 

           2 házas, együttélő 

           3 különélő házas, elvált 

           4 özvegy 

           9 ismeretlen 

LABA: 

           1 Budapest 

          12 Debrecen 

          13 Miskolc 

          14 Pécs 

          15 Szeged 

          16 Győr 

          21 Baranya 

          22 Bács 

          23 Békés 

          24 BAZ 

          25 Csongrád 

          26 Fejér 

          27 Győr-Sopron 

          28 Hajdú 

          29 Heves 

          30 Komárom 

          31 Nógrád 

          32 Pest 

          33 Somogy 

          34 Szabolcs 

          35 Szolnok 

          36 Tolna 



          37 Vas 

          38 Veszprém 

          39 Zala 

          41 Románia 

          42 Csehszlovákia 

          43 Jugoszlávia 

          44 Ausztria 

          45 Szovjetúnió 

          46 egyéb külföldi 

          99 ismeretlen 

LABB: 

           1 bádogos 

           2 csengőkészítő 

           3 furókészítő 

           4 köszörűs 

           5 kolompár 

           6 kovács 

           7 lakatos 

           8 szegkovács 

           9 rézműves 

          10 üstfoltozó 

          11 egyéb fémműves 

          12 fakanalas 

          13 favágó 

          14 orsókészítő 

          15 teknővájó 

          16 szénégető 

          17 egyéb fa 

          18 gyékényfonó 

          19 kosárfonó 

          20 seprős 

          21 rostás 

          22 egyéb nád és vessző 

          23 tapasztó 

          24 téglaégető 

          25 vályogvető 

          26 kőműves 

          27 egyéb hagyományos építkezés 

          28 kötélverő 

          29 madzagkészítő 

          30 kefekötő 

          31 meszelőkötő 

          32 egyéb kötés és kefekészítés 

          33 csipkekötő 

          34 fonó, szövő, tarisznyakészítő, egyéb textiliparos 

          35 mutatványos 

          37 csizmadia, csizmafoltozó, cipész 

          38 fuvaros 

          39 dögnyúzó-gyepmester 

          40 tollfosztó 

          41 lókupec 

          42 sertéskupec 

          43 gyümölcskereskedő 

          44 kofa 

          45 szőnyegkereskedő 

          46 rongykereskedő 

          47 ócskaruha kereskedő 

          48 tollkereskedő 

          49 zsibárus és egyéb kereskedő 

          50 egyénileg dolgozó paraszt 

          51 zöldség, gyümölcs, szőlőtermelő, kertész 

          52 állattenyésztő, állatgondozó 

          53 erdőápoló, erdőmunkás, fakitermelő 

          54 mezőgazdasági munkagépkezelő, traktoros 

          55 vadőr, mezőőr, csősz, őr 

          56 növénytermelő munkás 

          57 mező-és erdőgazdasági napszámos 

          58 vájár, segédvájár, csillés, kőtörő, kőfejtő 

          59 olvasztár, kohász, öntő, hengerész, kovács 

          61 szerszámkészítő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, gépkezelő 

          62 cementégető, mészégető, fazekas, téglaégető, téglagyári mn. 

          63 asztalos 

          64 bútorgyári, faipari segédmunkás 

          65 szappanfőző, műanyagőrlő, csontfeldolgozó, gumigyári munkás, 

          66 fonó, szövő, kötő, szabó, varró, vasaló 

          67 cipész, tímár, szíjgyártó, bőröndös, szűcs, bőr-cipő mn. 

          68 cipőgyári, bőrgyári segédmunkás 



          69 molnár, dagasztó, kenyérvető, sütőipari, húsipari szakmunkás 

          70 malom, sütő, dohány,húsipari segédmunkás 

          71 fűtő 

          72 kőműves, ács, betonozó, szigetelő, víz-gáz-központifűtés-szerelő 

          73 kubikos, útépítő, építőipari segédmunkás 

          74 kereskedelmi eladó, árukiadó, csomagoló 

          75 vegytisztító, fodrász, kozmetikus, pincér, szakács, csapos 

          76 mozdonyvezető 

          77 mozdonyfűtő, fékező, váltókezelő, pályamunkás, kalauz, postá 

          78 köztisztasági munkás, úttisztító, szeméthordó 

          79 rakodó és szállítómunkás 

          80 takarító, háztartási alkalmazott, házfelügyelő, portás, őr, hivatalsegéd, raktári 

munkás 

          81 segédmunkás kmn. 

          82 alkalmi munkás 

          83 katona, rendőr, vámőr, pénzügyőr 

          84 zenész 

          85 szellemi dolgozó 

          86 gyógynövény gyűjtő 

          87 tippan, nád, ipari növény gyűjtése 

          88 fagyűjtés 

          89 gomba, gesztenye, ehető növény gyűjtése 

          90 halászat 

          99 egyéb, ismeretlen 

LABC: 

           1 falu 

           2 város 

           3 ismeretlen 

LABE: 

           1 1 évnél rövidebb 

           2 1,1-3 év 

           3 3,1-5 év 

           4 5,1-10 év 

           5 10,1-15 év 

           6 15 évnél hosszabb 

           9 ismeretlen 

LABF: 

           1 igen 

           2 nem 

           9 ismeretlen 

LABG: 

           1 ipar 

           2 kereskedelem 

           3 zenélés 

           4 gyűjtögetés 

           5 kéregetés 

           6 gazdálkodás 

           7 alkalmi munka 

           9 ismeretlen 

LABH: 

           1 igen 

           2 nem 

LABI: 

           1 van 

           2 nincs 

LABK: 

           1 3-6 hónapnál rövidebb 

           2 egy évnél rövidebb 

           3 két év 

           4 háromév 

           5 négy év 

           6 öt év 

           7 hat év 

           8 hét évnél több 

           9 ismeretlen 

LABL: 

           1 csalás, gagyizás 

           2 mezei lopás, tüzelolopás 

           3 zsebtolvajlás, markecolás 

           4 álkulcsos lopás, betörés 

           5 üzérkedés 

           6 rablás, emberölés 

           7 nemi erőszak, testi sértés 

           8 idegenforg-i, csempészkedés 

           9 egyéb és ismeretlen 

LABO: 

           1 otthon 



           2 előfizetéses helyen 

           3 otthonról hozott koszt munkahelyen stb 

           4 büfében, közértben vásárolt 

           5 étteremben, presszóban 

           6 vendégéségben, rokonnál, ismerősnél 

           9 ismeretlen 

LABP: 

           0 nem evett semmit 

           1 üres kenyér 

           2 nem üres kenyér/pékáru 

           3 felvágott féleségek 

           4 csak levest v. folyadékot 

           5 egy tál ételt hús nélkül 

           6 egy tál ételt hússal 

           7 két v.több fogást hús nélkül 

           8 két v.több fogást hússal 

           9 ismeretlen 

LABQ: 

           0 nem vett 

           1 kabát 

           2 ruha, öltöny 

           3 blúz, pulóver, nadrág 

           4 cipő 

           5 fehérnemű 

           9 ismeretlen 

LABR: 

           0 semmire 

           1 kabát 

           2 téli ruha, öltöny 

           3 nyári ruha vagy öltöny 

           4 téli cipő, csizma, bakancs 

           5 nyári, tavaszi cipő, szandál 

           6 fehérnemű 

           7 mindenre, ha háromnál többre 

           9 ismeretlen 

LABJ: 

           1 béna, sánta 

           2 süket, néma 

           3 vak 

           4 egyéb testi fogyatékosságok, pl. félkarú 

           5 álmatlanság 

           6 fejfájás 

           7 gyengeség, fáradtság, kimerültség 

           8 idegesség 

           9 hát- és derékfájás 

          10 hányinger, szédülés 

          11 köhögés, fulladás 

          12 öregkor miatti általános panaszok 

          13 egyéb általános panaszok/pl. törés után még nem jól mozog az eltört testrész 

          14 anyagcsere, táplálkozás, pl. cukorbetegség, hiánybetegség 

          15 bélbetegségek,bélfekély, bélhurut 

          16 daganatok 

          17 elmebetegségek, gyengeleméjűség 

          18 endokrin betegségek: mellékpajzsmirigy, mellékvese, pajzsmirigy betegségei 

          19 fertőző betegségek:agyhártyagyulladás, bárányhimlő, ételmérgezés, gombás 

fertőzések, féregbetegségek, influenza, kanyaró, májgyulladás, mumpsz, orbánc, rubeola, 

szifilisz, tetanusz, hastifusz, vérhas, vérmérgezés, vörheny 

          20 fülbajok(kivéve a teljes süketséget): középfülgyulladás 

          21 gyomorbetegségek: gyomorbaj, gyomorfájás, gyomorfekély, gyomorhurut, 

gyomorsavhiány/anacid/, gyomorsavtúltengés, gyomorsüllyedés 

          22 légzőszervi betegségek: asztma, bronhitis, garat, gége, légcső, mellhártya, orr 

tüdő(kivéve tuberkolózis) betegségek 

          23 lépbetegségek 

          24 máj- és hasnyálmirigy betegségek: májzsugor, epebántalmak: epekő, 

epehólyaggyulladás 

          25 neurózisok: idegbetegség, ideggyengeség, kimerültség 

          26 nőgyógyászati betegségek 

          27 reuma, ischias, izületi gyulladás 

          28 szájgyulladás, szájmirigy betegségek 

          29 szembajok (kivéve a vakság) 

          30 szív- és érrendszeri betegségek: érelmeszesedés, érelzáródás, szívbaj, szívfájás, 

szívizomelfajulás, szívizomgzulladás, vérnyomásrendellenesség, viszérbetegségek 

          31 tuberkulózis: tüdő és egyéb tuberkolózis 

          32 vese és húgyúti betegségek: húgykő, vesegyulladás, vesekő 

          33 vér és vérképzőrendszer betegségei: leukémia, vérszegénység 

          34 egyéb betegségek: alkoholizmus, epilepszia, ficam, kar-és kézfájás,  lúdtalp, 

törés, repedés, egyéb 



          99 ismeretlen 

v2c: 

           1 100-nál több cigánylakta épület 

           2 20-99 cigánylakta épület 

           3 20-nál kevesebb cigánylakta épület 

           9 ismeretlen 

E30: 

           1 saját maga 

           2 házastársa 

           3 gyereke, unokája 

           4 egyéb rokona, szomszédja, ismerőse 

           5 v.milyen fél/hivatalos személy 

           9 ismeretlen 

E33: 

           1 1 osztályt végzett 

           2 2 osztályt végzett 

           3 3 osztályt végzett 

           4 4 osztályt végzett 

           5 5.o.-t, 4 elemit vagy 1 polgárit végzett 

           6 6 osztályt végzett 

           7 7 osztályt végzett 

           8 8 osztályt végzett 

           9 középis.1-2 osztálya 

          10 középis. 3-4 osztálya 

          11 érettségizett 

          12 egyetemre járt 

          13 diplomát szerzett 

          14 nem járt iskolába 

          19 ismeretlen, megállapíthatatlan 

E32: 

       11111 magyar, cigány, román, szerbhorvát nyelven és még más nyelven is olvas 

       11112 magyar, cigány, román és szerbhorvát nyelven olvas 

       11122 magyar, cigány és román nyelven olvas 

       11222 magyar és cigány nyelven olvas 

       12121 magyar, román és még más nyelven is olvas 

       12122 magyar és román nyelven olvas 

       12211 magyar, szerbhorvát és még más nyelven is olvas 

       12212 magyar és szerbhorvát nyelven olvas 

       12221 magyar és még más nyelven olvas 

       12222 csak magyar nyelven olvas 

       21222 csak cigány nyelven olvas 

       22122 csak román nyelven olvas 

       22222 semmilyen nyelven nem olvas 

NYO: 

           0 nem olvas 

           1 olvas 

           9 ismeretlen 

E35: 

           1 csak magyarul 

           2 csak cigányul 

           3 csak románul 

           4 csak délszlávul 

           5 csak egyéb nyelven 

           6 magyarul és cigányul 

           7 magyarul és románul 

           8 magyarul és délszlávul 

           9 magyarul és egyéb nyelven 

          10 magyarul-cigányul-románul 

          11 magyarul-cigányul-délszlávul 

          12 magyarul-cigányul-egyéb nyelven 

          13 magyarul-románul-délszlávul 

          14 magyarul-románul-egyéb nyelven 

          15 egyéb esetek 

          99 ismeretlen 

NYTUD: 

           0 nem tud 

           1 tud 

           9 ismeretlen 

V1723: 

           1 tégla,beton,kő,panel 

           2 fa 

           3 vályog 

           4 sár 

           9 egyéb 

V1729: 

           1 lakás 

           2 üzlet 



           3 raktár 

           4 mosókonyha 

           5 nyári konyha 

           6 pince, alagsor, tetőtér 

           9 egyéb 

V1731: 

           1 tulajdonos 

           2 főbérlő 

           3 társbérlő 

           4 albérlet 

           5 ágybérlet 

           6 munkásszálló 

           7 szolgálati 

           9 egyéb 

V1762: 

           1 csak rőzse, kukoricaszár, hulladék, trágya 

           2 fa, fűrészpor 

           3 szén, lignit 

           4 brikett, koksz 

           5 vegyes tüzelő (2,3,4 kód) 

           6 vegyes tüzelő (1-4 kód) 

           7 gáz, olaj, központi, etázs, villany 

           8 egyéb 

           9 ismeretlen 

LABAL: 

           1 van 

           2 nincs 

           9 ismeretlen 

V1854: 

         110 egy nemzedék, egy család, egyedülélő 

         111 egy nemzedék, egy család, házaspár 

         120 egy nemzedék, két család, 2 egyedülélő 

         121 egy nemzedék, két család, 1 egyedülélő,1házas 

         122 egy nemzedék, két család, 2házas 

         130 egy nemzedék, három család, 3egyedülélő 

         131 egy nemzedék, három család, 2egyedülélő,1házas 

         132 egy nemzedék, három család, 2egyedülélő,2házas 

         133 egy nemzedék, három család, 3házas 

         140 egy nemzedék, négy család, 4egyedülélő 

         141 egy nemzedék, négy család, 3egyedülélő,1házas 

         142 egy nemzedék, négy család, 2egyedülélő,2házas 

         143 egy nemzedék, négy család, 1egyedülélő,3házas 

         144 egy nemzedék, négy család, 1egyedülélő,4házas 

         210 2nemzedék, egy család, egy szülő-gyerek 

         211 2nemzedék, egy család, házaspár-gyerek 

         212 2nemzedék, egy család, nagyszülő-unoka 

         213 2nemzedék, egy család, nagyszülők-unoka 

         220 2nemzedék, 2család, 1szülő-gyerek,1felnőtt 

         221 2nemzedék, 2család, házaspár-gyerek,1felnőtt 

         222 2nemzedék, 2család, 2házaspár 

         223 2nemzedék, 2család, 2házaspár-gyerek 

         224 2nemzedék, 2család, nagyszülő-gyerek 

         229 2nemzedék, 2család, egyéb 

         230 2nemzedék, 2család, 1szülo-gyerek,2felnőtt 

         231 2nemzedék, 3család, házaspár-gyerek,2felnőtt 

         232 2nemzedék, 3család, 2házaspár-gyerek,1felnőtt 

         233 2nemzedék, 3család, 3házaspár-gyerek 

         239 2nemzedék, 3család, egyéb 

         240 2nemzedék, 4család 

         310 3nemzedék, 1család 

         320 3nemzedék, 2család 

         330 3nemzedék, 3család 

         340 3nemzedék, 4család 

         350 3 nemzedék,5 család 

         360 3 nemzedék,6 család 

         420 4 nemzedék,2 család 

         430 4nemzedék, 3család 

         440 4nemzedék, 4család 

honnan: 

           1 Csak az egyéniben 

           2 Csak a háztartásiban 

           3 Mindettőben 

nem: 

           1 Férfi 

           2 Nő 

 


