
2017. 12. 07. Kispesti Szurkolói Kérdőív // 2017

https://docs.google.com/forms/d/1viZR9hQ1LgZWHWBtpRYsHshtqCmKJ5gVd2cbYM2d0Cg/edit 1/21

Kispesti Szurkolói Kérdőív // 2017
*** TESZTVERZIÓ!!! ***

# KÖSZÖNJÜK, HA MÁR MOST KITÖLTÖD, ÉS FIGYELMEZTETSZ MINKET AZ ESETLEGESEN 
ELŐFORDULÓ HIBÁKRA. 

# A TESZT SORÁN RÖGZÍTETT VÁLASZOKAT A TESZTELÉS VÉGÉN TÖRÖLJÜK, AZOK NEM 
SZÁMÍTANAK BELE A VÉGLEGES KÉRDŐÍV EREDMÉNYEIBE.

A kérdőív lehetőséget biztosít arra, hogy ha egy adott kérdésre nem kívánsz válaszolni, akkor azt 
megtehesd. Tényleg csak akkor és arra válaszolj, amit valóban fontosnak érzel.

A kérdőív kitöltési ideje nagyjából 10-15 perc, köszönjük, ha ennyi idődet ránk szánod. Amennyiben 
a kérdőívet mobiltelefonról töltöd ki, előfordulhat, hogy egyes kérdéseknél nem látod az összes 
válaszopciót. Ilyen esetekben a képernyő válaszokat tartalmazó részének jobbról balra való 
húzásával férhetsz hozzá a képernyőről lelógó válaszlehetőségekhez. A kérdőív kilenc oldalt 
tartalmaz, amelyek között a kérdések alatt található Vissza és Következő gombokkal navigálhatsz.

Köszönjük, ha a kérdésekre a valóságnak megfelelően válaszolsz. 

A kérdőív célja, hogy megismerjük a Honvéd szurkolóit, megismerjük a szurkolók problémáit, 
megkeressük az erősségeinket, és feltárjuk, hogy min kéne változtatni azért, hogy minél többen 
járhassunk a mérkőzésekre.

A kérdőívvel nem gyűjtünk semmiféle adatot rólad, egyedül a kérdésekre adott válaszaid kerülnek 
rögzítésre.

Biztonság // amennyiben nem bízol bennünk, valamint abban, hogy milyen adatokat hol és hogyan 
rögzít a Google kérdőíve, nyugodtan regisztrálj be egy véletlenszerű e-mail-címet, és írj róla a 
hanta@taccs.hu-ra, hogy teljes hozzáférést adhassunk a kérdőívhez és a hozzá kapcsolt 
adatbázishoz.

A kérdőív kitöltése után, amennyiben úgy érzed, módosíthatod a válaszaidat, valamint megnézheted 
a kérdőívet korábban kitöltők válaszainak szerkezetét a Google által generált grafikonokon.

További információk // 
http://csak.taccs.hu/kszk17 
vagy levélben a hanta@taccs.hu címen.

Partnereink // 
KLTE // http://kispest-klte.hu/tartalom/kapcsolat 
Kispest-Honvéd szurkolói közösség // http://fb.com/kispesthonved 

Meccsek, játékosok
Bevezető, könnyed rész, amely a 2017-es évünkről szól.

https://www.google.com/url?q=http://csak.taccs.hu/kszk17&sa=D&ust=1512636878582000&usg=AFQjCNEUcgHJlh8CTZ24nU27h2kQMbQ4pw
mailto:hanta@taccs.hu
https://www.google.com/url?q=http://kispest-klte.hu/tartalom/kapcsolat&sa=D&ust=1512636878582000&usg=AFQjCNFe-RUTq_M0XypcR-LOMynHZHNc5g
https://www.google.com/url?q=http://fb.com/kispesthonved&sa=D&ust=1512636878582000&usg=AFQjCNHfd5ZpkQHpwnzyp6qF1ukF-_RkQQ
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1. Az év legemlékezetesebb meccse számodra:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 2017-02-11 FTC - Bp. Honvéd 2-1 (kupa)

 2017-02-18 MTK - Bp. Honvéd 1-2

 2017-02-25 Bp. Honvéd - DVSC 1-0

 2017-03-01 Bp. Honvéd - FTC 0-2 (kupa)

 2017-03-04 Videoton - Bp. Honvéd 3-0

 2017-03-11 Újpest - Bp. Honvéd 1-1

 2017-04-01 Bp. Honvéd - FTC 2-1

 2017-04-08 Haladás - Bp. Honvéd 0-1

 2017-04-11 Diósgyőr - Bp. Honvéd 2-0

 2017-04-15 Bp. Honvéd - Paks 2-0

 2017-04-22 Vasas - Bp. Honvéd 1-0

 2017-04-29 Bp. Honvéd - Gyirmót 1-0

 2017-05-06 Mezőkövesd - Bp. Honvéd 1-5

 2017-05-13 Bp. Honvéd - MTK 2-1

 2017-05-20 DVSC - Bp. Honvéd 2-5

 2017-05-27 Bp. Honvéd - Videoton 1-0

 2017-07-12 Hapoel Beér-Seva - Bp. Honvéd 2-1 (BL)

 2017-07-15 Bp. Honvéd - Haladás 2-0

 2017-07-19 Bp. Honvéd - Hapoel Beér-Seva 2-3 (BL)

 2017-07-22 Bp. Honvéd - Diósgyőr 2-2

 2017-07-29 Bp. Honvéd - Balmazújváros 2-2

 2017-08-05 Felcsút - Bp. Honvéd 0-2

 2017-08-12 Bp. Honvéd - Újpest 2-1

 2017-08-19 Mezőkövesd - Bp. Honvéd 1-2

 2017-08-26 Bp. Honvéd - DVSC 1-3

 2017-09-10 Paks - Bp. Honvéd 2-2

 2017-09-16 Bp. Honvéd - FTC 1-3

 2017-09-20 Pécs - Bp. Honvéd 0-1 (kupa)

 2017-09-23 Videoton - Bp. Honvéd 1-1

 2017-09-30 Bp. Honvéd - Vasas 1-4

 2017-10-14 Haladás - Bp. Honvéd 1-2

 2017-10-21 Diósgyőr - Bp. Honvéd 2-1

 2017-10-25 Budaörs - Bp. Honvéd 1-1 (kupa)

 2017-10-28 Balmazújváros - Bp. Honvéd 0-3

 2017-11-04 Bp. Honvéd - Felcsút 4-3

 2017-11-18 Újpest - Bp. Honvéd 2-1

 2017-11-25 Bp. Honvéd - Mezőkövesd 1-2

 2017-11-19 Gyöngyös - Bp. Honvéd 0-4 (kupa)

 2017-12-02 DVSC - Bp. Honvéd 1-0

 2017-12-09 Bp. Honvéd - Paks

 Nem válaszolok.
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2. Az év saját nevelésű fiatal játékosa, aki már játszott a nagycsapatban:
A listában azok szerepelnek, akik U20-as játékosként léptek pályára 2017-ben tétmeccsen.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Banó-Szabó Bence

 Gazdag Dániel

 Herjeczki Kristóf

 Hegedűs Márk

 Koszta Márk

 Stoiacovici Dávid

 Tömösvári Bálint

 Nem válaszolok.
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3. A játékos, aki számodra 2017 legkellemesebb meglepetése volt:
A listában csak azok szerepelnek, akik 2017-ben pályára léptek a Honvédban tétmeccsen, tehát
Bobál Gerit például ne is keresd.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Balázs Zsolt

 Banó-Szabó Bence

 Baráth Botond

 Bobál Dávid

 Danilo, Cirino

 Deák István

 Eppel Márton

 Gazdag Dániel

 Gróf Dávid

 Hegedűs Márk

 Herjeczki Kristóf

 Hidi Patrik

 Holender Filip

 Ikenne-King, George

 Kabangu, Dark Kadima

 Kamber, Drjodje

 Koszta Márk

 Laczkó Zsolt

 Lanzafame, Davide

 Latifu, Akeem

 Lovric, Ivan

 Lukács Dániel

 Nagy Gergő

 Pölöskei Zsolt

 Stoiacovici Dávid

 Tömösvári Bálint

 Vasiljevic, Dusan

 Villám Balázs

 Zsótér Donát

 Nem válaszolok.
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4. A játékos, aki számodra 2017 legnagyobb csalódása volt:
A listában csak azok szerepelnek, akik 2017-ben pályára léptek a Honvédban tétmeccsen.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Balázs Zsolt

 Banó-Szabó Bence

 Baráth Botond

 Bobál Dávid

 Danilo, Cirino

 Deák István

 Eppel Márton

 Gazdag Dániel

 Gróf Dávid

 Hegedűs Márk

 Herjeczki Kristóf

 Hidi Patrik

 Holender Filip

 Ikenne-King, George

 Kabangu, Dark Kadima

 Kamber, Drjodje

 Koszta Márk

 Laczkó Zsolt

 Lanzafame, Davide

 Latifu, Akeem

 Lovric, Ivan

 Lukács Dániel

 Nagy Gergő

 Pölöskei Zsolt

 Stoiacovici Dávid

 Tömösvári Bálint

 Vasiljevic, Dusan

 Villám Balázs

 Zsótér Donát

 Nem válaszolok.

A meccsre járási szokásokról
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5. Rendelkezel klubkártyával?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen, csak honvédos kártyám van.

 Igen, csak MLSZ-es kártyám van.

 Igen, van honvédos és MLSZ-es kártyám is.

 Igen, van MLSZ-es és más klubhoz tartozó kártyám is.

 Nincs kártyám.

 Nem válaszolok.

6. Milyen belépővel látogatod a hazai mérkőzéseinket?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Bérletes vagyok.

 Helyszínen vásárolt jeggyel.

 Online vásárolt jeggyel.

 Egyéb módon.

 Nem járok hazai meccsekre.

 Nem válaszolok.

7. A Bozsik stadionban általában a következő szektorba járok:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 a kanyarba.

 a korzóra/családiba.

 a tribünre.

 Egyéb módon látogatom a mérkőzéseket.

 Nem járok a Bozsikba.

 Nem válaszolok.

8. 2017-ben a Honvéd hány _bajnoki_ mérkőzésén voltál kint személyesen?
Idegenben és otthon együtt.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 0

 1-5

 6-10

 11-20

 21-30

 31-33

 Nem válaszolok.
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9. 2017-ben a Honvéd hány _hazai bajnoki_ mérkőzésén voltál kint személyesen?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 0

 1-5

 6-10

 10-15

 16

 Nem válaszolok.

10. 2017 őszén a tavaszhoz képest a Bozsikba
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 kevesebb meccsre jutottam ki.

 több meccsre jutottam ki.

 nem érzékeltem változást.

 Nem válaszolok.

11. Ha nem tudtál kilátogatni az összes hazai meccsre, akkor mi az, ami eddig távol tartott?
Több választ is megjelölhetsz!
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 (Minden meccsen kint voltam.)

 Igazából pont jó így nekem, nem jönnék ki több mérkőzésre.

 Olcsóbb jegyárakra lenne szükség / nem engedhetem meg magamnak minden második
hétvégén.

 Lelakott a stadion, újra lenne szükség.

 Nem érzem jól magam a lelátón a többi szurkoló miatt.

 Jobb eredményekre lenne szükség a csapattól.

 Nincs megoldva a közlekedésem vidékről, külföldről.

 Nem minden meccsnapon érek rá a munkám miatt.

 Rendszeresen van családi eseményünk a mérkőzések időpontjában.

 Egyéb: 

12. Kikkel jársz hazai mérkőzésekre?
Magányos farkas vagy? Családdal érkezel?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 nem járok a Bozsikba.

 inkább egyedül járok.

 egyedül járok, de társaságba érkezek.

 inkább családdal járok.

 Nem válaszolok.
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13. Ha lenne rendszeresen meghirdetett busz az idegenbeli mérkőzésekre, akkor
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 nem használnám.

 gyakrabban járnék idegenbe.

 eddig megoldottam a túrákat egyéni módon, de szívesen váltanék buszra.

 Egyéb: 

14. Honnan érkezel a hazai mérkőzésekre?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 nem járok a Bozsikba.

 a kerületből, vagy valamelyik szomszéd kerületből jövök.

 más budapesti kerületből jövök.

 Budapesten kívülről, de még 100 kilométeren belülről járok.

 Budapesten kívülről, és 100 kilométernél messzebbről járok.

 Nem válaszolok.

15. Milyen közlekedési eszközzel jársz a Bozsikba?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 nem járok a Bozsikba.

 gyalog, kerékpárral.

 inkább tömegközlekedéssel jövök.

 inkább gépjárművel jövök utasként.

 saját gépjárművel jövök.

 Nem válaszolok.

 Egyéb: 

A Bozsik stadion és környékének szolgáltatásairól

16. A Bozsikban rendezett mérkőzések után merre tovább?
Ebben a kérdésben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor végződik számodra a meccsnap.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nem járok a Bozsikba.

 Azonnal indulok haza.

 Jobb híján indulok haza.

 Ha úgy adódik, páran még együtt maradunk és beülünk valahova a környéken.

 Ha úgy adódik, páran még együtt maradunk és beülünk valahova a város másik részén.

 Rendszeresen keressük a lehetőségét, hogy még egy ideig együtt maradjunk páran.

 Nem válaszolok.
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17. Mikor érkezel a Bozsik stadionba, vagy a stadion közvetlen környékére?
Ebben a kérdésben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor kezdődik számodra a meccsnap.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nem járok a Bozsikba.

 Pont a kezdésre esek be.

 Már fél-egy órával korábban kint vagyok.

 Több, mint egy órával a kezdés előtt kint vagyok.

 Nem válaszolok.

18. A Bozsik környékén ...
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. egyetértek nem tartom
fontosnak nem értek egyet

nagyon hiányzik egy kocsma.
kevés a parkolóhely.
nincs közösségi tér, ahol lehetne
gyülekezni.
nem érzem jól magam, mert
rendezetlenek az állapotok.

19. Mennyire értesz egyet a következő állításokkal a Bozsik stadion biztonsági személyzetével
kapcsolatban?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. egyetértek inkább
egyetértek

nem tartom
fontosnak

inkább nem
értek egyet

nem
értek
egyet

A beléptetést kulturált
módon intézik.
A lelátón a szurkolók
magukat fegyelmezik.
A lelátón a
szurkolókat a
biztonsági személyzet
fegyelmezi.
A lelátókon biztonsági
őrök helyett
stewardokra lenne
szükség.
Jelezni kellene, hogy
melyik mellényes
személy beszél
nyelvet (segíteni a
turistáknak).
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20. Mennyire értesz egyet a következő állításokkal a Bozsik stadion egyes szolgáltatásaival
kapcsolatban?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. egyetértek inkább
egyetértek

nem tartom
fontosnak

inkább nem
értek egyet

nem
értek
egyet

Megfelelő a
kiszolgálás általában.
Megfelelő a büfék
kínálata.
Megfelelő a büfék
száma.
Megfelelő a mosdók
tisztasága.
Kulturált körülmények
között lehet szurkolni.
Bevezethetnék nem
dohányzó
szektorokat.
A mérkőzésen kívül
nincs mivel eltölteni
az időt a stadion
környékén.

21. Egy Bozsikban rendezett meccseken a szolgáltatások árairól az a véleményem, hogy a(z)
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. drága inkább drága normális árú inkább olcsó olcsó

belépőjegy
büfé
ajándékbolt
szurkolói bolt

22. Mennyire értesz egyet a következő, a Honvéd vezetésére, műkődésére vonatkozó
állításokkal?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. egyetértek inkább
egyetértek

is-
is

inkább nem
értek egyet

nem értek
egyet

A Honvéd vezetése
meghallgatja a szurkolók
véleményét.
A Honvéd vezetése
figyelembe veszi a
szurkolók kívánságait.
A Honvéd megfelelően
tájékoztatja a szurkolókat
a klubbal/csapattal
kapcsolatos dolgokról.
A Honvéd mindent
megtesz azért, hogy több
szurkoló legyen a Bozsik
stadionban.
A Honvéd mindent
megtesz azért, hogy
eredményes csapata
legyen.

A Honvéd ajándékboltjáról
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23. 2017-ben mely nyitvatartási időpontokban látogattad meg az ajándékboltot?
Több választ is megjelölhetsz!
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 A hétköznapi (hétfői és csütörtöki) nyitvatartások idején.

 A hétvégi (hazai meccsek előtti és utáni) nyitvatartások idején.

 Idén nem jártam az ajándékboltban.

24. Milyen gyakran látogatod meg az ajándékboltot a meccsek előtt és után?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Minden általam látogatott meccs előtt/után benézek.

 Az általam látogatott meccsek több mint fele előtt/után benézek.

 Az általam látogatott meccsek kevesebb, mint fele előtt/után benézek, de egy
félszezonban többször.

 Egy félszezonban jellemzően egyszer nézek be.

 Idén nem jártam az ajándékboltan.

 Nem válaszolok.

25. Egy átlagos félszezonban, tehát tavasszal
vagy ősszel hány forintot költesz el az
ajándékboltban?
AMENNYIBEN ÚGY ÉRZED, HOGY EZ A
KÉRDÉS TÚL SOK SZÁMODRA, ÉS NEM
SZÍVESEN BESZÉLSZ ANYAGIAKRÓL AKKOR
NYUGODTAN HAGYD ÜRESEN!
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26. Mennyire vagy elégedett az ajándékbolt működésének következő tulajdonságaival:
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. elégedett
vagyok

inkább
elégedett
vagyok

is-
is

inkább nem
vagyok

elégedett

nem vagyok
elégedett

az ajándékbolt
nyitvatartási
rendjével?
a helyszíni
kiszolgálás
gyorsaságával?
az alkalmazottak
hozzáértésével,
„szakmaiságával”?
az alkalmazottak
segítőkészségével?
a termékek
minőségével?
a termékpaletta
sokszínűségével?
a termékek áraival?
a webshop
felületének
áttekinthetőségével?
a webshopos
rendelések
teljesítésének
gyorsaságával?
az ajándékbolttal
való nem személyes
(telefonos,
internetes)
kapcsolattartás
gördülékenységével?
az ajándékbolt
Facebook-oldalával?

27. Az ajándékbolt mely jelenlegi szolgáltatását fejlesztenéd tovább, vagy milyen új
szolgáltatást vezetnél be?
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28. Mennyire vagy elégedett termékpaletta sokszínűségével és minőségével a következő
termékcsoportok esetén?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. elégedett
vagyok

inkább
elégedett
vagyok

is-
is

inkább nem
vagyok

elégedett

nem vagyok
elégedett

mezek
pólók és galléros
pólók
téli öltözet (pulóverek
és kabátok)
szurkolói sálak
apróbb kiegészítők
(kulcstartók, karkötők
stb.)
gyermekruhák
(pólók, mezek,
bébitermékek)
egyéb
gyermektermékek
(plüssök, toltartók,
füzetek stb.)
termékek nőknek

29. Mi lenne az a termék vagy termékcsoport,
amelyet a jelenlegieken kívül szívesen látnál
az ajándékboltban?

30. Az elmúlt nagyjából tíz évben három sportszergyártó, a Nike, a Givova és a Macron
szállította a csapat felszereléseit. Neked melyik cég mezei és egyéb kiegészítői, termékei
tetszettek a legjobban?
Osztályozd az iskolában megszokott módon 1-től 5-ig. Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem
kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. 1 2 3 4 5

Nike
Givova
Macron

Média, tájékozódás a Honvédról
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31. Honnan szerzed az információidat a klubról?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. soha ritkán általában gyakran kizárólag

A Facebookról általában.
A Bp. Honvéd honlapjáról.
A Bp. Honvéd Facebook-oldaláról.
A szurkolói (Kispest-Honvéd)
Facebook-oldalról.
A Csakblogról.
A Nemzeti Sport újságból.
A Nemzeti Sport Onlineról.
A csakfoci.hu oldalról.
Az nb1.hu oldalról.
A rangado.hu oldalról.
Egyéb helyről.

32. Amennyiben az előbbi kérdésnél az egyéb helyet megjelölted, mint fontos
információforrásodat, akkor kérlek, nevezd meg, hogy mire gondoltál:
 

 

 

 

 

33. Melyik hírforrást tartod a legmegbízhatóbbnak a következők közül:
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v.
egyáltalán

nem
megbízható

nem
megbízható

ilyen is,
olyan is megbízható nagyon

megbízható

A Bp. Honvéd
honlapja
A Bp. Honvéd
Facebook-oldala
A szurkolói
(Kispest-Honvéd)
Facebook-oldala
A Csakblog
A Nemzeti Sport
újság
A Nemzeti Sport
Online
A csakfoci.hu
Az nb1.hu
A rangado.hu

https://www.google.com/url?q=http://csakfoci.hu&sa=D&ust=1512636878604000&usg=AFQjCNH_tuPSnKbBhk4PCLBQRHuktBB_TA
https://www.google.com/url?q=http://nb1.hu&sa=D&ust=1512636878604000&usg=AFQjCNGxJTORb412MV8OQiQtn8k2sAqKCg
https://www.google.com/url?q=http://rangado.hu&sa=D&ust=1512636878605000&usg=AFQjCNEKnjNno6pruv1AKCxxOL4FISLNUA
https://www.google.com/url?q=http://csakfoci.hu&sa=D&ust=1512636878607000&usg=AFQjCNGj7yzdr5L7WO87_tyy303hPRKaSA
https://www.google.com/url?q=http://nb1.hu&sa=D&ust=1512636878607000&usg=AFQjCNFiC0ovIN8uA505d6ylgO_X6JZYGQ
https://www.google.com/url?q=http://rangado.hu&sa=D&ust=1512636878607000&usg=AFQjCNHsHmypevZQcJSSsApc4-RF1tDC4Q
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34. Ha lenne rá lehetőség, hogy azonnal értesüljek a Honvéddal kapcsolatos fontos hírekről,
akkor
Több választ is megjelölhetsz.
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 feliratkoznék egy hírlevélre (e-mail).

 feliratkoznék Viberen egy csatornára.

 feliratkoznék Telegramon egy csatornára.

 Egyéb: 

A szurkolói közösségekről

35. A Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesületről (KLTE)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 még nem hallottam.

 már hallottam.

 rendszeresen követem a munkájukat.

 Nem válaszolok.

36. A Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesületnek (KLTE)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 tagja vagyok.

 tervezek belépni.

 nem tervezek belépni.

 Nem válaszolok.

37. Akár a KLTE keretein belül, akár a szurkolók által szervezve, ha együtt kéne valamit
csinálni, akkor hogy érzed, mennyire igazak rád az alábbi állítások?
Válaszd az n.v. lehetőséget, ha nem kívánsz válaszolni az adott kérdésre.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v. igen,
rendszeresen

igen, eseti
jelleggel nem, nincs

Van szabadidőm, amit szívesen
fordítanék közösségi munkára.
Rendelkezem olyan összeggel,
amit szívesen áldoznék a
közösség javára.
Egyéb módon tudnék segíteni.
(Megírom a következő kérdésnél.)

38. Amennyiben az előbb azt válaszoltad, hogy egyéb módon tudnál segíteni a közösségnek,
itt leírhatod, hogy mire gondoltál:
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39. Eddig azért nem vettem részt a közösségi cselekvésekben, mert
Több választ is megjelölhetsz.
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 (Részt vettem eddig is.)

 nem értesültem róluk időben.

 nem ismerek senkit, és ismeretlenül nem szívesen állítanék be.

 nem volt / nincs rá időm.

 nem volt / nincs rá pénzem.

 nem Budapesten élek.

 Egyéb: 

40. Tételezzük fel, hogy ha létezne valamiféle valódi "szurkolói kártya", aminek van egy fix
éves díja, és valódi kedvezményekkel jár, akkor azt
Valami olyasmire gondolj, hogy a kártyáért cserébe - ha sikerül leszervezni - kedvezményeket
kaphasz a túrák árából, ingyen látogathatod a Futball Házat, a kártya mögé beálló kispesti
vállalkozók cégeinél kedvezményeket kaphatsz, létrejöhetne egy Kispesti Arany Oldalak, stb.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 kiváltanám mindenképp.

 kiváltanám, ha nem a klub, hanem a közösség szervezi.

 nem váltanám ki.

 Nem válaszolok.

41. Ha létezne egy ilyen "szurkolói kártya", akkor
Több választ is megjelölhetsz!
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 vállalkozó vagyok, szívesen adnék kedvezményt a kártya tulajdonosainak. (Kispesti Arany
Oldalak!)

 inkább vásárolnék ott / használnék olyan szolgáltatásokat, amiket kispesti szurkolók
üzemeltetnek.

 Egyéb: 

42. Ha létezne valamiféle kispesti Telekocsi-szolgáltatás, akkor
Több választ is megjelölhetsz.
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Van autóm, és felajánlanám a szabad helyeket.

 Van autóm, de ha a környékemről indulna más kocsi, akkor betársulnék. (Minek égessük
feleslegesen a benzint.)

 Nincs autóm, de szívesen betársulnék utasnak.

 Autósként nem használnék ilyen szolgáltatást.

 Utasként nem használnék ilyen szolgáltatást.

 Egyéb: 

Egy pár szót rólad
hogy tudjuk értelmezni a többi kérdésre adott válaszodat. 
Ebben a részben lesznek olyan kérdések, amik a piszkos anyagiakról szólnak, nyugodtan hagyd ki 
őket, ha csak egy picit is úgy érzed, hogy ezekre nem szeretnél válaszolni.
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43. Nemed:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 nő

 férfi

 nem válaszolok

44. Születési éved:

45. Legmagasabb iskolai végzettséged:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 8 általános, vagy kevesebb

 szakiskola, szakképzettség, egyéb nem érettségivel járó középfokú iskola

 érettségi

 befejezetlen főiskola vagy egyetem

 befejezett főiskola vagy egyetem

 nem válaszolok

46. Hányan éltek egy háztartásban?

47. A háztartásotokban kereset szempontjából minek számítasz?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Keresőnek.

 Eltartottnak.

 Nem válaszolok.

 Egyéb: 

48. Hányan jártok a háztartásotokból a Honvéd
meccseire viszonylag rendszeresen?

49. Nagyjából mennyi a háztartásotok havi
bevétele?
AMENNYIBEN ÚGY ÉRZED, HOGY EZ A
KÉRDÉS TÚL SOK SZÁMODRA, ÉS NEM
SZÍVESEN BESZÉLSZ ANYAGIAKRÓL AKKOR
NYUGODTAN HAGYD ÜRESEN!
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50. Nagyjából hány forintba kerül
neked/háztartásotoknak egy meccsnap a
Bozsik stadionban?
Gondolj egy átlagos napra, és add össze
mennyi megy el jegyre, sörre, mezre, pólóra,
utazásra, vagyis a Kispestre összesen.
AMENNYIBEN ÚGY ÉRZED, HOGY EZ A
KÉRDÉS TÚL SOK SZÁMODRA, ÉS NEM
SZÍVESEN BESZÉLSZ ANYAGIAKRÓL AKKOR
NYUGODTAN HAGYD ÜRESEN!

51. Nagyjából hány forintba kerül
neked/háztartásotoknak egy _naptári évben_
az, hogy a Honvédnak szurkolsz/szurkoltok?
Gondolj egy átlagos évre, és add össze mennyi
megy el jegyre, sörre, mezre, pólóra, utazásra,
vagyis a Kispestre összesen. AMENNYIBEN
ÚGY ÉRZED, HOGY EZ A KÉRDÉS TÚL SOK
SZÁMODRA, ÉS NEM SZÍVESEN BESZÉLSZ
ANYAGIAKRÓL AKKOR NYUGODTAN HAGYD
ÜRESEN! A téma mindössze arról szól, hogy a
végén megnézzük az átlagot, és
összehasonlítjuk a nemzetgazdasági
átlagkeresettel, valamint a korábbi kérdésekre
adott válaszokkal, hátha megmutathatja, hogy a
Honvéd, mint termék mennyit ér a szurkolói
számára.

52. Hány éves korodtól jársz viszonylag
rendszeresen a Honvéd mérkőzéseire?

53. Hogyan, miért lettél Honvéd/Kispest-szurkoló?
Mivel ide lehetetlen válaszopciókat előre kitalálni, ha van kedved, pár szóban írd le!
 

 

 

 

 

54. Mi az első három szó, ami a Kispestről vagy
a Honvédról eszedbe jut?



2017. 12. 07. Kispesti Szurkolói Kérdőív // 2017

https://docs.google.com/forms/d/1viZR9hQ1LgZWHWBtpRYsHshtqCmKJ5gVd2cbYM2d0Cg/edit 19/21

55. Melyik Kispest/Honvéd címerrel azonosulsz a leginkább?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 A futó katonással.   Az átmenetivel.

 A Kispest-Honvéddal.   A jelenlegivel.

 Nem válaszolok.  

 Egyéb: 
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56. Mennyire tartod fontosnak a következő állításokat:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

n.v.
nagyon

fontosnak
tartom

inkább
fontosnak

tartom

nekem
mindegy

inkább nem
tartom

fontosnak

nem
tartom

fontosnak
A Honvéd szó
szerepeljen a klub
nevében.
A Honvéd szó
szerepeljen a klub
címerében.
A Kispest szó
szerepeljen a klub
nevében.
A Kispest szó
szerepeljen a klub
címerében.

57. Van másik csapat, amelyiknek szurkolsz a Honvédon kívül?
Több választ is megjelölhetsz!
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Igen, egy/több másik jelenleg is NB I-es, de nem járok a meccsikre.

 Igen, egy/több másik jelenleg is NB I-es, és járok is a meccseikre.

 Igen, egy/több alsóbb osztályú magyar, de nem járok a meccseikre.

 Igen, egy/több alsóbb osztályú magyar, és járok is a meccseikre.

 Igen, futballozok egy csapatban, és így járok a meccseire.

 Igen, egy/több külföldi csapat, akiket rendszeresen követek.

 Nincs, de járok más magyar meccsekre is.

 Nincs.

 Egyéb: 

Egyéb közlendő

58. Mi az amivel kimondottan elégedett vagy, ha eszedbe jut a Honvéd?
Nyugodtan hagyd üresen, ha nincs kedved gépelni, vagy nem érzed igazán fontosnak, amit ide
írnál.
 

 

 

 

 

59. Mi az amivel kimondottan NEM vagy elégedett, ha eszedbe jut a Honvéd?
Nyugodtan hagyd üresen, ha nincs kedved gépelni, vagy nem érzed igazán fontosnak, amit ide
írnál.
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Üzemeltető:

60. Ha úgy érzed, hogy valamit kihagytunk a kérdőívből, akkor itt kifejtheted:
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