
 
 
  
 

 

Köszönjük, hogy segítette munkánkat! 

 

 
 

KÉRDŐÍV 
Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, Várpalota városában 

 
Kedves Fiatal! 

 
A „Várpalota a mi ügyünk” Helyi Közösség jelenleg tervezi a város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Ebben a 
programban kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a városban élő fiatalok igényeire. Szeretnénk, ha minél többen 
vállalnátok szerepet saját lakhelyetek vagy a térség közösségi életében, jó lenne, ha átvennétek az idősebb 
generációtól majd a staféta botot. Ehhez azt tartjuk szükségesnek, hogy megismerjük véleményeteket, 
hozzáállásotokat saját társadalmi szerepvállalásotokról. Olyan ifjúsági klubok létrehozását szeretnénk támogatni, 
melyek illeszkednek a korosztály igényeihez. 
 
A kérdőív kitöltése önkéntes s név nélküli, azokon a kitöltője semmilyen módon sem kerül beazonosításra. 
 
Kérünk, hogy figyelj, mikor a kérdőívet átbeszéljük, de ha közben merül fel kérdés, arra is szívesen válaszolunk. 
Ami a legjobb, NINCS ROSSZ VÁLASZ, csak olyan válasz van, amivel segíted munkánkat. 
 
 
Köszönjük, hogy segíted munkánkat! 
 
 
Kontics Monika 
kutatásvezető 

 
 

1. Nem (Jelöld X-el):     férfi    nő 
 
2. Születési év (Évszám megadás):____________________ 
 
3. Melyik településen élsz? (neved meg): ______________________ 
 
4. Mi a fő érdeklődési köröd, hobbid? Csak fogyasztod (pl. nézed, hallgatod, figyelemmel kíséred), vagy aktívan 

műveled is? (Kérlek, tegyél X-et a megfelelő rovatba, többet is megjelölhetsz!) 
 Fogyasztom Aktívan művelem 

Zene   
Tánc   
Informatika, számítástechnika   
Sport   
Természetvédelem   
Képzőművészet   
Rajzolás/ Grafika   
Fotózás   
Filmezés   
Irodalom, történelem   
Oktatás   
Társadalmi kérdések   
Tudományos vívmányok   
Egyéb, kérlek, nevezd meg:…   
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5.  Mivel foglalod el magad a szabadidődben hétköznap? (Kérlek, húzd alá! Több válaszlehetőséget is 
megjelölhetsz.) 
a. Sportolás (úszás, foci, kézilabda, stb.) 
b. Szakkörök (rajz, színjátszó, tánc, stb.) 
c. Olvasás 
d. Tv-nézés 
e. Internet 
f. Vendéglátó egységekbe járok 
g. Buli 
h. Önkéntes munka 
i. Egyéb, kérlek, nevezd meg:…………….. 

 
6. Mivel foglalod el magad a szabadidődben hétvégén? (Kérlek, húzd alá! Többet is megjelölhetsz.) 

a. Házibuli 
b. Internet 
c. Vendéglátó egységekbe járok 
d. Koncert 
e. Sport 
f. Természetjárás 
g. Diszkó 
h. Szakkörök 
i. Képzések 
j. Nyelviskola 
k. Önkéntes munka 
l. Egyéb, kérlek, nevezd meg: ………. 

 
7. Milyen rendezvényen, programon vennél részt szívesen? (Kérlek, húzd alá! Többet is megjelölhetsz.) 

a. Koncertek 
b. Karaoke 
c. Kiállítások 
d. Folklór rendezvények, hagyományőrző programok 
e. Táncház (néptánc) 
f. Egyéb táncest, kérlek, nevezd meg: ………… 
g. Bál 
h. Kreatív szakkörök; kérlek, nevezd meg: ……… 
i. Ismeretterjesztő előadások 
j. Gasztronómiai rendezvények 
k. Túrák 
l. Sportrendezvények 
m. Önképző kör 
n. Vallási programok 
o. Tematikus beszélgetések: 

• Tudományról 
• Kultúráról 
• Mindennapi történésekről, közéletről  
• Oktatási rendszerről, továbbtanulásról,  
• Munkavállalásról 

l.   Egyéb, kérlek, nevezd meg: …………..         
 

8. Milyen gyakran veszed igénybe, az ilyen jellegű intézmények, programok szolgáltatásait? (Kérlek, X-elj a 
megfelelő rovatba! Több válasz is lehetséges.) 
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 Hetente 

egyszer 
Kéthetente Havonta Évente Soha 

Színház      
Mozi      

Művészeti kiállítások      
Felolvasó estek      

Koncertek (könnyűzene)      
Koncertek (komolyzene)      

Nyelviskola      
Kulturális rendezvények      

Nyelviskola      
Uszoda      

Sportrendezvények (foci, 
kézilabda, meccsek, 

edzések stb. 

     

Konditerem      
Kreatív szakkörök      
Vallási programok      

Egyéb, kérlek, nevezd meg:      
 
 

9.  Tagja vagy valamilyen civil szervezetnek? (Kérlek, húzd alá) igen  nem 
 

10.  Kérlek, indokold a 11. pontban adott válaszodat (igen válasz esetén nevezd meg a 
szervezetet/szervezeteket): 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

11.  Lennél-e tagja helyi ifjúsági klubnak (Kérlek, húzd alá)  igen  nem 
 

12.  Kérlek, indokold a 13. pontban adott válaszodat: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

13.  Vállalnál-e szereped településed társadalmi életében (Kérlek húzd alá)  
igen  nem 

 
14.  Kérlek, indokold a 15. pontban adott válaszodat 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

15.  Mit várnál el egy ifjúsági klubtól (Tegyél x-et, 1 a legkevésbé, 5 a leginkább): 
 1 2 3 4 5 

szórakozás      

új barátok      
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hasznos közösségi munka      

fiatalabbakkal való foglalkozás      

társadalmi szerepvállalásra felkészülés      

Egyéb (Írd le)  

 
16. Mi kell egy jól működő ifjúsági klubhoz véleményed szerint (Tegyél x-et, 1 a legkevésbé, 5 a leginkább): 

 1 2 3 4 5 

pénz      

megfelelő klubszoba      

felnőtt segítség      

teljes önállóság és felelősség      

aktív vezető a saját korosztályból      

különböző érdeklődési körrel 
rendelkező fiatalok 

     

azonos érdeklődési körrel rendelkező 
fiatalok 

     

szakmai program      

szabályok      

jól működő klubok megismerés      

Egyéb (Írd le!)  

 
17.  Milyen tevékenységeket vállalnál szívesen egy ifjúsági klubban (Tegyél x-et, 1 a legkevésbé, 5 a leginkább): 

 1 2 3 4 5 

első számú vezető      

vezetőségi tag      

kulturális programok szervezése      

társadalmi témákat érintő programok 
szervezése 

     

fiatalokkal közös programok szervezése      

helyi közügyekben való közreműködés      

bármi, amiben segíthetem a csoport 
munkáját 

     

semmit, csak tag lennék      

Egyéb (Írd le)  

 
 

18.  Hallottál már az önkéntességről? (Kérlek, húzd alá!) 
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a. Igen, de nem tevékenykedem önkéntesként 
b. Igen, rendszeresen tevékenykedem önkéntesként 
c. Nem, de érdekelne, hogy miről szól 
d. Nem, és nem is foglalkoztat, hogy miről szól 

 
19.  Hogyan képzeled el az életedet magán és társadalmi szinten (mit fogsz csinálni) (kérlek röviden írd le) 

10 év múlva 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
20 év múlva 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
30 év múlva 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
20.  Ha végeztés a középiskolába milyen további terveid vannak (Kérlek húzd alá): 
- továbbtanulok itthon 
- továbbtanulok külföldön 
- dolgozni fogok itthon 
- dolgozni fogok külföldön 
- semmit sem szeretnék csinálni, egy ideig pihenek 
- ne tudom 
- Egyéb: _________________________________________ 
 

20.  Mi tartanál reális kezdő fizetésnek magadnak (kérlek írd le az összeget). ________________________ 
 

21.  Milyen munkát végeznél és heti hány órában ezért az összegért (Kérlek, írd le!) 
 
Tevékenység megnevezése: _______________________________ 
Heti munkaóra megnevezése: ______________________________ 
 

22. Mit gondolsz, mekkora összegre van szükség egy egyedülállónak a havi megélhetésre? (kérlek nevezd meg 
az összeget) _______________________________ 

23. Mire kell költeni ebből az összegből és kb. milyen arányban (Kérlek, nevezd meg a költséget, és hogy az kb. 
mekkora részét teszi ki a havi kiadásoknak, pl. rezsi költségek 30% CSAK PÉLDA :) )  

a. ________________________________________ 
b. ________________________________________ 
c. ________________________________________ 
d. ________________________________________ 
e. ________________________________________ 
f. ________________________________________ 
g. ________________________________________ 
h. ________________________________________ 
i. ________________________________________ 
j. Összesen     100% 
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24. Mit gondolsz, mekkora összegre van szükség egy két gyermekes családnak a havi megélhetéshez (egy 14 év 

alatti és egy 14 év feletti gyermekkel)? (kérlek nevezd meg az összeget) 
_______________________________ 

25. Mire kell költeni ebből az összegből és kb. milyen arányban (Kérlek, nevezd meg a költséget, és hogy az kb. 
mekkora részét teszi ki a havi kiadásoknak, 23. kérdés mintájára) 

a. ________________________________________ 
b. ________________________________________ 
c. ________________________________________ 
d. ________________________________________ 
e. ________________________________________ 
f. ________________________________________ 
g. ________________________________________ 
h. ________________________________________ 
i. ________________________________________ 
j. Összesen     100% 

26. Milyen értékeket ismersz településeden (írd le) 
a. Természeti érték: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

b. Épített örökség: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

c. Híres ember: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

27. Hol tervezel élni, miután befejezed tanulmányaidat és munkát vállalsz (húzd alá): 
a. jelenlegi lakhelyemen 
b. Magyarországon bárhol, ahol munkát találok 
c. külföldön 

 


