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1. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Semennyit  

 Kevesebbet, mint fél órát 

 Maximum 1 órát 

 Maximum 1 és fél órát 

 Maximum 2 órát 

 Maximum 2 és fél órát 

 Maximum 3 órát 

 3 óránál többet  



 
 

2. KÁRTYALAP 
 
 

Milyen gyakran használja magáncélra? 

 Nincs hozzáférésem, sem otthon, sem a 
munkahelyemen 

 Sohasem használom magáncélra  

 Ritkábban, mint havonta egyszer 

 Havonta egyszer 

 Havonta többször is 

 Hetente egyszer 

 Hetente többször 

 Minden nap 



 
 

3. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nem 
lehetünk 

elég 
óvatosak 

         A legtöbb 
ember 

megbízható

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

4. KÁRTYALAP 
 
 
 

A legtöbb 
ember 

megpróbálná 
kihasználni 

         A legtöbb 
ember 

igyekezne 
tisztességes 

lenni 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
 

5. KÁRTYALAP 
 
 
 

Az emberek 
inkább csak 

magukkal 
törődnek 

         Az emberek 
általában 

segítőkészek

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

8. KÁRTYALAP 
 
 
 
Egyáltalán 
nem bízik 

meg 

         Teljesen 
megbízik 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

9. KÁRTYALAP 
 
 
 

Baloldali          Jobboldali 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 



 
 

10. KÁRTYALAP 
 
 
 

Teljesen 
elégedetlen 

         Teljesen 
elégedett

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 

11. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon 
rossz 

         Nagyon 
jó 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

12. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Teljesen egyetértek 

 Egyetértek 

 Egyet is értek, meg nem is 

 Nem értek egyet 

 Egyáltalán nem értek egyet 



 
 

14. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra 
jöjjenek élni 

 Jónéhányuknak meg kellene engedni 

 Keveseknek kellene megengedni 

 Senkinek nem kellene megengedni 



 
 

15. KÁRTYALAP 
 
 
 

Árt a 
gazdaságnak 

         Használ a 
gazdaságnak 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

16. KÁRTYALAP 
 
 
 

Ártanak a 
kulturális 
életnek 

         Gazdagítják 
a kulturális 

életet 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
 

17. KÁRTYALAP 
 
 
 
Rosszabb 

lett 
         Jobb lett 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

18. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon 
boldogtalan 

         Nagyon 
boldog 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

19. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Soha 

 Ritkábban, mint havonta egyszer 

 Havonta egyszer 

 Havonta többször is 

 Hetente egyszer 

 Hetente többször 

 Minden nap 



 
 

20. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Sokkal ritkábban, mint mások 

 Ritkábban, mint mások 

 Körülbelül annyiszor, mint mások 

 Többször, mint mások 

 Sokkal többször, mint mások 

 



 
 

21. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Mindig, vagy majdnem mindig 

 Többször előfordul 

 Néha 

 Soha 



 
 

23. KÁRTYALAP 
 
 
 
Egyáltalán 

nem 
vallásos 

         Nagyon 
vallásos 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

24. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Minden nap 

 Hetente többször 

 Hetente egyszer 

 Havonta legalább egyszer 

 Csak nagyobb vallási ünnepeken 

 Ritkábban 

 Soha 

 



 
 

25. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Egyáltalán nem elítélendő 

 Egy kicsit elítélendő 

 Elítélendő 

 Nagyon elítélendő 



 
 

26. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Egyáltalán nem valószínű 

 Nem túl valószínű 

 Valószínű 

 Nagyon valószínű 



 
 

27. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon jól 

 Jól 

 Sem jól, sem pedig rosszul 

 Rosszul  

 Nagyon rosszul 

 

 
 



 
 

28. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon elégedetlen 

 Elégedetlen 

 Elégedett is, meg nem is 

 Elégedett 

 Nagyon elégedett 

 
 
 



 
 

29. KÁRTYALAP 
 
 
 

 A gazdagokkal rosszabbul bánnak 

 A szegényekkel rosszabbul bánnak 

 Egyenlően bánnak a gazdagokkal és a szegényekkel 

 



 
 

30. KÁRTYALAP 
 
 
 

Rosszabbul bánnak a nem magyar emberekkel (azokkal 
az emberekkel, akik a magyar többségi társadalomtól 
eltérő faji vagy etnikai csoporthoz tartoznak). 

Rosszabbul bánnak a magyar emberekkel (azokkal, akik 
Magyarországon a többségi társadalomhoz tartoznak). 

Mindenkivel egyenlően bánnak faji vagy etnikai 
hovatartozástól függetlenül. 

 



 
 

31. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon 
sikertelen 

         Nagyon 
sikeres 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

32. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon 
lassan 

         Nagyon 
gyorsan 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

33. KÁRTYALAP 
 
 
 
Egyáltalán 

nem köteles-
ségem 

         Teljes 
mértékben 

köteles-
ségem 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

34. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Teljesen egyetért  

 Egyetért 

 Egyet is ért, meg nem is  

 Nem ért egyet 

 Egyáltalán nem ért egyet 

 



 
 

35. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha          Mindig 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
 

36. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon jól 

 Jól 

 Sem jól, sem pedig rosszul 

 Rosszul 

 Nagyon rosszul 

 



 
 

37. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha          Mindig 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
 

38. KÁRTYALAP 
 
 
 

 A gazdag embert nagyobb valószínűséggel találják 
bűnösnek 

 A szegény embert nagyobb valószínűséggel találják 
bűnösnek 

 Mindkettőt ugyanakkora valószínűséggel találják 
bűnösnek 

 



 
 

39. KÁRTYALAP 
 
 
 

A magyar többségi társadalomtól eltérő faji vagy etnikai 
csoporthoz tartozó embert nagyobb valószínűséggel 
találják bűnösnek 

A magyar többségi társadalomhoz tartozó embert 
nagyobb valószínűséggel találják bűnösnek 

Mindkettőt ugyanakkora valószínűséggel találják 
bűnösnek 

 



40. KÁRTYALAP 
 
 
 
 

Soha          Mindig 
           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
 

41. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Teljesen egyetért  

 Egyetért 

 Egyet is ért, meg nem is  

 Nem ért egyet 

 Egyáltalán nem ért egyet 

 



 
 

42. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Börtönbüntetés  

 Felfüggesztett börtönbüntetés 

 Pénzbírság  

 Társadalmi munka 

 Egyéb ítélet  

 
 
 



 
 

43. KÁRTYALAP 
 
 
 

 1 - 3 hónap 

 4 - 6 hónap 

 7 - 11 hónap 

 Kb. 1 év 

 Kb. 2 év 

 Kb. 3 év 

 Kb. 4 év 

 Kb. 5 év 

 6 - 10 év 

 Több mint 10 év 

 



 
 

44. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Soha 

 Egyszer 

 Kétszer 

 3 vagy 4 -szer 

 5 vagy annál többször 

 



 
 

45. KÁRTYALAP 
 
 
 

Férj/feleség/partner 

Fia/lánya (mostoha vagy nevelt is!) 

Szülő/após v. anyós, a partner szülője, mostohaszülő 

Testvér (mostoha és nevelt is) 

Egyéb rokon 

Egyéb nem rokon 

 



 
 

46. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Törvényes házasok  

 Nem regisztrált élettársi kapcsolatban élők 

 Regisztrált élettársi kapcsolatban élők  

 Nem vált el, de külön él  

 Elváltak  

 



 
 

47. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Házas 

 Regisztrált élettársi kapcsolatban élő 

 Nem vált el, de külön él 

 Elvált 

 Özvegy 

 Egyik sem  (SOSEM házasodott vagy regisztrálta 
élettársi kapcsolatát) 

 



 
 

48. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyváros 

Nagyváros elővárosa 

Város vagy kisváros 

Falu vagy község 

Tanya 

 



 
 

49. KÁRTYALAP 
 
 

- Nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal 
egyenértékű 

- 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű 

- Befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű 

- Szakmunkásképző, szakiskola 

- 10. évfolyamra épülő szakképzés 

- Érettségi, befejezett szakközépiskola 

- Érettségi, befejezett gimnázium 

- Érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, 
középfokú technikum 

- Felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum 

- Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak –  
BA /BSc 

- Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc 

- Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs 

- Egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – 
MA / MSc 

- Felsőfokú végzettség tudományos fokozattal 

- Egyéb 



 
 

50. KÁRTYALAP 
 
 
 

dolgoztam, fizetett munkát végeztem (vagy átmenetileg 
nem, pl. szabadság miatt)  
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban) 

tanultam (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a 
szabadság alatti időt is beleértve) 

munkanélküli voltam és aktívan munkát kerestem 

munkanélküli voltam, munkára vártam, de nem kerestem 
aktívan munkát 

tartósan beteg vagy rokkant 

nyugdíjas 

katonai vagy civil szolgálat 

háztartási munkát végeztem, a gyerekekre vagy másokra 
vigyáztam (GYES/GYED is) 

 



 
 

51. KÁRTYALAP 
 
 
 
Egyáltalán 

nem tudom/ 
tudtam 

befolyásolni 

         Csak tőlem 
függ/ 

függött 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 
 

52. KÁRTYALAP 
 
 
 

Kormányzati vagy önkormányzati szektor 

Más közszféra (pl. egészségügy, oktatás) 

Állami vállalat 

Magánvállalat 

Saját vállalkozás 

Egyéb 

Vegyes, magán és állami vállalat 

 



 
 

53. KÁRTYALAP 
 
 
 

Jobb állást talált 

Úgy döntött, saját vállalkozásba kezd/egyéni vállalkozó lesz 

Lejárt a szerződése  

Leépítették/elbocsátották  

A munkaadó tevékenysége megszűnt 

Saját/családi vállakozás megszűnése, eladása 

Betegség vagy rokkantság 

Nyugdíjazás 

Személyes vagy családi okok 

Egyéb 

Sosem hagyta ott munkaadóját 

 



 
 

54. KÁRTYALAP 
 
 
 

Bérek vagy fizetések 

Vállalkozásból (kivéve mezőgazdaság) szerzett jövedelem 

Mezőgazdasági vállalkozásból szerzett jövedelem 

Nyugdíjak 

Munkanélküli / jövedelempótló segély  

Társadalombiztosítási juttatás (pl. családi pótlék, GYES) 
vagy bármilyen más forrásból szociális segély, ösztöndíj 

Befektetésből, megtakarításból, biztosításból vagy ingatlan 
- hasznosításból származó jövedelem 

Egyéb forrásból származó jövedelem 

 



 
 

55. KÁRTYALAP 
 
 
 

A háztartásának az összes forrásból származó havi nettó jövedelme: 
 

J - kevesebb, mint 75.000,-Ft 

R -   75.001  - 100.000,-Ft 

C - 100.001  -125.000,-Ft 

M - 125.001 - 150.000,-Ft 

F - 150.001 - 175.000,-Ft  

S - 175.001 - 200.000,-Ft  

K - 200.001 - 225.000,-Ft  

P - 225.001 - 250.000,-Ft  

D - 250.001 - 300.000,-Ft  

H - 300.000, - Ft –nál több 

 



 
 

56. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Semmit 

 Nagyon keveset 

 A felénél kevesebbet 

 Körülbelül a felét 

 A felénél többet 

 Nagy részét 

 Mindet 

 



 
 

57. KÁRTYALAP 
 
 
 

 kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből 

 kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből 

 nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből 

 nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből 

 



 
 

58. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon nehéz lenne 

Elég nehéz lenne 

Se nem könnyű, se nem nehéz 

Elég könnyű lenne 

Nagyon könnyű lenne 

 



 
 

59. KÁRTYALAP 
 
 

- Nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal 
egyenértékű 

- 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű 

- Befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű 

- Szakmunkásképző, szakiskola 

- 10. évfolyamra épülő szakképzés 

- Érettségi, befejezett szakközépiskola 

- Érettségi, befejezett gimnázium 

- Érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, 
középfokú technikum 

- Felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum 

- Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak –  
BA /BSc 

- Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc 

- Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs 

- Egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – 
MA / MSc 

- Felsőfokú végzettség tudományos fokozattal 

- Egyéb 



 
 

60. KÁRTYALAP 
 
 
 

dolgozott, fizetett munkát végzett  
(vagy átmenetileg nem, pl. szabadság miatt)  
(alkalmazottként, vállalkozóként, a családi vállalkozásban) 

tanult (amit nem a munkáltató fizetett) (akár a szabadság 
alatti időt is beleértve) 

munkanélküli volt és aktívan munkát keresett 

munkanélküli volt, munkára várt, de nem keresett aktívan 
munkát 

tartósan beteg vagy rokkant 

nyugdíjas 

katonai vagy civil szolgálat 

háztartási munkát végzett, a gyerekekre vagy másokra 
vigyázott (GYES/GYED is) 

 



 
 

61. KÁRTYALAP 
 
 

- Nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal 
egyenértékű 

- 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű 

- Befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű 

- Szakmunkásképző, szakiskola 

- 10. évfolyamra épülő szakképzés 

- Érettségi, befejezett szakközépiskola 

- Érettségi, befejezett gimnázium 

- Érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, 
középfokú technikum 

- Felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum 

- Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak –  
BA /BSc 

- Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc 

- Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs 

- Egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – 
MA / MSc 

- Felsőfokú végzettség tudományos fokozattal 

- Egyéb 



 
 

62. KÁRTYALAP 
 
 
 

Diplomás szakemberek  
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló 

Diplomás vezető hivatalnokok  
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú 
köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti hivatalnok 

Irodai és közvetítői foglalkozások 
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető 

Értékesítéssel foglalkozók 
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, 
biztosítási ügynök 

Szolgáltatóiparban dolgozók  
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, 
fegyveres erők tagjai, katona 

Nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

Szakmunkások 
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék 

Segédmunkások 
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás 

Mezőgazdasági dolgozók 
Pl.:farmer, földműves,traktorvezető, halász  

 



 
 

63. KÁRTYALAP 
 
 

- Nem járt iskolába; 1-3 osztályos elemi iskola vagy azzal 
egyenértékű 

- 4-7 osztályos elemi iskola vagy azzal egyenértékű 

- Befejezett általános iskola vagy azzal egyenértékű 

- Szakmunkásképző, szakiskola 

- 10. évfolyamra épülő szakképzés 

- Érettségi, befejezett szakközépiskola 

- Érettségi, befejezett gimnázium 

- Érettségire épülő felsőfokra nem akkreditált szakképzés, 
középfokú technikum 

- Felsőfokú akkreditált szakképzés, felsőfokú technikum 

- Főiskolai diploma vagy főiskolai alapképzési szak –  
BA /BSc 

- Egyetemi alapképzési szak – BA /BSc 

- Főiskolai mesterképzési szak – MA/MSs 

- Egyetemi diploma vagy egyetemi mesterképzési szak – 
MA / MSc 

- Felsőfokú végzettség tudományos fokozattal 

- Egyéb 



 
 

64. KÁRTYALAP 
 
 
 

Diplomás szakemberek  
Pl.:orvos, tanár, mérnök, művész, könyvvizsgáló 

Diplomás vezető hivatalnokok  
Pl.: bankár, vállalati vezető, magas rangú 
köztisztviselő,állami hivatalnok, szakszervezeti hivatalnok 

Irodai és közvetítői foglalkozások 
Pl.: titkár, személyi asszisztens/titkár, könyvelő, irodavezető 

Értékesítéssel foglalkozók 
Pl.: értékesítési vezető, üzlet tulajdonos, bolti eladó, 
biztosítási ügynök 

Szolgáltatóiparban dolgozók  
Pl.: étterem tulajdonos, rendőr, pincér, gondozó, fodrász, 
fegyveres erők tagjai, katona 

Nem diplomás szakemberek, technikusok, mesteremberek 
Pl.: autószerelő, szerszámkészítő, villanyszerelő 

Szakmunkások 
Pl.: buszvezető, ács, lakatos, pék 

Segédmunkások 
Pl.: segédmunkás, hordár, gyárban segédmunkás 

Mezőgazdasági dolgozók 
Pl.:farmer, földműves,traktorvezető, halász  

 



 
 

65. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon hasznos 

 Elég hasznos 

 Nem túl hasznos 

 Egyáltalán nem hasznos 

 



 
 

66. KÁRTYALAP 
 
 
 

Mindet 

Nagy részét 

Kb. felét  

Egy kis részét 

Semmit 



 
 

67. KÁRTYALAP 
 
 
 

Mindig 

Legtöbbször 

Több mint fele időben 

Kevesebb, mint fele időben 

Néhányszor 

Soha 



 
 

68. KÁRTYALAP 
 
 
 

Teljesen egyetértek 

Egyetértek 

Egyet is értek, meg nem is 

Nem értek egyet 

Egyáltalán nem értek egyet 



 
 

69. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Soha, vagy szinte soha 

 Néha 

 Sokszor 

 Mindvégig, vagy majdnem mindvégig 



 
 

70. KÁRTYALAP 
 
 
 

Egyáltalán 
nem 

     Nagy 
mértékben

       
0 1 2 3 4 5 6 

 



 
 

71. KÁRTYALAP 
 
 
 

Emberek ellenőrzése pl. irányítás, utasítás, koordinálás stb, 

Olyan emberekkel foglalkozom, akik nem a munkahelymnek 
az alkalmazottai pl. vevők, ügyfelek, betegek, diákok 

Szövegekkel és/vagy számokkal dolgozom pl. olvasás, írás 
számolás, számítógépes munka stb.  

Fizikai tárgyakkal és/vagy egyéb anyagokkal dolgozom  
pl. gyártás, építés, összeszerelés, főzés, takarítás, festés, 
javítás, rakodás, szállítás, stb. 

Állatokkal és/vagy növényekkel dolgozom 



 
 

72. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha 

Ritkábban mint havonta egyszer 

Havonta egyszer 

Havonta többször 

Hetente egyszer 

Hetente többször 

Minden nap 



 
 

73. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha 

Havi egy alkalomnál is ritkábban 

Havonta egyszer 

Havonta többször 

Minden héten 



 
 

74. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Igen, sokat 

 Igen, néhányat 

 Igen, egy-kettőt 

 Nem, egyet sem 



 
 

75. KÁRTYALAP 
 
 
 

 …az, hogy elégedett legyek azzal, amit elvégeztem 

 …az, hogy megtartsam az állásomat  

 … mert hasznos a munkám mások számára  

 …az, hogy magasabb fizetést kapjak, vagy előléptessenek  

 … mert az elvégzendő feladataim érdekesek  

 … mert mindenkinek kötelessége mindig legjobb tudása 
szerint teljesíteni 



 
 

76. KÁRTYALAP 
 
 
 

   … hogy elégedett legyek azzal, amit elvégzek 

   … hogy megtartsam az állásomat 

 … mert a munkám más emberek számára hasznos 

   … hogy magasabb fizetést kapjak, vagy előléptessenek 

 … mert érdekes a munkám 

 … mert mindekinek a kötelessége, hogy a lehető 
legjobban végezze a munkáját 



 
 

77. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Kevesebb mint 1 év  (az általános iskola elvégzése után) 

 Kb. 1 év 

 Kb. 2 év 

 Kb. 3 év 

 Kb. 4-5 év 

 Kb. 6-7 év 

 Kb. 8-9 év 

 10 vagy még több év (a kötelező iskolákon túl) 



 
 

78. KÁRTYALAP 
 
 
 

 1 nap vagy kevesebb 

 2-6 nap 

 1-4 hét 

 1-3 hónap 

 3 hónap – 1 év 

 1–2 év 

 2–5 év 

 több mint 5 év 



 
 

79. KÁRTYALAP 
 
 
 

Egyáltalán nem igaz 

Egy kicsit igaz 

Igaz 

Nagyon igaz 



 
 

80. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nagyon egyetértek 

Egyetértek 

Egyet is értek, meg nem is 

Nem értek egyet 

Nagyon nem értek egyet 



 
 

81. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nincsenek nők 

 Nagyon alacsony az arányuk 

 Kevesebb, mint a fele 

 Kb. a fele 

 Több mint a fele 

 Nagyon magas az arányuk 

 Csak nők vannak 



 
 

82. KÁRTYALAP 
 
 
 

Rendkívül 
nehéz 

         Rendkívül 
könnyű 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

83. KÁRTYALAP 
 
 
 

Nem nagyon, vagy egyáltalán nem befolyásolják 

Valamennyire befolyásolják 

Eléggé befolyásolják 

Nagyon befolyásolják 



 
 

84. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon egyetértek 

 Egyetértek 

 Egyet is értek, meg nem is 

 Nem értek egyet 

 Nagyon nem értek egyet 



 
 

85. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha 

Szinte soha 

Néha 

Gyakran 

Mindig 



 
 

86. KÁRTYALAP 
 
 
 

Rendkívül 
elégedetlen 

         Rendkívül 
elégedett 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 
 

87. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon egyetértek 

 Egyetértek 

 Egyet is értek, meg nem is 

 Nem értek egyet 

 Nagyon nem értek egyet 



 
 

88. KÁRTYALAP 
 
 
 

Egyáltalán nem fontos  

Nem fontos 

Fontos is, meg nem is 

Fontos 

Nagyon fontos 



 
 

89. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Nagyon egyetértek 

 Egyetértek 

 Egyet is értek, meg nem is 

 Nem értek egyet 

 Nagyon nem értek egyet 



 
 

91. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha 

Havonta egynél is kevesebbszer 

Havonta egyszer 

Havonta többször 

Hetenként egyszer 

Hetenként többször is 

Minden nap 



 
 

92. KÁRTYALAP 
 
 
 

Soha  

Havi egy alkalomnál is ritkábban 

Havonta egyszer 

Havonta többször 

Minden héten 



 
 

93. KÁRTYALAP 
 
 
 

 Biztosan nem 

 Talán nem 

 Talán igen 

 Biztosan igen 

 

 


