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KÉRDŐÍV 
A munkaerő helyben tartásának és térségbe vonzásának eszközei 

 
 

1. Kitöltő neme:   (A)  □ nő  
   (B)  □ férfi  
 

2. Életkora:    (C)  □ 20 év alatt  
    (D)  □ 21 és 30 év között  
    (E)  □ 30 év fölötti 
  

3. A kitöltő státusza:   (F)  □ középiskolás  
    (G)  □ felsőoktatásban résztvevő  
    (H)  □ szakképzetlen felnőtt  
    (I)  □ szakképzett felnőtt  
    (J)  □ diplomás felnőtt 

 Megjegyzés:   felnőtt = nem jár középiskolába és felsőfokú  
               intézményben sem hallgató  
 
4. Hány munkahelye volt eddig?:  (K)  □ egy sem  

     (L)  □ kevesebb, mint 5 
    (M)  □ 6-10 között 
    (N)  □ több, mint 10 
 

5. Jellemzően miért váltott/váltana munkahelyet?:   
    (O)  □ magasabb bérért  
    (P)  □ jobb munkafeltételekért  
    (Q)  □ lakóhelyemhez közelebb helyezkedtem el 
    (R)  □ karrierépítés 
    (S)  □ egyéb: …………………………………….….. 
 

6. Munkahely-változtatásnál melyik és mennyire fontos Önnek: bér, egyéb 
foglalkoztatási feltételek, munkahelyen kívüli külső környezet (Kérjük jelölje 
százalék megadásával a fontosságot úgy, hogy a három érték összege 100% 
legyen!) 
(T) ……% bér 
(U) ……% béren kívüli foglalkoztatási feltételek  
(V) ……% munkahelyen kívüli külső környezet 
  100 % 
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7. Mekkora összegű NETTÓ bért tart szükségesnek a megélhetéséhez? 
 (W) □ 50.000 – 100.000 Ft  
 (X) □ 101.000 – 200.000 Ft  
 (Y) □ 201.000 – 300.000 Ft  
 (Z) □ 301.000 – 400.000 Ft  
 (AA) □ 401.000 Ft fölött 

 
8. A béren kívüli foglalkoztatási feltételek közül melyik és mennyire fontos Önnek? 

(Kérjük, rangsoroljon 1-10-ig, ahol 1-es jelenti a legfontosabbat!) 
 (AB)  □ teljesítményösztönző rendszer (pl. célfeladat, prémium, stb.)
 (AC)   □ cafetéria rendszer 
 (AD)  □ munkarend (pl. rugalmas, részmunkaidős, stb.) 
 (AE)  □ továbbképzési lehetőségek 
 (AF)  □ karrierlehetőség 
 (AG)  □ munkahelyi rendezvények 
 (AH)  □ közösségi élet 
 (AI)  □ cég adottságai 
 (AJ)  □ munkatársak 
 (AK)  □ vezető 
 (AL)  □ egyéb: ………………………………………. 
  
9. Az alábbi munkarendek közül melyeket választaná a legszívesebben? (Kérjük, 

válasszon ki hármat és rangsorolja 1-3 skálán, ahol 1-es jelenti a legkedveltebbet!) 
   (AM) □ állandó délelőtt  
   (AN) □ két műszak 
   (AO) □ három műszak 
   (AP) □ osztott munkarend 

   (AQ) □ rugalmas munkarend 
   (AR) □ részmunkaidő 
   (AS) □ távmunka (otthonról végezhető) 
 

10. A munkáltató által biztosított képzési lehetőségek közül melyeket tartaná 
fontosnak? (Kérjük, válasszon ki hármat és rangsorolja 1-3 skálán, ahol 1-es 
jelenti a legfontosabbat!) 

   (AT) □ továbbképzést a szakmán belül 
   (AU) □ informatikai képzést 
   (AV) □ nyelvi képzést 
   (AW) □ egyéb tanulási lehetőséget 
   (AX) □ különböző tréningeket 
   (AY) □ egyiket sem 
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11. Egy adott munkahely kiválasztásánál hány évre tervez előre? 
   (AZ) □ egy évnél rövidebb időre 
   (BA) □ max. 5 évre 
   (BB) □ 5-10 év között 
   (BC) □ 10-20 év között 
   (BD) □ 20 évnél hosszabb távra 
     

12. Munkahelykeresésnél mik a fontosak az Ön számára az alábbiak közül? (Kérjük, 
válasszon ki hármat és rangsorolja 1-3 skálán, ahol 1-es jelenti a 
legfontosabbat!) 

   (BE) □ a cég ismertsége 
   (BF) □ a cég nagysága 
   (BG) □ a cég technológiai korszerűsége 
   (BH) □ a cégnél lévő munkabiztonság 
   (BI) □ a cég környezetvédelmi megfelelése 
   (BJ) □ a cég stabilitása 
   (BK) □egyéb: ………………………………………….. 
 

13. Munkahelyválasztásnál fontosnak tartja-e, hogy milyenek a leendő munkatársak? 
   (BL) □ igen 
   (BM) □ nem 
 

14. Munkahelyválasztásnál fontosnak tartja-e, hogy milyen a leendő főnöke? 
   (BN) □ igen 
   (BO) □ nem 
 

15. Munkahelyvállalás szempontjából mennyire mobil? 
   (BP) □ csak a lakóhelyemen kívánok munkát vállalni 
   (BQ) □ lakóhelyem 50 km-es körzetében is vállalnék munkát 
   (BR) □ az országban bárhol vállalnék munkát 
   (BS) □ külföldön is vállalnék munkát 
 

16. Helyezkedett-e / helyezkedne-e el lakóhelyétől akkora távolságban, hogy költözni 
is kellett/kellene? 

   (BT) □ igen 
   (BU) □ nem 

 
17. Lakóhelyétől távoli munkahely-választásnál tájékozódik-e részletesen a 

munkahelyen kívüli feltételekről? 
   (BV) □ igen 
   (BW) □ nem 
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18. Lakóhelyétől távoli munkahely-választásnál mi lenne fontos az Ön számára? 
(Kérjük, rangsoroljon 1-8-ig, ahol 1-es jelenti a legfontosabbat!) 

  (BX)  □ lakhatási lehetőségek 
   (BY) □ szórakozási lehetőségek 
   (BZ) □ sportolási lehetőségek 
   (CA) □ kulturális lehetőségek 
   (CB) □ egészségügyi ellátások 
   (CC) □ oktatási, nevelési lehetőségek 
   (CD) □ helyi és távolsági közlekedési lehetőségek 
   (CE) □ város rendezettsége 
   (CF) □ egyéb: ………………………………………. 
 

19. A lakhatási lehetőségek közül melyik megoldások után érdeklődne? (Több 
választ is megjelölhet!) 

   (CG) □ saját lakás vásárlása 
   (CH) □ bérlakás 
   (CI) □ albérlet 
   (CJ) □ munkásszállás 
   (CK) □ egyéb: ………………………….…………… 

 
20. A szórakozási lehetőségek közül melyek fontosak Önnek? (Több választ is 

megjelölhet!) 
   (CL) □ mozi 
   (CM) □ bevásárlóközpont 
   (CN) □ pub, étterem 
   (CO) □ fesztivál 
   (CP) □ koncertek 
   (CQ) □ disco 
   (CR) □ táncház 
   (CS) □ kirándulóhelyek 
   (CT) □ vidámpark 
   (CU) □ kalandpark 
   (CV) □ állatkert 
   (CW) □ wellness  
   (CX) □ sportesemények 
   (CY) □ egyéb: ………………………………………. 
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21. A sportolási lehetőségek közül melyek fontosak Önnek? (Több választ is 
megjelölhet!) 

  (CZ) □ téli sportok (korcsolyázás, síelés, stb.) 
  (DA) □ nyílt vízi sportok 
  (DB) □ fedett pályás sportok (faltenisz, asztalitenisz, bowling, stb.) 
  (DC) □ kerékpározás  
  (DD) □ tenisz 
  (DE) □ fedett uszoda 
  (DF) □ extrém sportok (BMX, gördeszkázás, stb.) 
  (DG) □ konditerem 
  (DH) □ fittnessterem 
  (DI) □ egyéb: ……………………….…………………….  

 
22. A kulturális lehetőségek közül melyek fontosak Önnek? (Több választ is 

megjelölhet!) 
  (DJ) □ színház 
  (DK) □ könyvtár 
  (DL) □ kiállítások/múzeum 
  (DM) □ koncertek 
  (DN) □ egyéb kulturális rendezvények 
  (DO) □ öntevékeny művészeti egyesületek 
  (DP) □ egyéb: ……………………..……………………….  

 
 

Köszönjük közreműködését! 


