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KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK 
FELMÉRÉSÉRE 

 
A felmérés a Bodrogközi Kistérségi Társulás megbízásából a Bodrogközi Információs 
Pontok (TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-000) című projekt keretei között. 
 

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! 
 
 
1. A kérdőív felvétel ideje:........................................................................................................ 

2. A kérdőív felvétel helye:....................................................................................................... 

3. A kérdőív felvétel körülményei:............................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

4. A kérdező biztos neve:.......................................................................................................... 

5. A kérdőív felvétel időtartama:............................................................................................... 

 
I. Státus 
 

1. életkor: 0-14 ⃝  15-19 ⃝ 20-29 ⃝ 30-50 ⃝ 51-64 ⃝ 
 

2. Végzettség: 8 általános alatt ⃝ 8 általános ⃝  szakmunkás ⃝ 
   érettségi ⃝   felsőfokú szakképesítés vagy diploma ⃝ 
 
 



II. Szabadidős szokások 
 
1. A szabadidő elöltéséhez a felsorolt lehetőségek közül milyen gyakran veszi igénybe az 
alábbi eszközöket? (Csak egy válasz jelölhető meg.) 
 

a) Tv nézés 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 
 
b) Közös családi beszélgetések, társasjáték, kártya 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 
 
c) Olvasás 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 

 
d) Egyéni hobbi (horgászat, sakk, sport, kirándulás) 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 

 
e) Számítógép- internet 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 

 
f) Tv-től független filmnézés (dvd, letöltött film) 
Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ soha ⃝ 

 
III. Kulturális intézmények látogatása 
 
1. Mikor járt utoljára az alábbi intézménytípusokban? (Csak egy válasz jelölhető meg.) 
 

a) Művelődési ház, könyvtár helyben 
A héten ⃝ a hónapban ⃝   néhány hónapja ⃝ egy-két éve ⃝ 
soha ⃝ 

b) Művelődési ház, könyvtár máshol (pl.: Sárospatakon, Cigándon, Kisvárdán) 
A héten ⃝ a hónapban ⃝   néhány hónapja ⃝ egy-két éve ⃝ 
soha ⃝ 

c) Moziban, bármilyen filmvetítésen (bárhol) 
A héten ⃝ a hónapban ⃝   néhány hónapja ⃝ egy-két éve ⃝ 
soha ⃝ 

d) Színházban, helyben vagy bárhol 
A héten ⃝ a hónapban ⃝   néhány hónapja ⃝ egy-két éve ⃝ 
soha ⃝ 

e) Fesztivál népünnepély (falunapon, búcsú, fesztiválok) 
A héten ⃝ a hónapban ⃝   néhány hónapja ⃝ egy-két éve ⃝ 
soha ⃝ 

 



2. Ha járt művelődési házban vagy könyvtárban milyen programon vett részt, milyen 
szolgáltatást vett igénybe? Jelölje (Több válasz is megjelölhető). 

kiállítás, szórakoztató program /bál/  

koncert, színház vagy pódium előadás  

ismeretterjesztő előadás  

klub, szakkör, amatőr művészeti csoport  

bármilyen ünnepség  
könyvtári rendezvény  

könyvtári szolgáltatás (internet, hírlap olvasás, kölcsönzés)  

 
3. Kérjük, soroljon fel legalább három emlékezetes kulturális-közösségi programot, eseményt 
az elmúlt évekből, amelyen részt vett! 
 
1. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

IV. Közösségi részvétel 
 
1. Aktív tagja-e a településen? (Több válasz is megjelölhető) 

Vallási gyülekezetnek   

Civil szervezetnek (egyesület, sport klub, stb-)  

Klubnak (művelődő közösségnek pl.: nyugdíjas klub)  

Pártnak (párt hovatartozás nélkül)  

Művészeti csoportnak (kórus, tánc, stb.)  

Egyiknek sem  

 



2.  Ha, igen milyen gyakran látogatja ezeket a közösségeket? (Csak egy válasz jelölhető meg.) 
 

Minden nap ⃝ hetente többször ⃝ egy- két hetente ⃝ havonta ⃝ 
ritkábban ⃝ 

 
3. Milyen okból jár ebbe vagy ezekbe a közösségekbe? ? (Több válasz is megjelölhető) 

 

Ott vannak a barátaim, jó ismerőseim  

Szeretem az ottani tevékenységeket   

Hasznosan telik az időm  

Kötelességem oda járni  

 
4. Általában elégedett a település kulturális közösségi életével, lehetőségeivel? Jelölje „x”- el 
egy ötfokozatú skálán! (1 - egyáltalán nem 2 - alig látok jó dolgokat, 3 - többé- kevésbé igen 
4 - Sok jó dolog van, de még lehetne fejlődni, 5 - teljes egészében) 
 

1 2 3 4 5 
     

 
V. Információszerzés 
1. Fontos-e Önnek hogy jól tájékozott legyen? Jelölje „x”- el egy ötfokozatú skálán! 

(1 - Egyáltalán nem, 2 - kevésbé, 3 - valamennyire fontos, 4 - jó, ha tudok a világ 
dolgairól, 5 – létfontosságú) 

 
1 2 3 4 5 

     
 
2. Milyen típusú információk érdeklik leginkább, jelölje a sorrendet 1-től 7-ig? 
 

Téma Sorrend 
Politika   
Gazdaság   
Kultúra  
Sport   
Helyi közélet   
Egyházi hírek   
Bulvár  

 
3. Hatókör szerint mely híreket tartja a legfontosabbnak, jelölje a sorrendet 1-től 4-ig! 
 

Téma Sorrend 
Helyi  
Térségi (Bodrogköz)  
Országos  
A nagyvilág hírei  



4. Honnan szerzi az infókat (hírek, események, kulturális programok, tv-rádióműsorok, 
menetrend stb.)? (Több válasz is megjelölhető) 
 

Tv- rádió  

Nyomtatott információs forrás (újság, könyv, hirdetési lap)  

Internet  

Helyi szóbeszéd  

Ismerőseimet, barátaimat kérdezem  

 
5. Csak akkor kell válaszolni, ha az internetet jelölte. Hol internetezik? (Több válasz is 
megjelölhető) 

 

Otthon  

Könyvtár, művelődési ház  

Szomszéd, barát, rokon  

 
6. Ha az internetet jelölte, mire használja?  (Több válasz is megjelölhető) 

 
Hírek információk keresése  

Film- video nézés  

Közösségi portálok látogatása  

Tanulás  

Levelezés, kapcsolattarás távoli rokonokkal, barátokkal  

7. Van-e okos telefonja? (Csak egy válasz jelölhető meg.) 
 

Van, de csak telefonálok vele ⃝ 

Van, telefonálok és internetezek 

(böngészés, közösségi portálok) is vele ⃝ 

Nincs ⃝ 

 



VI. Az elvárások 
1. Milyen programot, közösségi alkalmat látna szívesen a településen? Kérjük, állítsa 
sorrendbe –től 5-ig! 
 

Kategória Sorrend 
Szórakoztató rendezvény- bál,  
Ünnepség megemlékezés   
Klub, szakkör   
Egészségmegőrző program 
(étkezési kultúra, gyógynövény 
szakkör stb.)  

 

Amatőr művészeti csoport  
 
2. Az alábbi korosztályok összefogását mennyire tartja fontosnak? Jelölje a skálán „x”- el! 
(1 - egyáltalán nem 2 - ha összefognának, jó lenne 3 - tenni kell az össze fogásért 4 - fontos, 
hogy összefogjanak 5 - e nélkül nem képzelhető el a közösségi élet a településen) 
 

 1 2 3 4 5 
Gyerekek      
Fiatalok      
Középkorúak      
Idősek      

 
3. Járna- e közösségbe? Ha igen, milyenbe? (Több válasz is megjelölhető) 
 

Amatőr művészeti csoport(tánc, szövés- varrás, tárgyalkotó)  

Közös beszélgetéseket, programokat szervező klub (idősek klubja, ifjúsági klub)  

Tematikus klub (egészség megőrző, olvasó kör, természetjáró stb.)  

 
4. Mely ünnepeket tartja a legfontosabbnak? Jelölje a sorrendet 1-től 4-ig! 
 

Kategória Sorrend 
családi  
vallási egyházi  
állami  
tematikus (pl. idősek napja, magyar 
kultúra napja, gyereknap stb.) 

 

 
5. Hogyan kapcsolódna be egy ünnepség megszervezésébe? (Több válasz is megjelölhető) 
 

Elmennék  
Vállalnék önkéntes munkát  
Anyagilag is hozzájárulnék (pénz, sütemény, szendvics ital)  
Szerepelnék a műsorban, ha felkérnek  
Sehogy  



6. Mit vár el egy ünnepi alkalomtól? Állítsa sorrendbe 1-től 5-ig! 
 

Kategória Sorrend 
Legyen jó műsor   
Hallgassunk jó beszédet   
Legyen újszerű és érdekes  
Legyen étel és ital   
Szórakoztató legyen  

 
7.A jó könyvtár ön szerint milyen szolgáltatást nyújt? Melyiket venné szívesen igénybe az 
alábbiak közül? (Több válasz is megjelölhető) 
 

Napilapok, folyóiratok olvasása   

Internetezési lehetőség   

Legyenek folyamatosan új könyvek   

Irodalmi programok   

Egyik sem, nem akarok könyvtárba járni  

8.A helyi és térségi ügyek tekintetében milyen hírforrást használna szívesen? (Több válasz is 
megjelölhető) 
 

Helyi újság lenne jó  

Térségi újság lenne jó  

Valamilyen internetes portál, jelenlét a közösségi oldalakon   

Egyik sem, nem érdekelnek a helyi és térségi hírek  

 
10. Tagja- e valamilyen helyi vagy bodrogközi netes fórumnak, facebook csoportnak? 

 
Igen ⃝ Nem ⃝ 

 



11. Megtenné-e egy jó programért? Jelölje egy ötfokozatú skálán! (1 -  soha 2 - előfordulna 
3 - bizonyos esetben igen 4 - igen, ha jók a feltételek 5 - minden körülmények között)  
 

 1 2 3 4 5 
Elutaznék saját magam       
Ha megszervezik és fizetik, elutaznék egy 
csoporttal 

     

Ha megszervezik, kifizetem és elutaznék 
egy csoporttal  

     

Megvenném a jegyet vagy adnék pénzt a 
szervezéshez 

     

Szívesen adnék természetben valamit 
(sütemény, étel ital, apró ajándék stb.) 

     

Vállalnék önkéntes munkát      
 
12. Ha vállalna a rendezvényeken önkéntes munkát, milyet? (Erre a kérdésre csak akkor kell 
válaszolni ha legutóbbi kérdésben az önkéntes munka 4-es vagy 5- ös osztályzatot kapott.) 
Szervezésben való részvétel (Több válasz is megjelölhető) 
 

A rendezvényen való közreműködés (főzés, gyermek felügyelet, takarítás stb.)  

Fellépés  

Technikai közreműködés (hangosítás, szállítás)  

Adománygyűjtés  

Kommunikáció (plakátozás, internetes hírverés)  

13.Ha a felsorolt programokra a közeljövőben kerülne sor, mennyire venne részt rajta 
szívesen? Jelölje „x”- el az ötfokozatú skálán! (1 - nem 2 - nagyon meg kellene győzni  
3 - esetleg elmennék 4 - elmennék 5 - semmi áron ki nem hagynám) 
 

 1 2 3 4 5 
Országjáró kirándulás      
Csoportos színház vagy mozi 
látogatás 

     

Képzés (tanfolyam, vagy közös 
tanulás) 

     

Nyári tábor      
Közösségi rendezvények (közös 
főzés, sportolás) 

     

 



14. Saját szavaival mondjon legalább 3 dolgot, amitől jó lehet a közösségi- kulturális életnek 
a településén!  
 
1. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

VII. Körülmények, értékek 
 
1 Ön szerint mennyire csupán pénz kérdése az, hogy jobb legyen a településén a kulturális 
közösségi élet? Jelölje a skálán! (1 - Egyáltalán nem pénz kérdése, 2 - Jó lenne több, de e 
nélkül is megoldható, 3 - Jóval több kellene, mert e nélkül nagyon nehéz haladni, 4 - Ha nem 
lesz, több az elszomorít, de egy két dolgot meg lehet tenni, 5 - Ha nem lesz, több az teljesen 
reménytelen helyzetet teremt, nem tehetünk semmit. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
2.Mi kell még a jó kulturális-közösségi élethez? Jelölje a sorrendet! 
 

Kategória Sorrend 
Jó állapotú, felszerelt épület  
Felkészült szakember  
Pénz, anyagi támogatás  
Aktivitás, összefogás, érdeklődés a lakosság 
részéről 

 

Megfelelő kommunikációs csatornák  
3. Ön szerint, kinek a dolga a helyi kulturális- közösségi élet szervezése? Jelölje a sorrendet! 
 

Kategória Sorrend 
Polgármester   
Helyi hivatal  
Helyi szakember (könyvtáros, művház. vezető)  
A lakosok  

 



VII. A válaszadó megjegyzései 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

VIII. A kérdező biztos megjegyzései 
 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 


