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feltételezett vagy igazolt kognitív hanyatlás miatt. Jelölje be a megfelelő négyzetet a kérdőív végén.

írjon 20-at). Az alapján, hogy a munka milyen mértékű szellemi kihívást és felelősséget jelent a személy számára, a munkatevékenység 5 szintjét különítjük el.

CRIq

Évek

M. Nucci, D.Mapelli &S. Mondini(2012)

Évek

Magyar fordítás (Hungarian translation) D. Bozzai, K. Karádi (2022)

Vezetéknév: .....................................................               Keresztnév: ..........................................................

Születési idő: ....../....../...... Születési hely: .............................................

Lakóhely: ..........................................

Családi állapota:

1. Iskolázottság években (beleszámítva a posztgraduális képzéseket és specializációkat)

2. Szakképzés (0,5 pont minden 6 hónapért)

1. Alacsony végzettséget igénylő fizikai munka (mezőgazdasági munka, kertész, szobalány,
gondozó, pincér, sofőr, szerelő, vízvezetékszerelő, diszpécser, bébiszitter stb.)

2. Szakképzettséget igénylő fizikai munka (kézműves, szakács, bolti eladó, szabó,
képviselő, katona, fodrász, ügyintéző, ápoló stb.)

3. Szakképzettséget igénylő nem fizikai munka (üzlettulajdonos, irodai dolgozó,

4. Hivatásos foglalkozás (kisvállalkozás ügyvezető igazgatója, jogász, képzett
szabadúszó szakember, vállalkozó, orvos, tanár, mérnök stb.)

5. Nagy felelősséggel járó szellemi munkát igénylő foglalkozás (nagyvállalkozás ügyvezető

Kor: ............

Állampolgárság: ............................................

házas özvegy

értékesítési ügynök, pap vagy szerzetes/nővér, ingatlanügynök, óvodapedagógus,

igazgatója, vezető manager, bíró, egyetemi tanár, sebész, politikus stb.)

zenész stb.)

CRI-Iskolázottság

CRI-Munkavégzés

A CRIq kérdőívet egy családtag vagy gondozó megkérdezésével is ki lehet tölteni, ha az érintett személyt nem lehet megkérdezni,

Minden iskolai év 1 pontot jelent. Minden szakképzésben eltöltött 6 hónap 0,5 pontot jelent.

A munkával töltött évek számát ötéves skálán kerekítve adja meg (0-5-10-15-20 stb., például ha a személy 17 évet dolgozott, akkor

Minden munkatevékenységet jelezni kell, akár több munkakör egyidejű betöltése esetén is.

egyedülálló elvált

Kitöltési útmutató:

Kitöltési útmutató:

Kitöltési útmutató:
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Minden tétel a felnőtt élet során (azaz 18 éves kortól) rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozik.

Válaszait az egyes szabadidős tevékenységeknél látható gyakoriság szerint jelezze (pl. hetente, havonta, évente).

2. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK HAVI RENDSZERESSÉGGEL

ő

kétszer, vagy annál háromszor, vagy annál
kevesebbszer egy héten többször egy héten

kétszer, vagy annál háromszor, vagy annál
kevesebbszer egy hónapban többször egy hónapban

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Évek

Évek

Gyakran/Mindig

1. Újságok és magazinok olvasása

2. Házimunka (főzés, mosás, bevásárlás,
vasalás stb.)

3. Autóvezetés (nem biciklizés)

4. Szabadidős tevékenységek (sportolás,
vadászat, tánc, sakk, érmegyűjtés stb.)

5. Modern technikai eszközök használata
(digitalis fényképezőgép, számítógép,

1. Társadalmi tevékenységek (politikai
események, szabadidős klubok,

2. Mozi, színház

3. Kertészet, barkácsolás, kézimunkák,

4. Unoka/ unokahúg/ unokaöcs vagy idős

5. Önkéntes munkák

6. Művészi tevékenységek (zene, ének,
előadás, festés, írás stb.)

1. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK HETI RENDSZERESSÉGGEL

pl. kötés stb.

 egyesületek stb.)

CRI-Szabadidő

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

szülő gondozása

Internet stb.)

Kitöltési útmutató:

     Ha egy említett szabadidős tevékenység esetén a “Gyakran/ Mindig” gyakoriságot jelöli, akkor az “Évek” oszlopban jelezze,
hány évig végezte aktívan a tevékenyseget, és ezt ötéves skálán felfelé kerekítve adja meg (5-10-15-20 stb.). Például ha
egy személy 27 évig rendszeresen olvas újságot, akkor a “Gyakran/ Mindig” gyakoriságot jelöli, és 30 évet jelöli meg, még ha
évekkel korábban be is fejezte az olvasást.
Ha az említett szabadidős tevékenységet ritkán végezte (“Soha/ Ritkán”), az évek számát nem kell feltüntetni.
Ha az egyes szabadidős tevékenységek végzésének gyakorisága jelentősen változott, csak a legmagasabb gyakoriságú időszakot
kell figyelembe venni. Például, ha valaki 40 évig naponta vezetett autót, de a következő 15 évben csak hetente egyszer vagy
kétszer, akkor a válasz a következő lesz: “Gyakran/ Mindig” 40 évig.

A fizetett tevékenységek nem tartoznak a kérdőív ezen részéhez (fizetett tevékenység esetén térjen vissza a CRI-Munkavégzés oldalra).

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán
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. 2 times in a month 3 times in a month
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CRI ................
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≤ ≥

Évek

3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK ÉVES RENDSZERESSÉGGEL

4. ÁLLANDÓ GYAKORISÁGÚ TEVÉKENYSÉGEK

kétszer, vagy annál háromszor,vagy annál
kevesebbszer egy évben többször egy évben

Soha/Ritkán

Igen számuk .....

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán

Évek

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

Gyakran/Mindig

70 70 : 84 85 : 114 115 : 130 130

1. Kiállítások, koncertek, konferenciák

3. Könyvolvasás

1. Gyerekek

2. Háziállat gondozása

3. Bankszámla kezelése

A kérdőívet felvette: .......................................

CRI-Iskolázottság ................

CRI-Munkavégzés ................

CRI-Szabadidő ................

alacsony közepes közepes-magas magas
≥

EREDMÉNYEK

≤

Nem

2. Több napig tartó utazások

A kérdőív adminisztrálásában részt vett:
családtag/gondozó

Dátum: ...../...../......

érintett személy

közepes-alacsony

≤

Soha/Ritkán

Soha/Ritkán




