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Az interjú kezdési időpontja :
Az interjú befejezésének időpontja :
A kérdező száma :
Személyi Adatok
D1.

Nem

D2.

Pontos életkor:

D3.

D4.

[1 ]
[2]

Férfi
Nő
[_][_]
éves
[ 0 0 ] [VÁLASZMEGTAGADÁS/NINCS VÁLASZ]

Hány éves volt, amikor a nappali tagozatos iskoláit befejezte?
[PONTOS ÉLETKOR 2 SZÁMJEGGYEL]
[_][_] éves
[ 0 0 ] [VÁLASZMEGTAGADÁS/NINCS VÁLASZ]
[ 0 1 ] [SOHA NEM TANULT NAPPALI TAGOZATON]
[ 9 9 ] [MOST IS NAPPALI TAGOZATOS TANULÓ]
Ami a jelenlegi foglalkozását, munkáját illeti, mit mondana magáról: azt, hogy Ön vállalkozó,
azt, hogy Ön alkalmazott, hogy Ön fizikai dolgozó vagy azt, hogy Ön jelenleg nem dolgozik?
[ELŐSZÖR JELÖLD VALAMELYIK BALOLDALI GYÚJTŐKATEGÓRIÁT,
MAJD OLVASD FEL AZ AZON BELÜLI VÁLASZLEHETŐSÉGEKET
(„azaz”) – CSAK EGY VÁLASZ LEHET]
- Vállalkozó
Æ azaz- gazdálkodó, erdész, halász ..................................... 11
- kereskedő, iparos ................................................... 12
- értelmiségi (ügyvéd, orvos, könyvelő, építész) ...... 13
- cégvezető, manager............................................... 14
- egyéb (ÉSPEDIG…..…) ........................................ 15
- Alkalmazott
Æ azaz - diplomás szellemi (alkalmazásban álló orvos
ügyvéd, könyvelő, építész…).................................. 21
- felsővezető, igazgató.............................................. 22
- középvezető ........................................................... 23
- köztisztviselő .......................................................... 24
- irodai dolgozó ......................................................... 25
- egyéb alkalmazott (eladó, ápolónő, stb) ................ 26
- egyéb (ÉSPEDIG…….) .......................................... 27
- Fizikai dolgozó
Æ azaz: - közvetlen termelésirányító/művezető...................... 31
- szakmunkás ........................................................ 32
- segéd- és betanított munkás .................................. 33
- egyéb (ÉSPEDIG…….) .......................................... 34
- Nem dolgozik
Æ azaz: - háztartásbeli ............................................................ 41
- tanuló, diák (nappali tagozaton) ............................. 42
- nyugdíjas ............................................................... 43
- munkanélküli........................................................... 44
- egyéb (ÉSPEDIG…….) .......................................... 45
- (Válaszmegtagadás)......................................................................... 99

D5.

Régió [2 SZÁMJEGY]
01 - Közép-Magyarország
02 - Közép-Dunántúl

03 - Nyugat-Dunántúl
04 - Dél-Dunántúl
05 - Észak-Magyarország
06 - Észak-Alföld
07 - Dél-Alföld
D6.

Q1.

Településtípus
Budapest ...........................................................................................1
Város .................................................................................................2
Község.............................................................................................. 3
Ön hallott már az Európa jövőjével foglalkozó Konventről, melynek Valéry Giscard d’Estaing
az elnöke?
- igen ........................................................................................ 1
- nem ........................................................................................ 2

Q2.

Most ismertették az Európa jövőjével foglalkozó Konvent munkájának eredményeit.
Tudomása szerint a konvent milyen típusú szöveget dolgozott ki az Európai Unióval
kapcsolatban? Egy …?
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET]
-

Q3.

nyilatkozatot ........................................................................... 1
irányelvet................................................................................ 2
okiratot ................................................................................... 3
alkotmány-tervezetet.............................................................. 4
[NT/VH] .................................................................................. 5

Az Európai Konvent egy új alkotmány-tervezetet dolgozott ki. Ön...?
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET]
- tervezi, hogy elolvassa ennek az alkotmány-tervezetnek egy rövid
összefoglalóját........................................................................ 1
- tervezi, hogy elolvassa részletesen ezt az alkotmánytervezetet 2
- nem tervezi elolvasni ezt az alkotmány-tervezetet ................ 3
- már elolvasta az alkotmány-tervezetet? ................................ 4
- [NT/VH] .................................................................................. 5

Q4.

Az alapján, amit Ön az alkotmány-tervezetről hallott, mit mondana, mennyire elégedett az
Európa jövőjével foglalkozó Konvent munkájának eredményével: nagyon elégedett, inkább
elégedett, inkább elégedetlen vagy nagyon elégedetlen?
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET
-

Q5.

nagyon elégedett.................................................................... 1
inkább elégedett..................................................................... 2
inkább elégedetlen................................................................. 3
nagyon elégedetlen................................................................ 4
[NT/VH] .................................................................................. 5

Ön személy szerint inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a következő javaslatokkal,
melyeknek az a célja, hogy az Európai Unió jelenlegi működését, intézményi struktúráját
megreformálják? Mennyire ért tehát egyet azzal, hogy ...?
- inkább egyetért........................................................................ 1
- inkább nem ért egyet .............................................................. 2
- [NT/VH] ................................................................................... 3
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHET ITEMENKÉNT]
a) az Európai Uniónak legyen egy saját Alkotmánya

b) az Európai Uniónak legyen egy saját külügyminisztere
c) az Európai Tanácsnak, melynek a közösség állam- és kormányfői a tagjai, legyen egy
külön elnöke, akit a tagállamok államfői vagy kormányfői választanak meg
d) az Európai Parlament minden olyan döntésről szavazzon, amely az Európai Unió jövőjét
érinti.
Q6.

Ön mennyire tartja szükségesnek, hogy az alkotmány-tervezetről az Európai Unió minden
egyes polgára kifejezhesse véleményét egy népszavazás keretén belül? Ön szerint a
népszavazás alapvető fontosságú volna, hasznos volna, de nem alapvető fontosságú, vagy
nem volna fontos?
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET]
-

Q7.

alapvető fontosságú volna ..................................................... 1
hasznos volna, de nem alapvető fontosságú ........................ 2
nem volna fontos.................................................................... 3
[NT/VH] .................................................................................. 4

Kérem, mondja meg, hogy a következő állítások közül véleménye szerint melyik igaz, s
melyik hamis.
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET ITEMENKÉNT]
- igaz.......................................................................................... 1
- hamis....................................................................................... 2
- [NT/VH] ................................................................................... 3
A konvent végleges
a) alkotmány-tervezete automatikusan a jövőbeli európai alkotmánnyá fog válni
b) alkotmány-tervezetét meg fogják vitatni az államfők és lehetséges, hogy módosítani
fogják
c) alkotmány-tervezetét szavazásra fogják bocsátani az egyes országok
parlamentjében
d) alkotmány-tervezetéről népszavazást fognak tartani minden egyes tagállamban

Q8.

Véleménye szerint a konvent által készített alkotmány-tervezettel mi történjen:
[OLVASD FEL! – CSAK EGY VÁLASZ LEHET]
-

a tagállamok állam- és kormányfői változtatás nélkük fogadják el
1
a tagállamok állam- és kormányfői változtassanak rajta egy keveset
2
a tagállamok állam- és kormányfői gyökeresen változtassák meg
3
az alkotmány-tervezetet vessék el, a jelenlegi egyezmények maradjanak hatályban 4
[NT/VH] ........................................................................................
5

