
Szolgáltatási felmérés - 2017 

Tisztelt Hallgató!   

Az Egyetemen jelenleg elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség 

mérésére és a felmerülő igények összegyűjtésére irányuló felmérés kitöltési 

határidejét meghosszabbítottuk. A hallgatói ügyfélszolgálatra, a tanulmányi 

hivatalokra, a nemzetközi-, a sport-, a karrier- és a könyvtári 

szolgáltatásokra is kiterjedő kérdőív kitöltésére egészen április 26. 23:59-ig 

van mód kitölteni a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. Válaszaival a 

szolgáltatások javításához, tervezhető fejlesztéséhez járul hozzá.   

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, az adatokat úgy fogjuk 

összegyűjteni és feldolgozni, hogy válaszai alapján senkit se lehessen 

beazonosítani. A kitöltés 15-20 percet vesz igénybe. A részlegesen kitöltött 

kérdőív adatai elvesznek, kitöltöttnek csak a befejezett kérdőív számít. A 

félbehagyott kérdőív nem folytatható.    

A kitöltők között az alábbi értékes ajándékokat sorsoljuk ki:    2 darab 

fesztiválcsomag, melynek tartalma 1-1 darab hetijegy a 2017. július 11-17. 

között Velencén megrendezésre kerülő Egyetemisták és Főiskolások 

Országos Turisztikai Találkozójára (EFOTT), valamint 1-1 teljes fesztivál 

felszerelés az ott alváshoz, benne egy sátorral, egy hálózsákkal és egy 

polifoam szivaccsal.  1 darab Lenovo Tab3 7 Essential 3G tablet  2 darab 

ELTE ajándékcsomag:     1. csomag: 1 darab sportbérlet (a nyertes 

választhat az alábbi bérletek közül: aerobik, konditerem, spinning), 1 darab 

BEAC sporttáska és 1 darab BEAC pulóver a BEAC felajánlásával; 1-1 

darab „az ELTE tulajdonában lévő korvinák” témájú exkluzív falinaptár és 

a "Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban" c. kiadvány az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány felajánlásával.   2. csomag: 1 darab 

BEAC pulóver, 1 darab BEAC 1898 póló, 1 darab BEAC bögre BEAC 

felajánlásával; 1 darab a Könyvtár freskóit ábrázoló díszpárna, valamint 1-

1 darab „az ELTE tulajdonában lévő korvinák” témájú exkluzív falinaptár 

és a "Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban" c. kiadvány 

az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány felajánlásával.      Amennyiben 

szeretne részt venni a nyereményjátékban, nincs más dolga, mint a kérdőív 

végén megadni érvényes email címét. A sorsolásban való részvétel 

feltételeiről itt tájékozódhat.  Köszönjük együttműködését! ELTE Rektori 

Kabinet Minőségügyi Iroda 

1.1. Kérdéscsoport 1 

2. Elégedettségmérési blokk 

Az alábbi kérdések az Ön által korábban már igénybevett egyetemi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérésére irányulnak. 

2.1. Kérdéscsoport 1 

2.1.1. Melyik karon folytatja tanulmányait? 

Amennyiben több karon is folytat tanulmányokat, akkor kérjük, 

válassza ki azt a kart, ahol több órája van, vagy több időt tölt! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 ÁJK 

 BGGyK 

 BTK 

 IK 

 PPK 

 TáTK 

 TÓK 

 TTK 



A(z) Jelenleg melyik egyetemi épületben van a legtöbb órája? 
kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén 
megjelölte a következő választ: „PPK". 

2.2. Kérdéscsoport 1 

2.2.1. Jelenleg melyik egyetemi épületben van a legtöbb órája? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 a Kazinczy utcai épületben 

 az Izabella utcai épületben 

2.3. Kérdécsoport 1 

2.3.1. Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az 

alábbiak közül? 

Kérjük, itt csak az ELTE központi vagy karai által kínált 

szolgáltatásokra gondoljon! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásait 

 a (nemzetközi) mobilitási programot (Erasmus+, Campus Mundi, 

CEEPUS, EGT alap, egyetemközi kétoldalú csereprogram) 

 a könyvtári szolgáltatásokat 

 a Karrierközpont szolgáltatásait 

 az étkezési lehetőségeket (étel-ital automata, büfé, menza, étterem) 

 a sportszolgáltatásokat 

A(z) Kérjük, válassza ki, hogy a Quaestura melyik ügyfélszolgálati 
irodáján intézi gyakrabban hallgatói ügyeit! és Amennyiben egyéb 
észrevétele, megjegyzése (például fejlesztési javaslata) van a 
Quaestura szolgáltatásai kapcsán, azt az alábbiakban tudja jelezni. 
közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel 
teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a Quaestura 
Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásait". 

2.4. Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálat 

2.4.1. Kérjük, válassza ki, hogy a Quaestura melyik 

ügyfélszolgálati irodáján intézi gyakrabban hallgatói 

ügyeit! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 A Ferenciek terén, az Egyetemi Könyvtár épületében levő központi 

ügyfélszolgálaton 

 A lágymányosi campus területén levő ügyfélszolgálaton (Q-pont) 

 
 

 

 
 

 



2.4.2. Mennyire elégedett a Quaestura választott 

ügyfélszolgálatával az alábbi szempontok szerint? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepe
sen 

inkább 
igen 

teljes 
mérték-

ben 

nem 
tudom 
meg-
ítélni 

az 
ügyfélszolgálat 
megközelíthető
sége 

      

az 
ügyfélszolgálat 
nyitva tartása 

      

a várakozási idő 
hossza 

      

az ügyintézés 
gyorsasága 

      

az ügyintéző 
készségessége/ 
udvariassága 

      

az ügyintéző 
hozzáértése 

      

a reklamációk 
kezelése 

      

2.4.3. Ön szükségesnek tartaná-e további ügyfélszolgálati 

pontok (Q-pontok) létesítését? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nem 

 igen, az alábbi helyszínen:  ______________________________  

2.4.4. Mennyire elégedett a ... 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepese
n 

inkább 
igen 

teljes 
mértékben 

nem 
vettem 

még 
igénybe 

Quaestura 
telefonos 
ügyfél-
szolgálatával? 

      

qter.elte.hu-
val? 

      

2.4.5. Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése (például 

fejlesztési javaslata) van a Quaestura szolgáltatásai 

kapcsán, azt az alábbiakban tudja jelezni. 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  



A(z) Melyik mobilitási programban vett részt? és Milyen további 
információt tartott volna szükségesnek a mobilitási program 
kapcsán? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő 
feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
(nemzetközi) mobilitási programot (Erasmus+, Campus Mundi, 
CEEPUS, EGT alap, egyetemközi kétoldalú csereprogram)". 

2.5. ELTE által koordinált mobilitási program 

2.5.1. Melyik mobilitási programban vett részt? 

Amennyiben több mobilitási prorgamban is részt vett, akkor 

kérjük, hogy azt jelölje, amelyiket legutoljára vett igénybe! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Erasmus+ 

 Campus Mundi 

 CEEPUS 

 EGT alap 

 Egyetemközi kétoldalú csereprogram 

 Egyéb  _____________________________________________  

2.5.2. Honnan értesült a nemzetközi mobilitási lehetőségekről? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 ELTE központi honlapról 

 kari honlapról 

 oktatótól 

 adminisztratív koordinátortól 

 plakátról 

 egyéb helyről, éspedig:  ________________________________  

2.5.3. Mennyire volt elégedett a mobilitási program kapcsán ... 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepe-
sen 

inkább 
igen 

teljes 
mérték-

ben 

nem 
szeretnék 
válaszolni 

az ügyintézés 
gyorsaságával? 

      

az ügyintéző 
készségességév
el/udvarias-
ságával? 

      

az ügyintéző 
hozzáértésével 

      

a kapott 
információk 
hasznosságával? 

      

a reklamációk 
kezelésével? 

      

2.5.4. Volt-e olyan probléma/kérdés, amelyre nem vagy nem 

megfelelő megoldást/választ kapott? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nem 

 igen, éspedig:  _______________________________________  



2.5.5. Milyen további információt tartott volna szükségesnek a 

mobilitási program kapcsán? 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

A(z) Miért nem vett részt az ELTE által koordinált mobilitási 
programban? kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel 
teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „a 
(nemzetközi) mobilitási programot (Erasmus+, Campus Mundi, 
CEEPUS, EGT alap, egyetemközi kétoldalú csereprogram)". 

2.6. ELTE által koordinált mobilitási program 

2.6.1. Miért nem vett részt az ELTE által koordinált mobilitási 

programban? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 nem ismerem a lehetőségeket 

 nem engedhetem meg magamnak anyagilag 

 nem találtam megfelelő helyet 

 nem tartom beilleszthetőnek a tanulmányaimba 

 nem akartam az állami féléveimből erre áldozni 

 nem akartam lemaradni a csoporttársaimtól 

 nem tartom fontosnak 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

A(z) Miért nem vette még igénybe az Egyetem könyvtári 
szolgáltatásait? kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel 
teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „a 
könyvtári szolgáltatásokat". 

2.7. Könyvtári szolgáltatások 

2.7.1. Miért nem vette még igénybe az Egyetem könyvtári 

szolgáltatásait? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

  Még nem volt rá szükségem 

  Más könyvtárba járok 

  Máshonnan szerzem be a könyveket 

  Nincs elegendő információ a könyvtárról 

  Nem megfelelő a könyvtár nyitva tartása 

 Egyéb  _____________________________________________  



A(z) Kérjük, válassza ki, hogy melyik könyvtárat használja 
leggyakrabban! és  

Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése, vagy fejlesztési 
javaslata van az Ön által leggyakrabban használt ELTE könyvtárral 
kapcsolatban, azt az alábbiakban tudja jelezni. közötti kérdéseket 
csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a könyvtári 
szolgáltatásokat". 

2.8. Könyvtári szolgáltatások 

2.8.1. Kérjük, válassza ki, hogy melyik könyvtárat használja 

leggyakrabban! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Egyetemi Könyvtár 

 Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Bölcsészettudományi Kar - Központi Olvasóterem 

 Bölcsészettudományi Kar - Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Filozófiai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Germanisztikai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Könyvtár- és Információtudományi 

Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 

Intézet Toldy Ferenc Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 

Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Művészettörténeti Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Néprajzi Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Orientalisztikai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Ókortudományi Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Régészettudományi Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Romanisztikai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 

 Bölcsészettudományi Kar - Távol-keleti Intézet Könyvtára 

 Informatikai Kar Könyvtára 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Kazinczy utcai Könyvtára 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Izabella utcai Könyvtára 

 Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 

 Társadalomtudományi Kar Könyvtára 

 Természettudományi Kar Könyvtára 

 Füvészkert Könyvtára 

 Egyetemi Levéltár Könyvtára 

 Egyetemközi Francia Központ Francia Pedagógiai Könyvtára 

 Gothard Jenő Asztrofizikai Obszervatórium Könyvtára 

 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium 

Könyvtára 

 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 

Gimnázium Könyvtára 

  



2.8.2. Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt 

ELTE könyvtár szolgáltatásaival? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
kicsit közepesen nagyon 

teljes 
mértékben 

nem 
tudom 

megítélni 

Nyitva tartási 
idő 

      

Tájékoztatás       

Internetes 
katalógus 
(Webopac) 

      

Kölcsönzési 
időtartam 

      

Kölcsönzés 
gyorsasága 
(raktári kérés 
esetén) 

      

Előjegyzés       

2.8.3. Mennyire elégedett az Ön által leggyakrabban használt 

ELTE könyvtárhoz tartozó technikai és kényelmi 

szolgáltatásokkal? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyál-
talán 
nem 

kicsit közepesen nagyon 
teljes 

mérték
-ben 

nincs róla 
informá-
cióm / 
nem 

ismerem 

A könyvtár 
számítógépekkel 
való ellátottsága 

      

Reprográfiai 
szolgáltatások 
(fénymásolás, 
nyomtatás, 
scannelés, 
fotózás) 

      

Speciális 
szükségletű 
hallgatóknak 
nyújtott 
technikai 
szolgáltatások 

      

Ruhatár, 
táskaszekrény 

      

Társalgó, 
közösségi tér 

      

Közös tanulásra 
alkalmas tér 

      



 
egyál-
talán 
nem 

kicsit közepesen nagyon 
teljes 

mérték
-ben 

nincs róla 
informá-
cióm / 
nem 

ismerem 

Kutatószoba, 
tanulókabinet 

      

Könyvtár 
honlapja 

      

Egyetemi 
Könyvtári 
Szolgálat portálja 
(konyvtar.elte.hu
) 

      

2.8.4. Milyen mértékben segíti Önt a tanulmányaiban az 

elérhető könyvtári állomány? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
kicsit 

köze-
pesen 

nagyon 
teljes 

mérték-
ben 

nem 
tudom 

megítélni 

Tankönyvek, 
jegyzetek, 
oktatási 
segédletek 

      

Szak-
irodalom 

      

Tudományos 
folyóiratok 

      

 
egyáltalán 

nem 
kicsit 

köze-
pesen 

nagyon 
teljes 

mérték-
ben 

nem 
tudom 

megítélni 

Szak-
dolgozatok, 
disszertációk 

      

Szépirodalom       

Elektronikus 
dokumentum
ok 

      

Olvasótermi 
állomány 

      

  



2.8.6. Kérjük, értékelje a könyvtárosok munkáját aszerint, hogy 

mennyire jellemzik őket az alábbi tulajdonságok! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyál-
talán 
nem 

kicsit 
közepes-

en 
nagyon 

teljes 
mérték-

ben 
NT 

Szolgálatkészség       

Technikai 
hozzáértés (pl. 
számítógépek, 
fénymásoló 
kezelése) 

      

Szakterület 
ismerete 

      

Reklamációk 
kezelése 

      

2.8.7. Az alábbi könyvtári felhasználóképzés(eke)t mennyire 

tartaná hasznosnak? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyál-
talán 
nem 

kicsit 
közepe

-sen 
nagyon 

teljes 
mérték-

ben 

jelenleg is 
elérhető ilyen 

típusú 
szolgáltatás a 
könyvtár-ban 

NT 

Adatbázis 
használat 

       

E-
folyóiratok/e-
könyvek 
használata 

       

Elektronikus 
katalógusok 
használata 

       

Szakdolgozat-
írás 
módszertan 

       



 

2.8.8. Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése, vagy 

fejlesztési javaslata van az Ön által leggyakrabban 

használt ELTE könyvtárral kapcsolatban, azt az 

alábbiakban tudja jelezni. 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

A(z) Miért nem vette még igénybe a Karrierközpont szolgáltatásait? 
kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „a 
Karrierközpont szolgáltatásait". 

2.9. ELTE Karrierközpont szolgáltatásai 

2.9.1. Miért nem vette még igénybe a Karrierközpont 

szolgáltatásait? 

Több választ is megjelölhet! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

  A fizetős tanfolyamok ára túl magas. 

  A tanfolyamok időpontja nem megfelelő. 

  Már dolgozom, úgy érzem, egyenesben van a karrierem. 

  Úgy gondolom, hogy a karrieremmel ráérek később foglalkozni.  

  Nem találtam megfelelő szolgáltatást.  

  Soha nincs a kínálatban a végzettségemnek megfelelő állás. 

  Nem kaptam elég információt a szolgáltatásokról. 

  Nem megfelelő a szolgáltatások helyszíne. 

 Egyéb, éspedig:  ______________________________________  

A(z) A Karrierközpont mely szolgáltatását vette már igénybe és 
mennyire volt elégedett vele? és Amennyiben egyéb észrevétele, 
megjegyzése (például fejlesztési javaslata) van a Karrierközpont 
szolgáltatásai kapcsán, azt az alábbiakban tudja jelezni. közötti 
kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
Karrierközpont szolgáltatásait". 

  



2.10. ELTE Karrierközpont szolgáltatásai 

2.10.1. A Karrierközpont mely szolgáltatását vette már igénybe és 

mennyire volt elégedett vele? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepe-
sen 

inkább 
igen 

teljes 
mérték
-ben 

nem 
vettem 

még 
igénybe 

ezt a 
szolgál-
tatást 

munka/gyakorlat 
lehetőség 
keresése az  

allasborze.elte.hu
-n 

      

Állásajánlatok 
ELTE-sektől 
ELTE-seknek 
FB csoport 

      

kredites 
karriermenedzsm
ent kurzusok 

      

álláskeresést 
segítő 
workshopok 
(CV-író, 
állásinterjú, AC, 
stb.) 

      

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepe-
sen 

inkább 
igen 

teljes 
mérték
-ben 

nem 
vettem 

még 
igénybe 

ezt a 
szolgál-
tatást 

önismereti 
tréningek 
(önbizalom, 
stresszkezelés, 
kommunikáció, 
stb.) 

      

készségfejlesztő 
tanfolyamok 
(prezi, 
autóvezetés, 
pályázatíró, 
rendezvényszerv
ező, stb.) 

      

egyéni karrier 
tanácsadás 

      

„Hogyan 
tovább?” 
előadás-sorozat 

      

on-line cv 
ellenőrzés 

      

karrier.elte.hu 
online tartalma 

      

Virtuális 
Állásbörze 

      



 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepe-
sen 

inkább 
igen 

teljes 
mérték
-ben 

nem 
vettem 

még 
igénybe 

ezt a 
szolgál-
tatást 

ELTE Érettségi 
Előkészítő 

      

Példakép 
program 

      

2.10.2. Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése (például 

fejlesztési javaslata) van a Karrierközpont szolgáltatásai 

kapcsán, azt az alábbiakban tudja jelezni. 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

A(z) Milyen gyakran vesz ételt-italt a kar épület(ei)ben található… 
és Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése vagy fejlesztési 
javaslata van a kari étkezési lehetőségekkel kapcsolatban, azt az 
alábbiakban tudja jelezni. közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha 
a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „az étkezési 
lehetőségeket (étel-ital automata, büfé, menza, étterem)". 

2.11. Étkezési lehetőségek 

2.11.1. Milyen gyakran vesz ételt-italt a kar épület(ei)ben 

található… 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
szinte 
soha 

havonta 
egyszer 

hetente 
egyszer 

hetente 
többször 

minden
-nap 

nem 
elérhető a 
kar azon 

épületében 
ez a 

szolgáltatás
, ahol az 
óráim 

többsége 
van 

étel-ital 
automatából? 

      

büféből?       

menzán/éttere
m-ben? 

      



2.11.2. Mennyire elégedett a kar épületeiben elérhető… 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyál-
talán 
nem 

inkább 
nem 

közepesen 
inkább 

igen 
teljes 

mértékben 

nem releváns, 
nem szeretnék 

válaszolni 

büfé/menza/
étterem 
kialakításával? 

      

ételek-italok 
árával? 

      

ételek-italok 
minőségével? 

      

ételek-italok 
választékával? 

      

  



2.11.3. Egy átlagos egyetemi napon mekkora összeget költ Ön 

étkezésre… 

Kérjük, hogy amennyiben egyáltalán nem költ pénzt az adott 

lehetőségnél/szolgáltatónál, akkor 0-t írjon! 

Írja be a cellákba az értéket! 

0 és  közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 Összeg (forint) 

az étel-ital automatánál  

a büfében  

a menzán/ az étteremben  

2.11.4. Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése vagy 

fejlesztési javaslata van a kari étkezési lehetőségekkel 

kapcsolatban, azt az alábbiakban tudja jelezni. 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

A(z) Miért nem veszi igénybe a kar épület(ei)ben elérhető étkezési 
lehetőségeket? kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel 
teljesül: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „az 
étkezési lehetőségeket (étel-ital automata, büfé, menza, étterem)". 

2.12. Étkezési lehetőségek 

2.12.1. Miért nem veszi igénybe a kar épület(ei)ben elérhető 

étkezési lehetőségeket? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 a büfé/menza/ étterem kialakítása nem megfelelő 

 az ételek/italok ára túl magas 

 az ételek/italok minősége nem megfelelő 

 az ételek/italok választéka nem megfelelő  

 túl hosszú a várakozási idő 

 nem találok a speciális étkezési szükségleteimnek megfelelő ételt-italt 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  



A(z) Milyen gyakran sportol jelenleg (minden sporttevékenységet 
figyelembe véve, az általános testnevelés kurzusokon kívül)? és 
Milyen rendszerességgel sportol(t) az ELTE-n? közötti kérdéseket 
csak akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „PPK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BGGyK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „ÁJK". 

2.13. Sportszolgáltatások 

2.13.1. Milyen gyakran sportol jelenleg (minden 

sporttevékenységet figyelembe véve, az általános 

testnevelés kurzusokon kívül)? 

A kérdés megválaszolásakor ne csak az ELTE-hez kötődő 

sporttevékenységre gondoljon! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 jelenleg nem sportolok, de korábban sportoltam 

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer  

 havonta többször  

 hetente egyszer  

 hetente többször 

 minden nap 

2.13.2. Mennyi időt fordít(ott) egy alkalommal sportolásra? 

Ha jelenleg nem sportol ugyan, de korábban sportolt, akkor 

kérjük, hogy a legutóbbi sporttevékenység intenzitására 

gondoljon! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb mint 30 percet 

 31-45 percet 

 46-60 percet 

 61-90 percet 

 több mint 90 percet 

2.13.3. Milyen rendszerességgel sportol(t) az ELTE-n? 

Ha jelenleg már nem sportol ELTE-s keretek között, akkor arra 

az időszakra gondoljon, amikor vett igénybe ELTE 

sportszolgáltatást! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer  

 havonta többször  

 hetente egyszer  

 hetente többször 

 mindennap 



A(z) Kérjük, jelölje, hogy az alábbi egyéni sportágak közül melyiket 
űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek között! és Kérjük, 
értékelje az állításokat egy 1-től 7-ig terjedő skálán, ahol 1-es 
jelentése egyáltalán nem ért egyet az állítással és 7-es jelentése, 
hogy teljes mértékben egyetért az állítással! közötti kérdéseket csak 
akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „PPK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BGGyK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „ÁJK". 

2.14. Sportszolgáltatások 

2.14.1. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi egyéni sportágak közül 

melyiket űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek 

között! 

Ha jelenleg nem sportol ELTE keretek között, akkor kérjük, 

hogy a legutóbb igénybevett ELTE sportszlgáltatást jelölje! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
jelenleg vagy az 

eddigiekben űzött 
sportág(ak) 

a jövőben szívesen 
kipróbálnám 

ez(eke)t a 
sportága(ka)t 

 
jelenleg vagy az 

eddigiekben űzött 
sportág(ak) 

a jövőben szívesen 
kipróbálnám 

ez(eke)t a 
sportága(ka)t 

aerobic   

tánc   

jóga   

fitnesz sportok (kettlebell, 
trx, funkcionális 
köredzés) 

  

küzdősportok, 
harcművészetek, 
önvédelmi sportok 

  

egyéb egyéni sport   

2.14.2. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

egyéni sport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 100 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________   



2.14.3. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi csapatsportágak közül 

melyiket űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek 

között! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
jelenleg vagy az 

eddigiekben űzött 
sportág(ak) 

a jövőben szívesen 
kipróbálnám 

ez(eke)t a 
sportága(ka)t 

röplabda   

labdarúgás (futsal)   

kosárlabda   

kézilabda   

egyéb csapatsport   

2.14.4. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

csapatsport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 100 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

2.14.5. Az egyetemi sport mely szereplőivel 

találkozik/találkozott, amikor az ELTE-n sportol(t) vagy 

sportoláshoz kapcsolódó ügyeit intézi/intézte? 

(Több választ is megjelölhet!)Amennyiben jelenleg már nem 

sportol ELTE keretek között, úgy kérjük, hogy a korábban 

igénybevett ELTE sportszolgltatások alapján jelöljön! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 ELTE SPORT Kft. 

 ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 Kari Hallgatói Önkormányzat 

 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 

2.14.6. Mely ELTE-s sportszolgáltatások (voltak) a 

legfontosabbak Önnek? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 szabadidősport programok 

 bajnokságok 

 országos és nemzetközi versenyzéshez szükséges támogatás 

(akkreditáció, leutazás stb.) 

 versenysport programok 

 fizikai állapotfelmérés (testzsír index, testtömeg index stb.) 

 kari, egyetemi sportnapok, sportrendezvények (pl. 5vös5km, Éjszakai 

Sportnap, kari sportnap, gólyatábori sportprogramok stb.) 

 edzések 

 szakértői tanácsadás (edzéstervek stb.) 

 egyéb, éspedig  _______________________________________  



2.14.7. Miért (voltak) fontos(ak) az ELTE egyetemi sportélete, 

sportszolgáltatásai Önnek? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 olcsóbban tudok sportolni az egyetemen, mint a külső szolgáltatóknál  

 az egyetemi sport számomra a közösségről szól, összehozza az 

egyetemistákat, segíti a barátságokat  

 a tanulás mellett az egyetemi sport a szükséges rekreációt, aktív 

pihenést biztosítja számomra  

 az egyetemi sport egy új terület, ahol kiváló lehetek 

 az egyetemi sport az egyetemi évek alatt fenntartja és erősíti az 

egészségi állapotomat 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

2.14.8. Kérjük, értékelje az állításokat egy 1-től 7-ig terjedő 

skálán, ahol 1-es jelentése egyáltalán nem ért egyet az 

állítással és 7-es jelentése, hogy teljes mértékben egyetért 

az állítással! 

Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 

1 
(egyáltalán 

nem ért 
egyet) 

2 3 4 5 6 
7 (teljes 

mértékben 
egyetért) 

Az ELTE-s 
sportlétesítmények 
modern 
felszereltséggel 
rendelkeznek. 

       

 

1 
(egyáltalán 

nem ért 
egyet) 

2 3 4 5 6 
7 (teljes 

mértékben 
egyetért) 

Az ELTE-s 
sportlétesítmények 
vizuálisan vonzóak. 

       

Az ELTE-s 
sportszolgáltatások 
már az első 
alkalommal 
megfelelőek, így 
szívesen visszatérően 
is igénybe veszi 
azokat. 

       

Az ELTE-s 
sportszolgáltatásokkal 
kapcsolatos 
információk (edzések 
időpontjai stb.) 
könnyen elérhetőek 
és teljes körűek. 

       



A(z) A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol? kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő 
feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „PPK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BGGyK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „ÁJK". 

2.15. Sportszolgáltatások 

2.15.1. A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 

sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n 

kívül milyen gyakran sportol? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek sportolást a jövőben 

 egyáltalán nem sportolok, de tervezek sportolást a jövőben  

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer  

 havonta többször  

 hetente egyszer  

 hetente többször 

 mindennap 

A(z) Mennyi időt fordít egy alkalommal sportolásra? és Miért nem 
az ELTE-n sportol? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok, de tervezek 
sportolást a jövőben ", és 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek 
sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „PPK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „BGGyK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „ÁJK". 

2.16. Sportszolgáltatások 

2.16.1. Mennyi időt fordít egy alkalommal sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb mint 30 percet 

 31-45 percet 

 46-60 percet 

 61-90 percet 

 több mint 90 percet 



2.16.2. Miért nem az ELTE-n sportol? 

Több választ is megjelölhet! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 az általam űzött/űzni kívánt sport az ELTE sportkínálatában nem 

érhető el 

 az ELTE-s sportlétesítmények megközelíthetősége számomra 

kedvezőtlen 

 az ELTE-s sportlétesítmények felszereltsége nem megfelelő 

 az ELTE-s sportlétesítmények nyitva tartása nem megfelelő 

 az ELTE-s edzések időpontja nem megfelelő 

 nem rendelkezem megfelelő információval az ELTE-s sportolási 

lehetőségekről  

 az ELTE-re való beiratkozás előtt is sportoltam és nem akartam 

egyesületet/klubot/termet/edzőt váltani 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

A(z) Milyen gyakran sportol jelenleg (minden sporttevékenységet 
figyelembe véve, az általános testnevelés kurzusokon kívül)? és 
Milyen rendszerességgel sportol(t) az ELTE-n? közötti kérdéseket 
csak akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK". 

2.17. Sportszolgáltatások 

2.17.1. Milyen gyakran sportol jelenleg (minden 

sporttevékenységet figyelembe véve, az általános 

testnevelés kurzusokon kívül)? 

A kérdés megválaszolásakor ne csak az ELTE-hez kötődő 

sporttevékenységre gondoljon! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek sportolást a jövőben 

 egyáltalán nem sportolok, de tervezek sportolást a jövőben  

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer  

 havonta többször  

 hetente egyszer  



 hetente többször 

 mindennap 

2.17.2. Milyen rendszerességgel sportol(t) az ELTE-n? 

Ha jelenleg már nem sportol ELTE-s keretek között, akkor arra 

az időszakra gondoljon, amikor vett igénybe ELTE 

sportszolgáltatást! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer 

 havonta többször 

 hetente egyszer 

 hetente többször 

 mindennap 

A(z) Kérjük, jelölje, hogy az alábbi egyéni sportágak közül melyiket 
űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek között! és  

Kérjük, értékelje az állításokat egy 1-től 7-ig terjedő skálán, ahol 1-es 
jelentése egyáltalán nem ért egyet az állítással és 7-es jelentése, 
hogy teljes mértékben egyetért az állítással! közötti kérdéseket csak 
akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK". 

  



2.18. Sportszolgáltatások 

2.18.1. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi egyéni sportágak közül 

melyiket űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek 

között! 

Ha jelenleg nem sportol ELTE keretek között, akkor kérjük, 

hogy a legutóbb igénybevett ELTE sportszlgáltatást jelölje! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
jelenleg vagy az 

eddigiekben űzött 
sportág(ak) 

a jövőben szívesen 
kipróbálnám 

ez(eke)t a 
sportága(ka)t 

aerobic   

tánc   

jóga   

fitnesz sportok (kettlebell, 
trx, funkcionális 
köredzés) 

  

küzdősportok, 
harcművészetek, 
önvédelmi sportok 

  

egyéb egyéni sport   

2.18.2. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

egyéni sport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 100 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

2.18.3. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi csapatsportágak közül 

melyiket űzi/űzte, illetve űzné szívesen egyetemi keretek 

között! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
jelenleg vagy az 

eddigiekben űzött 
sportág(ak) 

a jövőben szívesen 
kipróbálnám 

ez(eke)t a 
sportága(ka)t 

röplabda   

labdarúgás (futsal)   

kosárlabda   

kézilabda   

egyéb csapatsport   

2.18.4. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

csapatsport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 100 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  



2.18.5. Az egyetemi sport mely szereplőivel 

találkozik/találkozott, amikor az ELTE-n sportol(t) vagy 

sportoláshoz kapcsolódó ügyeit intézi/intézte? 

(Több választ is megjelölhet!)Amennyiben jelenleg már nem 

sportol ELTE keretek között, úgy kérjük, hogy a korábban 

igénybevett ELTE sportszolgltatások alapján jelöljön! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 ELTE SPORT Kft. 

 ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 Kari Hallgatói Önkormányzat 

 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 

2.18.6. Mely ELTE-s sportszolgáltatások (voltak) a 

legfontosabbak Önnek? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 szabadidősport programok 

 bajnokságok 

 országos és nemzetközi versenyzéshez szükséges támogatás 

(akkreditáció, leutazás stb.) 

 versenysport programok 

 fizikai állapotfelmérés (testzsír index, testtömeg index stb.) 

 kari, egyetemi sportnapok, sportrendezvények (pl. 5vös5km, Éjszakai 

Sportnap, kari sportnak, gólyatábori sportprogramok stb.) 

 edzések 

 szakértői tanácsadás (edzéstervek stb.) 

 egyéb, éspedig  ______________________________________  

2.18.7. Miért (voltak) fontos(ak) az ELTE egyetemi sportélete, 

sportszolgáltatásai Önnek? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 olcsóbban tudok sportolni az egyetemen, mint a külső szolgáltatóknál  

 az egyetemi sport számomra a közösségről szól, összehozza az 

egyetemistákat, segíti a barátságokat  

 a tanulás mellett az egyetemi sport a szükséges rekreációt, aktív 

pihenést biztosítja számomra  

 az egyetemi sport egy új terület, ahol kiváló lehetek 

 az egyetemi sport az egyetemi évek alatt fenntartja és erősíti az 

egészségi állapotomat 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

  



2.18.9. Kérjük, értékelje az állításokat egy 1-től 7-ig terjedő 

skálán, ahol 1-es jelentése egyáltalán nem ért egyet az 

állítással és 7-es jelentése, hogy teljes mértékben egyetért 

az állítással! 

Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 

1 
(egyáltalán 

nem ért 
egyet) 

2 3 4 5 6 
7 (teljes 

mértékben 
egyetért) 

Az ELTE-s 
sportlétesítmények 
modern 
felszereltséggel 
rendelkeznek. 

       

Az ELTE-s 
sportlétesítmények 
vizuálisan vonzóak. 

       

Az ELTE-s 
sportszolgáltatások 
már az első 
alkalommal 
megfelelőek, így 
szívesen visszatérően 
is igénybe veszi 
azokat. 

       

 

1 
(egyáltalán 

nem ért 
egyet) 

2 3 4 5 6 
7 (teljes 

mértékben 
egyetért) 

Az ELTE-s 
sportszolgáltatásokkal 
kapcsolatos 
információk (edzések 
időpontjai stb.) 
könnyen elérhetőek 
és teljes körűek. 

       



A(z) A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol? kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő 
feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Melyik egyetemi szolgáltatásokat vette igénybe az alábbiak 
közül?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „a 
sportszolgáltatásokat", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK". 

2.19. Sportszolgáltatások 

2.19.1. A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 

sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n 

kívül milyen gyakran sportol? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek sportolást a jövőben 

 egyáltalán nem sportolok, de tervezek sportolást a jövőben  

 ritkábban mint havonta 

 havonta egyszer  

 havonta többször  

 hetente egyszer  

 hetente többször 

 mindennap 

A(z) Mennyi időt fordít egy alkalommal sportolásra? és Miért nem 
az ELTE-n sportol? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok, de tervezek 
sportolást a jövőben ", és 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek 
sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK". 

2.20. Sportszolgáltatások 

2.20.1. Mennyi időt fordít egy alkalommal sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb mint 30 percet 

 31-45 percet 

 46-60 percet 

 61-90 percet 

 több mint 90 percet 



2.20.2. Miért nem az ELTE-n sportol? 

Több választ is megjelölhet! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 az általam űzött/űzni kívánt sport az ELTE sportkínálatában nem 

érhető el 

 az ELTE-s sportlétesítmények megközelíthetősége számomra 

kedvezőtlen 

 az ELTE-s sportlétesítmények felszereltsége nem megfelelő 

 az ELTE-s sportlétesítmények nyitva tartása nem megfelelő 

 az ELTE-s edzések időpontja nem megfelelő 

 nem rendelkezem megfelelő információval az ELTE-s sportolási 

lehetőségekről  

 az ELTE-re való beiratkozás előtt is sportoltam és nem akartam 

egyesületet/klubot/termet/edzőt váltani 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

  



Tanulmányi Hivatal 

2.20.3. Mennyire elégedett saját karának Tanulmányi Hivatalával 

az alábbi szempontok szerint? 

Amennyiben több karon is folytat tanulmányokat, kérjük, annak 

a karnak a Tanulmányi Hivatalára gondoljon, amelyet a kérdőív 

elején jelölt! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepesen 
inkább 

igen 
teljes 

mértékben 

nem 
tudom 

megítélni 

a tanulmányi 
folyamatok 
áttekinthetősége 

      

a Tanulmányi 
Hivatal nyitva 
tartása 

      

a várakozási idő 
hossza 

      

az ügyintézés 
gyorsasága 

      

a tanulmányi 
ügyintézők 
készségessége / 
udvariassága 

      

a tanulmányi 
ügyintézők 
hozzáértése 

      

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepesen 
inkább 

igen 
teljes 

mértékben 

nem 
tudom 

megítélni 

a Hivatal 
működésével 
kapcsolatos 
reklamációk 
kezelése 

      

a tanulmányi 
ügyekhez 
kapcsolódó 
információk 
elektronikus 
elérhetősége 

      

  



2.20.5. Mennyire elégedett Ön a Neptun elektronikus tanulmányi 

rendszerben lebonyolított alábbi folyamatokkal? 

A válasz megadásához ügyviteli és informatikai szempontokat 

vegyen figyelembe! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepesen 
inkább 

igen 
teljes 

mértékben 

nem 
használtam 
még, nem 
szeretnék 
válaszolni 

tárgyfelvétel       

vizsga-
jelentkezés 

      

Erasmus 
pályázat 

      

kollégiumi 
jelentkezés 

      

ösztöndíj/ 

szociális 
pályázatok 

      

Neptun 
üzenetek 

      

2.20.6. Ön el szokta olvasni a Tanulmányi Hivatal Neptun 

rendszeren keresztül érkező hivatalos értesítéseit? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

2.20.7. Melyek azok az információk, tudnivalók, amiket a 

tanulmányok folytatásához feltétlenül szükségesnek 

gondol, de nem találhatók se a kari honlapon, se annak 

tanulmányi hírcsatornájában? 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

  



 

2.21. Informatikai szolgáltatások és infrastruktúra 

2.21.1. Mennyire elégedett Ön a(z)... 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepes
en 

inkább 
igen 

teljes 
mérték
-ben 

nem tudok 
véleményt 
mondani, 
mert még 

nem 
használtam/

vettem 
igénybe 

egyetemi 
épületekben 
biztosított 
WI-FI 
hozzáféréssel
? 

      

hallgatók által 
használható 
számítógépek 
számával? 

      

hallgatók által 
használható 
számítógépek 
minőségével? 

      

az egyetemi 
honlap 
információtar
talmával? 

      

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepes
en 

inkább 
igen 

teljes 
mérték
-ben 

nem tudok 
véleményt 
mondani, 
mert még 

nem 
használtam/

vettem 
igénybe 

a kari honlap 
információtar
talmával? 

      

az Egyetemi 
Hírlevél 
információtar
talmával? 

      

2.21.2. Amennyiben egyéb észrevétele, megjegyzése (például 

fejlesztési javaslata) van a informatikai szolgáltatások és 

infrastruktúra kapcsán, azt az alábbiakban tudja jelezni. 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  



A(z) Kérjük, rangsorolja, hogy mennyire fontosak Önnek a 
sportlétesítményeket jellemző alábbi tulajdonságok! és Ha a 
kampusza közelében lenne egyetemi sportlétesítmény, akkor 
sportolna-e abban? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek 
sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK". 

2.22. Belvárosi sportszolgáltatási igények 

Az alábbi kérdések megválaszolása a belvárosi sportcélú fejlesztések 

tervezését segíti elő! 

2.22.1. Kérjük, rangsorolja, hogy mennyire fontosak Önnek a 

sportlétesítményeket jellemző alábbi tulajdonságok! 

Kérjük, számozással rangsorolja az alábbi tulajdonságokat 

egymáshoz képest!A legfontosabb szempont 1-es, a legkevésbé 

fontos szempont 7-es értéket kapjon!Minden számot csak 

egyszer használjon fel! 

Írja be a cellákba az értéket! 

1 és 7 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 

 Rangsor 

a sportlétesítmény képzési 
helyemtől való gyors 
megközelíthetősége 
(fizikai-földrajzi távolság 
és időbeli távolság) 

 

a sportlétesítmény 
lakóhelyemtől való gyors 
megközelíthetősége 
(fizikai-földrajzi távolság 
és időbeli távolság) 

 

sportlétesítmény 
sportszolgáltatási 
kínálatának sokszínűsége 

 

sportlétesítmény 
felszereltsége 

 



 Rangsor 

sportlétesítmény nyitva 
tartása és szolgáltatások 
időpontjai 

 

sportlétesítmény 
használatának térítési díjai 

 

sportlétesítmény 
kiszolgáló funkciói 
(öltözők minősége stb.) 

 

2.22.2. Ha a kampusza közelében lenne egyetemi 

sportlétesítmény, akkor sportolna-e abban? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

A(z) Kérjük, rangsorolja az alábbi sportlétesítményeket aszerint, 
hogy melyikben sportolna szívesen ELTE-s hallgatóként! és 
Legfeljebb mekkora összeget fordítana havonta sportolásra a fent 
megjelölt egyetemi sportlétesítményben? közötti kérdéseket csak 
akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „A kérdőív elején Ön azt jelölte, hogy az egyetemi 
sportszolgáltatásokat még nem vette igénybe. Az ELTE-n kívül 
milyen gyakran sportol?” kérdés esetén nem jelölte meg a 
következő választ: „egyáltalán nem sportolok és nem is tervezek 
sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Ha a kampusza közelében lenne egyetemi sportlétesítmény, 
akkor sportolna-e abban?” kérdés esetén megjelölte a következő 
választ: „igen", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK". 

2.23. Kérdéscsoport 1 

2.23.1. Kérjük, rangsorolja az alábbi sportlétesítményeket 

aszerint, hogy melyikben sportolna szívesen ELTE-s 

hallgatóként! 

Kérjük, számozással rangsorolja a sportlétesítményeket 1-től 3-

ig!Az 1-es legyen az, amelyiket a legszívesebben választaná, míg a 

3-as, amelyiket a legkevébé!0-val jelölje azokat a 

sportlétesítményeket, amelyekben – bármilyen okból – egyáltalán 

nem sportolna!Minden számot csak egyszer használjon fel! 

Írja be a cellákba az értéket! 



0 és 3 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 Rangsor 

1088 Budapest, Trefort u. 8.: felújított 
iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/b1N8aYToAMS2) 

 

1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.: 
felújított iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/es5CegQ1PXH2) 

 

1146 Budapest, Cházár András u. 10.: 
felújított iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/8zjJqybhVwt) 

 

2.23.2. Milyen ELTE-s sportszolgáltatásokra tartana igényt a 

választott sportlétesítményben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 edzések  

 bajnokságok  

 általános testnevelés kurzusok 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

2.23.3. Kérjük, a legördülő listából válassza ki, hogy az alábbi 

egyéni sportágak közül melyik az a kettő, amelyet a 

legszívesebben űzne a választott sportlétesítményben! 

Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik 

cellába csak egy választ írjon! 

Lehetséges válaszok: aerobic, tánc, jóga, fitnesz sportok (kettlebell, trx, 

funkcionális köredzés) , küzdősportok, harcművészetek, önvédelmi 

sportok , egyéb egyéni sport, egyéni sportot nem űznék 

 
elsődlegesen 

választott sportág 
másodlagosan 

választott sportág 

sportág kiválasztása   

2.23.4. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

egyéni sport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 200 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

2.23.5. Kérjük, a legördülő listából válassza ki, hogy az alábbi 

csapatsportágak közül melyik az a kettő, amelyet a 

legszívesebben űzne a választott sportlétesítményben! 

Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik 

cellába csak egy választ írjon! 

Lehetséges válaszok: röplabda, labdarúgás (futsal) , kosárlabda, kézilabda 

, egyéb csapatsport, csapatsportot nem űznék



 

 
elsődlegesen 

választott sportág 
másodlagosan 

választott sportág 

sportág kiválasztása   

2.23.6. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

csapatsport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 200 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

2.23.7. Mennyi időt fordítana egy alkalommal sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb mint 30 percet  _______________________________  

 31-45 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 46-60 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 61-90 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 több mint 90 percet  



2.23.8. Kérjük, rangsorolja, hogy mely idősávban sportolna a 

legszívesebben a fent megjelölt sportlétesítményben! 

Kérjük, számozással rangsorolja az időszakokat megfelelési 

sorrend szerint! 1= legszívesebben választott idősáv5= 

legkevésbé szívesen választott idősáv0= semmiképpen nem 

sportolnék ekkor 

Írja be a cellákba az értéket! 

0 és 5 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 Idősávok rangsora 

Délelőtti és kora délutáni 
időszakban, az 
órarendemhez és 
lyukasórákhoz 
illeszkedően (8:00 órától 
15:00 óráig) 

 

Délutáni időszakban, 
15:00 óra és 17:00 óra 
között 

 

Délutáni időszakban, 
17:00 óra és 19:00 óra 
között 

 

Esti időszakban, 19:00 óra 
és 21:00 óra között 

 

Késő esti időszakban, 
21:00 órát követően 

 

2.23.9. Mekkora összeget fordít havonta sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 0 Ft-ot _____________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 maximum 500 Ft-ot ___________________________________  

 501-1000 Ft-ot  ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 1001-3000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 3001-5000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 5001-7000 Ft-ot ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 7001-9000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 9001-11000 Ft-ot  ____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 11.001-13.000 Ft-ot ___________________________________  

 13.001-15.000 Ft-ot ___________________________________  

 15.000 Ft felett  



2.23.10. Legfeljebb mekkora összeget fordítana havonta 

sportolásra a fent megjelölt egyetemi 

sportlétesítményben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 0 Ft-ot _____________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 maximum 500 Ft-ot __________________________________  

 501-1000 Ft-ot  ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 1001-3000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 3001-5000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 5001-7000 Ft-ot _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 7001-9000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 9001-11.000 Ft-ot  ____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 11.001-13.000 Ft-ot  __________________________________  

 13.001-15.000 Ft-ot 

A(z) Kérjük, rangsorolja, hogy mennyire fontosak Önnek a 
sportlétesítményeket jellemző alábbi tulajdonságok! és Ha a 
kampusza közelében lenne egyetemi sportlétesítmény, akkor 
sportolna-e abban? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Milyen gyakran sportol jelenleg (minden sporttevékenységet 
figyelembe véve, az általános testnevelés kurzusokon kívül)?” 
kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „egyáltalán 
nem sportolok és nem is tervezek sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK". 

2.24. Belvárosi sportszolgáltatási igények 

Az alábbi kérdések megválaszolása a belvárosi sportcélú fejlesztések 

tervezését segíti elő! 



2.24.1. Kérjük, rangsorolja, hogy mennyire fontosak Önnek a 

sportlétesítményeket jellemző alábbi tulajdonságok! 

Kérjük, számozással rangsorolja az alábbi tulajdonságokat 

egymáshoz képest!A legfontosabb szempont 1-es, a legkevésbé 

fontos szempont 7-es értéket kapjon!Minden számot csak 

egyszer használjon fel! 

Írja be a cellákba az értéket! 

1 és 7 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 

 Rangsor 

a sportlétesítmény képzési 
helyemtől való gyors 
megközelíthetősége 
(fizikai-földrajzi távolság 
és időbeli távolság) 

 

a sportlétesítmény 
lakóhelyemtől való gyors 
megközelíthetősége 
(fizikai-földrajzi távolság 
és időbeli távolság) 

 

sportlétesítmény 
sportszolgáltatási 
kínálatának sokszínűsége 

 

sportlétesítmény 
felszereltsége 

 

 Rangsor 

sportlétesítmény nyitva 
tartása és szolgáltatások 
időpontjai 

 

sportlétesítmény 
használatának térítési díjai 

 

sportlétesítmény 
kiszolgáló funkciói 
(öltözők minősége stb.) 

 

2.24.2. Ha a kampusza közelében lenne egyetemi 

sportlétesítmény, akkor sportolna-e abban? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 



A(z) Kérjük, rangsorolja az alábbi sportlétesítményeket aszerint, 
hogy melyikben sportolna szívesen ELTE-s hallgatóként! és 
Legfeljebb mekkora összeget fordítana havonta sportolásra a fent 
megjelölt egyetemi sportlétesítményben? közötti kérdéseket csak 
akkor töltse ki, ha a következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Milyen gyakran sportol jelenleg (minden sporttevékenységet 
figyelembe véve, az általános testnevelés kurzusokon kívül)?” 
kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „egyáltalán 
nem sportolok és nem is tervezek sportolást a jövőben", és 

- A(z) „Ha a kampusza közelében lenne egyetemi sportlétesítmény, 
akkor sportolna-e abban?” kérdés esetén megjelölte a következő 
választ: „igen", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „IK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TáTK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TÓK", és 

- A(z) „Melyik karon folytatja tanulmányait?” kérdés esetén nem 
jelölte meg a következő választ: „TTK". 

  



2.26. Belvárosi sportszolgáltatási igények 

2.26.1. Kérjük, rangsorolja az alábbi sportlétesítményeket 

aszerint, hogy melyikben sportolna szívesen ELTE-s 

hallgatóként! 

Kérjük, számozással rangsorolja a sportlétesítményeket 1-től 3-

ig!Az 1-es legyen az, amelyiket a legszívesebben választaná, míg a 

3-as, amelyiket a legkevébé!0-val jelölje azokat a 

sportlétesítményeket, amelyekben – bármilyen okból – egyáltalán 

nem sportolna!Minden számot csak egyszer használjon fel! 

Írja be a cellákba az értéket! 

0 és 3 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 Rangsor 

1088 Budapest, Trefort u. 8.: felújított 
iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/b1N8aYToAMS2) 

 

1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.: 
felújított iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/es5CegQ1PXH2) 

 

1146 Budapest, Cházár András u. 10.: 
felújított iskolai tornaterem 
(https://goo.gl/maps/8zjJqybhVwt) 

 

2.26.2. Milyen ELTE-s sportszolgáltatásokra tartana igényt a 

választott sportlétesítményben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 edzések  

 bajnokságok  

 általános testnevelés kurzusok 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

2.26.3. Kérjük, a legördülő listából válassza ki, hogy az alábbi 

egyéni sportágak közül melyik az a kettő, amelyet a 

legszívesebben űzne a választott sportlétesítményben! 

Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik 

cellába csak egy választ írjon! 

Lehetséges válaszok: aerobic, tánc, jóga, fitnesz sportok (kettlebell, trx, 

funkcionális köredzés) , küzdősportok, harcművészetek, önvédelmi 

sportok , egyéb egyéni sport 

 
elsődlegesen 

választott sportág 
másodlagosan 

választott sportág 

sportág kiválasztása   

2.26.4. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

egyéni sport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 200 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  



2.26.5. Kérjük, a legördülő listából válassza ki, hogy az alábbi 

csapatsportágak közül melyik az a kettő, amelyet a 

legszívesebben űzne a választott sportlétesítményben! 

Írja a táblázat celláiba a lehetséges válaszok egyikét! Mindegyik 

cellába csak egy választ írjon! 

Lehetséges válaszok: röplabda, labdarúgás (futsal) , kosárlabda, kézilabda 

, egyéb csapatsport, csapatsportot nem űznék 

 
elsődlegesen 

választott sportág 
másodlagosan 

választott sportág 

sportág kiválasztása   

2.26.6. Amennyiben a fenti táblázatban választotta az egyéb 

csapatsport kategóriát, akkor kérjük, itt nevezze meg a 

sportágat! 

Legfeljebb 200 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

2.26.7. Mennyi időt fordítana egy alkalommal sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb mint 30 percet  _______________________________  

 31-45 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 46-60 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 61-90 percet  ________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 több mint 90 percet 

2.26.8. Kérjük, rangsorolja, hogy mely idősávban sportolna a 

legszívesebben a fent megjelölt sportlétesítményben! 

Kérjük, számozással rangsorolja az időszakokat megfelelési 

sorrend szerint! 1= legszívesebben választott idősáv5= 

legkevésbé szívesen választott idősáv0= semmiképpen nem 

sportolnék ekkor 

Írja be a cellákba az értéket! 

0 és 5 közötti számokat adjon meg a cellákban! 

 Idősávok rangsora 

Délelőtti és kora délutáni 
időszakban, az 
órarendemhez és 
lyukasórákhoz 
illeszkedően (8:00 órától 
15:00 óráig) 

 

Délutáni időszakban, 
15:00 óra és 17:00 óra 
között 

 

Délutáni időszakban, 
17:00 óra és 19:00 óra 
között 

 

Esti időszakban, 19:00 óra 
és 21:00 óra között 

 



 Idősávok rangsora 

Késő esti időszakban, 
21:00 órát követően 

 

2.26.9. Mekkora összeget fordít havonta sportolásra? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 0 Ft-ot _____________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 maximum 500 Ft-ot __________________________________  

 501-1000 Ft-ot  ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 1001-3000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 3001-5000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 5001-7000 Ft-ot _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 7001-9000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 9001-11000 Ft-ot  ____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 11.001-13.000 Ft-ot  __________________________________  

 13.001-15.000 Ft-ot  __________________________________  

 15.000 Ft felett 

2.26.10. Legfeljebb mekkora összeget fordítana havonta 

sportolásra a fent megjelölt egyetemi 

sportlétesítményben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 0 Ft-ot _____________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________  

 maximum 500 Ft-ot ___________________________________  

 501-1000 Ft-ot  ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 1001-3000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 3001-5000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 5001-7000 Ft-ot ______________________________________ 

 ____________________________________________________  

 7001-9000 Ft-ot  _____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 9001-11.000 Ft-ot  ____________________________________ 

 ____________________________________________________  

 11.001-13.000 Ft-ot ___________________________________  

 13.001-15.000 Ft-ot  



3. Igénymérési blokk 

A következő kérdések az egyes egyetemi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

fejlesztési igények feltérképezésére szolgálnak! 

3.1. Karrierszolgáltatások 

3.1.1. Ön szerint az alábbi karriertámogató szolgáltatások 

mennyire tudnak hozzájárulni a hallgatók sikerességéhez? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 

kis 
mérték-

ben 

közepes 
mérték

ben 

nagy-
mérték-

ben 

teljes 
mérték
-ben 

NT/
NV 

munkalehető-
ségek/gyakor-
lati helyek 
meghirdetése 

      

diákmunkák 
meghirdetése 

      

kredites 
karriermenedzs
ment kurzusok 

      

önkéntes 
munka 
kreditért 

      

 
egyáltalán 

nem 

kis 
mérték-

ben 

közepes 
mérték

ben 

nagy-
mérték-

ben 

teljes 
mérték
-ben 

NT/
NV 

munkahelyi 
környezetben 
fontos 
szoftverekről 
szóló 
tanfolyamok 
(prezi, SAP, 
képszerkesztők, 
stb.) 

      

álláskeresést 
segítő 
workshopok 
(álláskeresés, 
CV-írás, 
állásinterjú, 
AC, Linked-In) 

      

soft skill 
tanfolyamok 
(autóvezetés, 
pályázatírás, 
rendezvényszer
vezés, stb.) 

      

egyéni karrier-
tanácsadás, 
pályaorientáció 

      

tanulásmódszer
tani tanácsadás 

      

pénzügyi 
tanácsadás 

      



 
egyáltalán 

nem 

kis 
mérték-

ben 

közepes 
mérték

ben 

nagy-
mérték-

ben 

teljes 
mérték
-ben 

NT/
NV 

munkajogi 
tanácsadás 

      

önismereti 
tréningek 

      

karriermenedzs
ment előadások 
(„Hogyan 
tovább?”) 

      

on-line cv 
ellenőrzés 

      

job-shadowing 
program 
szervezése(egy 
napot eltölthet 
a hallgató egy 
áhított 
munkakörben 
dolgozó ember 
mellett) 

      

3.1.2. Az ELTE Karrierközpont együttműködő partnere az 

ELTE Iskolaszövetkezet. Ön mennyire tartja fontosnak az 

alábbi szempontokat az ELTE Iskolaszövetkezet által 

kínált munkalehetőségek esetében? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
fontos 

inkább 
nem 

fontos 

közepesen 
fontos 

inkább 
fontos 

teljes 
mértékben 

fontos 

nem 
szeretnék 
válaszolni 

rugalmas 
időbeosztás 

      

kapcsolódjon a 
tanulmányaimhoz 

      

jó órabér       

kapcsolódjon a 
tervezett karrier 
utamhoz 

      

könnyen 
megközelíthető 
legyen a 
munkavégzés 
helye 

      

irodai 
környezetben 
kelljen dolgozni 

      

egyéb       



3.1.3. Kérjük, amennyiben a fenti táblázatban bejelölte az egyéb 

szempontot, akkor itt fejtse ki, hogy mire gondolt! 

Legfeljebb 700 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

3.1.4. Részt venne-e Ön szabad kredit terhére felvehető idegen 

nyelvi kurzuson? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen, mindenképpen 

 igen, talán 

 nem 

 nem tudom 

A(z) Milyen nyelvet tanulna legszívesebben? és Legfeljebb mennyit 
fizetne heti egyszer 90 perces, egy féléven át tartó kredites idegen 
nyelvi kurzusért? közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

- A(z) „Részt venne-e Ön szabad kredit terhére felvehető idegen 
nyelvi kurzuson?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő 
választ: „nem tudom", és 

- A(z) „Részt venne-e Ön szabad kredit terhére felvehető idegen 
nyelvi kurzuson?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő 
választ: „nem". 

3.2. Kredites nyelvi kurzusok 

3.2.1. Milyen nyelvet tanulna legszívesebben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 angol 

 arab 

 baszk 

 belarusz 

 bolgár 

 cseh 

 dán 

 eszperantó 

 észt 

 finn 

 francia 

 galíciai 

 görög 

 héber 

 hindi 

 holland 

 horvát 

 ír 

 ivrit 

 izlandi 

 japán 

 katalán 

 kínai 

 koreai 

 latin 

 lengyel 

 lett 

 litván 

 luxemburgi 

 máltai 

 mongol 

 német 

 norvég 



 olasz 

 orosz 

 portugál 

 román 

 ruszin 

 skót 

 gael 

 spanyol 

 svájci német 

 svéd 

 szerb 

 szlovák 

 szlovén 

 török 

 ukrán 

 vietnámi 

 walesi 

3.2.2. Kérjük, rangsorolja, hogy mely idősávokban venne részt 

szívesen a kredites idegen nyelvi kurzuson? 

Kérjük, számozással rangsorolja az időszakokat megfelelési 

sorrend szerint!Minden számot csak egyszer használjon fel!1= 

legszívesebben választott idősáv5= legkevésbé szívesen választott 

idősáv0= semmiképpen nem tanulnék nyelvet ekkor 

Írja be a cellákba az értéket! 

0 és 5 közötti számokat adjon meg a cellákban!

 

 Időszak 

Reggeli időszakban (7:00 
órától 9:00 óráig) 

 

Délelőtti és kora délutáni 
időszakban, az 
órarendemhez és 
lyukasórákhoz 
illeszkedően (9:00 órától 
15:00 óráig) 

 

Délutáni időszakban, 
15:00 óra és 17:00 óra 
között 

 

Délutáni időszakban, 
17:00 óra és 19:00 óra 
között 

 

Esti időszakban, 19:00 óra 
és 21:00 óra között 

 

3.2.3. Legfeljebb mennyit fizetne heti egyszer 90 perces, egy 

féléven át tartó kredites idegen nyelvi kurzusért? 

Kérjük, az összeget egy félévre vonatkozóan és forintban adja 

meg! 

és  közötti számot adjon meg! 

 ________________________________________________ HUF 



3.3. Rendezvények 

3.3.1. Az alábbi rendezvények esetében Ön milyen fellépőt 

részesít előnyben? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
élőzene 

(koncert) 
DJ 

mindkettő 
megfelel 

egyetemi bálok 
(gólya-, felezőbál 
stb.) 

   

kari vagy 
kollégiumi nap 

   

egyéb hallgatói 
rendezvény (kari, 
szakos est) 

   

3.3.2. Ön hol vesz részt szívesen egyetemi rendezvényeken? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 csak az egyetemen 

 egyetemhez közeli helyszínen is 

 egyetemtől távoli helyszínen is 

 nem szívesen veszek részt egyetemi rendezvényeken 

3.3.3. Az alábbi programok közül melyiken venne részt szívesen 

egy egyetemi klubban? 

Több választ is megjelölhet! 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 filmklub 

 vitaest 

 koncert 

 tudományos/szakmai programok 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  

3.3.4. Ha az Ön által leggyakrabban látogatott egyetemi épület 

közelében lenne egyetemi klub, akkor milyen gyakran 

látogatná? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 mindennap 

 hetente többször 

 hetente egyszer 

 havonta egyszer  

 ritkábban mint havonta 

3.3.5. Ön mennyit költene maximum a fenti rendezvények 

bármelyikére a belépőt és a helyszíni költést is beleértve? 

Az összeg jelölésekor kérjük, hogy valamennyi fenti rendezvény 

alkalmával történő költést vegye figyelembe! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1.500 Ft alatt 

 1.501 – 3.000 Ft-ot 

 3.001 – 5.000 Ft-ot 



 5.001 – 10.000 Ft-ot 

 10.000 Ft felett 

3.3.6. Mennyire tartaná fontosnak, hogy az Egyetemen legyen 

jegypénztár, ahol… 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 

nem 
inkább 
nem 

közepesen 
inkább 

igen 
teljes 

mértékben 

nem 
tudom / 

nem 
szeretnék 
válaszolni 

színházjegyet 
lehetne 
venni? 

      

hangverseny 
jegyet lehetne 
venni? 

      

könnyűzenei 
koncertjegyet 
lehetne 
venni? 

      

múzeum, 
kiállítás 
belépőt 
lehetne 
venni? 

      

vonatjegyet 
lehetne 
venni? 

      

4. Fejezet 
4.1. Demográ 

4.1.1. Neme 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nő 

 férfi 

 nem szeretnék válaszolni 

4.1.2. Milyen tagozaton folytatja tanulmányait? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nappali 

 levelező 

 esti 

 nem szeretnék válaszolni 

4.1.3. Milyen képzési szinten folytatja tanulmányait? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 felsőoktatási szakképzés 

 BA/BSc  

 MA/MSc 

 osztatlan 

 szakirányú továbbképzés 

 PhD 

 nem szeretnék válaszolni 

 egyéb, éspedig:  ______________________________________  



4.1.4. A jelenlegi képzésén hányadik aktív féléve a 2016/17 

tavaszi? 

Ha nem szeretne válaszolni, kérjük írjon a mezőbe 99-et! 

1 és 99 közötti számot adjon meg! 

 ____________________________________________________  

5. Fejezet 
Kérdéscsoport 1 

5.1.1. Kérjük, adja meg email címét, amennyiben részt kíván 

venni a sorsoláson! 

A nyereményjátékban való részvétel feltételeiről, valamint a 

nyereményekről itt olvashat. 

Legfeljebb 200 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ____________________________________________________  

5.2. Kérdéscsoport 1 

5.2.1. Köszönjük, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 


