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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Kérem mondja meg, hogy általánosságban véve ön nagyon elégedett, inkább elégedett, inkább
elégedetlen vagy egyáltalán nem elégedett a következő szolgáltatással [CITY] -en/on
[OLVASD FEL – ROTÁLD - SORONKÉNT EGY VÁLASZ]
Nagyon elégedett...................................................................4
Inkább elégedett.....................................................................3
Inkább elégedetlen ...............................................................2
Egyáltalán nem elégedett ......................................................1
[NT/NV] ..................................................................................9
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Q2

A város tömegközlekedése, ilyen például a busz, villamos, metró
Iskolák
Kórházak által nyújtott egészségügyi szolgáltatások
Orvosok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások
Zöldterületek, mint például a parkok, ligetek
Sportlétesítények, mint például a stadionok és a szabadtéri sportpályák
Mozik
Kulturális létesítmények, mint például a koncerttermek, színházak, múzeumok és könyvtárak
Nyilvános internet hozzáférés, mint például az internet kávézók, könyvtárak
Internet hozzáférés otthon

Felolvasok néhány állítást. Kérem mondja meg a következő állítások mingegyikéről, hogy azzal
nagyon egyetért, valamennyire egyetért, valamennyire nem ért egyet, vagy nagyon nem ért egyet.
[OLVASD FEL – ROTÁLD - SORONKÉNT EGY VÁLASZ]
Nagyon egyetért ....................................................................4
Valamennyire egyetért...........................................................3
Valamennyire nem ért egyet..................................................2
Nagyon nem ért egyet............................................................1
[NT/NV] .............................................................................. 9
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[CITY] -en/on könnyű jó munkát találni
A külföldiek, akik [CITY] -en/on élnek jól beilleszkedtek
[CITY] -en/on könnyű jó lakást találni elfogadható áron
Ha ön felkeresi [CITY] polgármesteri hivatalát, hatékonyan segítenek
[CITY] -en/on a légszennyezés nagy probléma
[CITY] -en/on a zaj nagy probléma
[CITY] tiszta város
[CITY] a forrásait felelős módon költi el

[AZ UTOLSÓ KÉT KÉRDÉST NE ROTÁLD, EZEK MARADJANAK A VÉGÉN]
I
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Elégedett azzal, hogy [CITY] -en/on él
A következő öt évben kellemesebb lesz [CITY] -en/on élni

Q3

A következő állítások mindegyikére vonatkozóan kérem mondja meg, hogy mindig, néha, ritkán
vagy soha nem történik önnel ilyen.
[OLVASD FEL – ROTÁLD - SORONKÉNT EGY VÁLASZ]

Mindig .....................................................................................4
Néha .......................................................................................3
Ritkán ....................................................................................2
Soha .......................................................................................1
[NT/NV] .............................................................................. 9
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A hónap végén nehezségei támadnak a számlák kifizetésével kapcsolatban
Biztonságban érzi magát a környéken, ahol él
Biztonságban érzi magát [CITY] -en/on

DEMOGRAPHICS
D1. A kérdezett neme
(NE OLVASD FEL - JELÖLD A MEGFELELŐT)
Férfi ..................................................................................1
Nő .....................................................................................2
D2. Hány éves Ön?
[_][_]
[99]

éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

D3. Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
(ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT)
[_][_] éves
[ 9 9 ] [válaszmegtagadó/nincs válasz]
[ 0 1 ] [SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[ 0 0 ] [MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]

D4. A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai dolgozó, vagy
azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ
ALKATEGÓRIÁT]
- Vállalkozó
Æ i.e. :

- Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos ......................... 12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) ...... 13
- cégvezető .................................................................. 14
- egyéb......................................................................... 15

- Alkalmazott
Æ i.e. :
- értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész) 21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés .................... 22
- középvezető, ............................................................. 23
- köztisztviselő ............................................................. 24
- irodai alkalmazott ...................................................... 25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...) ..................... 26
- egyéb
........................................................... 27
- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető.................................. 31
- Fizikai dolgozó............................................................... 32
- Egyéb fizikai dolgozó ................................................ 33
- egyéb
........................................................... 34
- Nem dolgozik
Æ i.e. :
- háztartásbeli .............................................................. 41
- diák (nappali tagozatos) ............................................ 42
- nyugdijas .................................................................. 43
- munkát keres............................................................. 44
- egyéb......................................................................... 45
- (Válaszmegtagadó) ............................................................................. 99

D5.

A következő állítások közül melyik igaz önre?
(CSAK EGY ÁLLÍTÁS LEHETSÉGES, VÁLASZD AZ ELSŐ ALKALMAS KATEGÓRIÁT, GONDOLJ A
JELENLEGI 25 EU TAGÁLLAMRA)
- A szüleim és én Magyarországon születtünk ................. 1
- Az Európai Unió területén kívül születtem ...................... 2
- Az Európai Unió egy másik országában születtem ......... 3
- Én Magyarországon születtem, de a szüleim közül legalább az egyik az Európai Unió
területén kívül született ..................................................... 4
- Én Magyarországon születtem, de a szüleim közül legalább az egyik az Európai Unió
egy másik országában született ....................................... 5
- [NT/NV] .......................................................................... 9

D5_NONEU. A következő állítások közül melyik igaz önre?
(CSAK EGY ÁLLÍTÁS LEHETSÉGES, VÁLASZD AZ ELSŐ ALKALMAS KATEGÓRIÁT, GONDOLJ A
JELENLEGI 25 EU TAGÁLLAMRA)
- A szüleim és én Magyarországon születtünk ................. 1
- ?????????? .................................................................... 2
- ?????????? ..................................................................... 3
- [NT/NV] .......................................................................... 9
D6. Hogy jobban megértsük, hogy válaszai a város melyik részére vonatkoznak, arra kérném, mondja meg,
hogy a város mely területén él. Ezt az információt csak arra fogjuk használni, hogy az eredményeket a
térképen is bemutassuk. Megmondaná kérem lakóhelyének irányítószámát?
IRÁNYÍTÓSZÁM ..................................................... ______
[NT/NV] ....................................................................... 9999
D8. Ezzel az interjú végére érkeztünk. A Magyar Gallup Intézet szeretne felkeresni néhány embert a
jövőben, hogy néhány kérdést feltegyen nekik. Ön beleegyezik-e abba, hogy később újra felhívjuk, hogy
kicsit jobban megismerjük mit gondol, mi a véleménye?
Igen...................................................................................1
Nem ..................................................................................2
(Válaszmegtagadás) ........................................................3
(NT/NV) ............................................................................9

HA D8=1
D9. Hogy a Magyar Gallup Intézet kérdezőbiztosa könnyebben megtalálja önt, megmondaná a nevét?
NÉV: _________

