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Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! 
 
Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást. 
Azért szeretnénk, hogy ezekre a kérdésekre írásban válaszoljon, mert így elegendő idő áll a rendelkezésére  
ahhoz, hogy alaposan átgondolja válaszait.  
 
Köszönjük segítségét! 
 
 A kutatók 

 
 
 

Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem olvassa el ezeket a jellemzéseket, és mondja 
meg, hogy mennyire hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak ezek az emberek Önre. Tegyen X-et abba a 
négyzetbe, amelyik azt mutatja, hogy mennyire hasonlít ez a személy Önre.  
 

 teljesen 
hasonlít 

rám 

hasonlít 
rám 

inkább 
hasonlít 

rám 

inkább 
nem 

hasonlít 
rám 

nem 
hasonlít 

rám 

egyáltalán 
nem 

hasonlít 
rám 

G1  Fontos számára, hogy új dolgokat 
találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti 
a dolgokat a saját egyéni módján 
intézni. 

1 2 3 4 5 6 

G2  Fontos számára, hogy gazdag legyen. 
Azt akarja, hogy sok pénze és drága 
dolgai legyenek.  

1 2 3 4 5 6 

G3  Fontosnak tartja, hogy minden ember 
egyforma bánásmódban részesüljön. 
Azt gondolja, hogy mindenkinek 
egyenlő lehetőséggel kellene 
rendelkeznie az életben.  

1 2 3 4 5 6 

G4  Fontos számára, hogy megmutassa 
képességeit. Azt akarja, hogy az embe-
rek nagyra becsüljék azért, amit tesz.  

1 2 3 4 5 6 

G5  Fontos számára, hogy biztonságos 
körülmények között éljen. Elkerül 
mindent, ami veszélyezteti biztonságát. 

1 2 3 4 5 6 

G6  Szereti a meglepetéseket, és szeret 
mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak 
tartja, hogy az ember különféle dolgokat 
csináljon életében. 

1 2 3 4 5 6 

G7  Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell 
csinálniuk, amit mások mondanak nekik. 
Azt gondolja, hogy az embereknek mindig 
be kell tartaniuk a szabályokat, akkor is, 
amikor senki sem figyeli őket. 

1 2 3 4 5 6 

G8  Fontos számára, hogy meghallgassa 
azokat, akik másmilyenek, mint ő. Még 
akkor is, ha nem ért egyet velük, meg 
akarja érteni őket.   

1 2 3 4 5 6 
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 teljesen 
hasonlít 

rám 

hasonlít 
rám 

inkább 
hasonlít 

rám 

inkább 
nem 

hasonlít 
rám 

nem 
hasonlít 

rám 

egyáltalán 
nem 

hasonlít 
rám 

G9  Fontos számára, hogy szerény és 
visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, 
hogy ne vonja magára mások figyelmét. 

1 2 3 4 5 6 

G10  Fontos számára, hogy jól érezze 
magát. Szereti kényeztetni magát. 1 2 3 4 5 6 

G11  Fontos számára, hogy saját maga 
döntsön arról, hogy mit csinál. Szeret 
szabad lenni és nem függni másoktól. 

1 2 3 4 5 6 

G12  Nagyon fontos számára, hogy segítsen 
a körülötte élő embereknek. Törődik 
mások jóllétével.     

1 2 3 4 5 6 

G13  Fontos számára, hogy nagyon sikeres 
legyen. Reméli, hogy az emberek 
elismerik teljesítményeit. 

1 2 3 4 5 6 

G14  Fontos számára, hogy a kormány 
biztosítsa biztonságát mindenfajta 
fenyegetéssel szemben. Azt akarja, 
hogy az állam erős legyen, hogy meg 
tudja védeni polgárait.  

1 2 3 4 5 6 

G15  Keresi a kalandokat és szeret 
kockázatot vállalni. Izgalmas életet akar 
élni.  

1 2 3 4 5 6 

G16  Fontos számára, hogy mindig 
megfelelően viselkedjen. El akarja 
kerülni, hogy olyat tegyen, ami más 
ember szemében helytelen. 

1 2 3 4 5 6 

G17  Fontos számára, hogy tiszteljék 
mások. Azt akarja, hogy az emberek azt 
csinálják, amit mond.     

1 2 3 4 5 6 

G18  Fontos számára, hogybecsületes 
legyen barátaihoz. A hozzá közel álló 
embereknek akarja szentelni életét.  

1 2 3 4 5 6 

G19  Komoly meggyőződése, hogy az 
embereknek óvniuk kell környezetüket. 
Fontos számára, hogy vigyázzon a 
környezetére.  

1 2 3 4 5 6 

G20  A hagyományok fontosak számára. 
Megpróbálja követni azokat a 
szokásokat, amelyeket a vallási vagy 
családi hagyományok hagytak rá.  

1 2 3 4 5 6 

G21  Minden lehetőséget megragad, hogy 
jól érezze magát. Fontos neki, hogy 
olyan dolgokat csináljon, amelyek 
örömet okoznak neki.   

1 2 3 4 5 6 
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G22 Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Írja be az órát és percet! 

 
   ÓRA:          PERC:    

 
 
G23 Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt rádióhallgatással? Írja be az órát és percet! 
 

 
   ÓRA:          PERC:    

 
 
G24 Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt újságolvasással? Írja be az órát és percet! 
 

 
   ÓRA:          PERC:    

 
 
Mennyire ért egyet vagy nem ért egyet Ön a következő kijelentésekkel? 

   
G25 Néha a politika és a kormányzás olyan bonyolultnak tűnik, hogy nem igazán értem, hogy mi történik.  
 Jelöljön meg egy választ 

 Egyáltalán nem értek egyet 1 

 Nem értek egyet 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Egyetértek 4 

 Teljesen egyetértek 5 

 

G26 “Úgy gondolom, hogy aktív szerepet tudnék vállalni egy politikai kérdésekkel foglalkozó csoportban” 
 Jelöljön meg egy választ 

 Egyáltalán nem értek egyet 1 

 Nem értek egyet 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Egyetértek 4 

 Teljesen egyetértek 5 

 

G27 Politikai kérdésekben könnyen ki tudom alakítani saját álláspontomat. 
 Jelöljön meg egy választ 

 Egyáltalán nem értek egyet 1 

 Nem értek egyet 2 

 Egyet is értek meg nem is 3 

 Egyetértek 4 

 Teljesen egyetértek 5 
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G28  Milyen gyakran használja az Internetet —a világhálót, vagy az email-t — otthon , a munkahelyén vagy 
más helyen magáncélra? 

   Minden nap 01 

   Hetente többször 02 

   Hetente egyszer 03 

   Havonta többször 04 

   Havonta egyszer 05 

   Ritkábban, mint havonta egyszer 06 

   Soha 07 

   Nincs hozzáférésem otthon vagy munkahelyemen 08 

 

 
 
 
G29 Milyen gyakran találkozik barátaival, rokonaival, kollegáival kikapcsolódás céljából? 

   Minden nap 01 

   Hetente többször 02 

   Hetente egyszer 03 

   Havonta többször 04 

   Havonta egyszer 05 

   Ritkábban, mint havonta egyszer 06 

   Soha 07 

 
 
G30 Milyen gyakran vesz részt nem szakmai klubok, társaságok, egyesületek rendezvényein vagy veszi 

igénybe szolgáltatásaikat?  

   Minden nap 01 

   Hetente többször 02 

   Hetente egyszer 03 

   Havonta többször 04 

   Havonta egyszer 05 

   Ritkábban, mint havonta egyszer 06 

   Soha 07 
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G31 Mindent összevetve mennyire elégedett Ön Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetével? 

   Nagyon elégedetlen 1 

   elégedetlen 2 

   elégedett 3 

   Nagyon elégedett 4 

 
 
G32 Mennyire elégedett azzal, ahogy a magyar kormány a munkáját végzi?  

   Nagyon elégedetlen 1 

   elégedetlen 2 

   elégedett 3 

   Nagyon elégedett 4 

 
 
G33 Mindent összevetve mennyire elégedett azzal, ahogy a demokrácia működik Magyarországon? 

   Nagyon elégedetlen 1 

   elégedetlen 2 

   elégedett 3 

   Nagyon elégedett 4 

 
 
G34  Általánosságban  mit mondana, a legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy, hogy nem lehet az ember 

elég óvatos.  Kérem mondja meg egy ötfokú skála segítségével, ahol a 0 azt jelenti, hogy az ember 
nem lehet elég óvatos és az 5-ös. hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni. Kérem karikázza be azt 
a számot, amelyik legközelebb van a véleményéhez.  

 
Nem lehet az 
ember elég 

óvatos 
0 1 2 3 4 5 

Legtöbb 
emberben meg 

lehet bízni 
 
 
 
G35 Mit gondol, a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha lehetősége lenne rá, vagy igyekeznének 

tisztességesek lenni. 
 

A legtöbb ember 
kihasználna  0 1 2 3 4 5 A legtöbb ember 

tisztességes lenne
 
 
 
G36 Véleménye szerint általában segítőkészek az emberek, vagy leginkább csak magukkal tőrödnek? 
 

Az emberek inkább 
saját magukkal 

tőrödnek. 
0 1 2 3 4 5 

Az emberek 
általában 

segítőkészek 
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Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben? A  „0” azt jelenti, hogy egyáltalán nem bízik 
az adott intézményben, a „10”-es pedig azt, hogy teljesen megbízik.  Karikázza be azt a számot, amelyik 
legközelebb van a véleményéhez! 
 
G37   A Parlamentben mennyire bízik? 
 

egyáltalán nem 
bízom benne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 teljesen 

megbízom benne
 
G38   A jogrendszerben mennyire bízik? 
 

egyáltalán nem 
bízom benne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 teljesen 

megbízom benne
 
G38   A rendőrségben mennyire bízik? 
 

egyáltalán nem 
bízom benne 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 teljesen 

megbízom benne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGYON KÖSZÖNJÜK, HOGY IDÖT SZAKÍTOTT A KÉRDÖÍV KITÖLTÉSÉRE . 


