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Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! 
 
Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, 
amíg 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 

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 2009  -  4 .  so roza t  
 

 
 

 
 
 

Önki tö l tős  kérdő ív  
A válaszadás önkéntes! 
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1. Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a jellemzéseket, és mondja meg, hogy mennyire 
hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak ezek az emberek Önre.  Mindegyik jellemző esetében jelölje be  
„X”-szel azt a kockát, amelyik leginkább mutatja, hogy mennyire hasonlít ez a személy Önre.  
 Nagyon 

hasonlít 
rám 

Hasonlít 
rám 

 

Valamen
nyire 

hasonlít 
rám 

Egy kissé 
hasonlít 

rám 

Nem 
hasonlít 

rám 

Egyáltalán 
nem 

hasonlít 
rám 

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

      

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

      

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

 
     

D   Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy 
az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz.  

      

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

      

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

 
     

G   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. 

 
     

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

 
     

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

      

J Fontos számára, hogy jól érezze magát. Szereti kényeztetni magát.       
K Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit 

csinál. Szeret szabad lenni és nem függni másoktól. 
      

L Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő 
embereknek. Törődik mások jólétével.   

      

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

      

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

 
     

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

      

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

      

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

      

R Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá 
közel álló embereknek akarja szentelni életét.  

      

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

      

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

 
     

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

      
Nagyon köszönjük, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 

Soronként egy válasz lehetséges! 


