
KÉRDŐÍV 
 
 
 

Másodéves közgazdaságtan és gazdálkodástudomány szakos diákok vagyunk, akik 

kutatni szeretnék az internet és számítógép-felhasználási szokásokat diákok körében,  

ezért számítunk a Te véleményedre is. Egyéni véleményed 100%-ig konfidenciális, nem 

kerül semmilyen egyéb célú felhasználásra, csupán statisztikai felmérésekhez nyújt 

számunkra segítséget. Köszönjük hozzájárulásodat!   

1.a) Korod:................      2.b) Nemed: Férfi 
                    Nő 
2. Van-e számítógéped? 

     Igen Nem 

 
      3. Ha igen, mióta? 

          5 évnél régebb  2 évnél régebb  1 évnél régebb 
          nem régebb, mint 1 év 

 
     4. Ha nem, szeretnéd-e hogy legyen? 

          Igen  Nem 

 
5. Mire használod leginkább a számítógéped? 

   Különböző dolgozatok összeállítására 
   Internetezésre 
   Kommunikációra 
   Játszásra 

 
6. Milyen játékokat kedvelsz leginkább? 

   Stratégiai játék, neve..................... 
   Tudásfelmérő játé, neve................ 
   Flash játék, neve............. 
   Egyéb, neve............. 

7. Mennyi időt töltesz átlagosan egy nap számítógép előtt? 

    2 óránál kevesebbet 2-4 óra között 4-6 óra között  
    6-8 óra között  8 óránál többet 



 
8. Gyakran hanyagolsz el dolgokat azért mert a számítógép túlságosan leköt? 

    Igen,gyakran 
    Volt már ilyen 
    Nem, soha 

9. Szerinted a számítógép: 

    Nagyon hasznos, szeretem 
    Nekem közönbös 
    Nem szeretem 

 
10. Van-e internethozzáférésed? 

    Igen  Nem 

 
     11. Ha igen, mióta? 

         5 évnél régebben  2 évnél régebben 1 évnél régebben 
         nem régebben, mint 1 év 

 
      12. Ha nem, szeretnéd-e hogy legyen? 

          Igen  Nem 

 
13. Milyen formában  van  internethozzáférési lehetőséged? 
      Van, otthonról  Hozzáférek ismerősöktől, barátoktól  
      Internetkávézóból Iskolából  
      Nincs semmilyen hozzáférésem az internethez 

 
14. Mire szoktad használni az internetet? (rangsorold) 

     Adatgyűjtésre, információszerzésre 
     Szórakozásra  
     Kommunikációra 
     Letöltésre 

 
15. Mennyi időt töltesz átlagosan internetezéssel egy nap? 

      2 óránál kevesebbet 2-4 óra között 4-6 óra között   
      6-8 óra között  8 óránál többet 
 
 



16. Szerinted az internet: 

      Nagyon hasznos,szeretem 
      Nekem közönbös 
      Nem szeretem 

 
17. Milyen programokat használsz böngészésre? 

     Internet Explorer 
     Mozilla 
     Opera 
     Egyéb, éspedig:.................... 

18. Rendelkezel-e valamilyen e-mail címmel, ha igen, milyennel? 

     Yahoo 
     G-mail 
     Freemail 
     Egyéb,éspedig:.........................  

 
19. Van-e chat címed? Ha igen, milyen programot használsz leginkább erre a célra? 

     Yahoo 
     MSN 
     Meebo 
     Egyéb,éspedig: 
     Nincs messenger címem 

 
20. Érezted-e már úgy, hogy az internet túlságosan leköt, ezért gyakran hanyagolsz el 
dolgokat miatta?  

      Igen,gyakran 
      Volt már ilyen 
      Nem, soha 
 
 

 


