
Tisztelt Válaszadó!
A kérdésekre adott válaszait a megfelelő szám bekarikázásával vagy szöveg beírásával adhatja meg. 
Egyes kérdésekhez „igen” válasz esetén további kérdések is kapcsolódnak. Ezt a válaszlehetőség után rajzolt 
nyíllal jelöltük. Kérjük, kövesse a nyilat, és válaszolja meg a nyíl után található kérdéseket is.
Ha bármilyen kérdése, problémája van a kérdőív kitöltésével kapcsolatban, kérje munkatársunk segítségét!

1. Ön melyik évben született? 19………évben

2.  Az Ön neme: 1  –  férfi 2  –  nő

3. Volt-e már öngyilkossági kísérlete?

0  –  nem volt
1  –  egy volt  Melyik évben?   ………………….évben

2  –  több is volt  Először melyik évben?   ………………….évben

 Legutóbb melyik évben?   ………………….évben

4. Milyen gyakran fogyaszt Ön alkoholt?

1  –  Naponta,
2  –  hetente többször,
3  –  hetente,
4  –  havonta néhányszor,
5  –  1-2 havonta, 
6  –  ritkábban, mint kéthavonta, vagy
7  –  soha?

5. Előfordult-e Önnel az elmúlt év folyamán, hogy egy alkalommal legalább 3 korsó sört, vagy legalább 
fél liter bort, vagy legalább 2 dl tömény alkoholt fogyasztott?

0 – Nem
1 – Igen  Milyen gyakran fordult ez elő? 

1  –  Naponta,
2  –  hetente többször,
3  –  hetente,
4  –  havonta néhányszor,
5  –  1-2 havonta, vagy
6  –  ritkábban, mint kéthavonta?



6. Kérem, értékelje a következő eseményeket – ha ezek megtörténtek az Ön életében – aszerint, hogy 
milyen hatással voltak Önre érzelmileg! Ha egy esemény nagy örömet okozott, akkor jelölje a plusz
5-öt annak (+5) bekarikázásával, ha nagyon lesújtotta Önt, akkor a mínusz 5-öt (-5) jelölje meg! Ha 
nem érintette sehogyan, közömbös volt az Ön számára, akkor jelölje a 0-nál! Természetesen a többi 
fokozatot is használhatja! KÉRJÜK, HOGY AZOKNÁL AZ ESEMÉNYEKNÉL, AMELYEK NEM 
TÖRTÉNTEK MEG ÖNNEL, A SOR VÉGÉN TALÁLHATÓ X-ET JELÖLJE MEG!

Nagyon 
lesújtott

Közömbös volt 
a számomra

Nagy 
örömet 
okozott

Nem 
történt 
meg 

velem
a. Jó barátra találtam. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

b. Szerelmesek voltunk egymásba 
partneremmel. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

c. Munkanélküliség után munkahelyet 
találtam. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

d. Jó munkahelyen dolgoztam. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

e. Elkészült az új házam. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

f. Barátommal megszakadt a barátságunk. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

g. Nemi élettel nem járó komoly szerelmi 
kapcsolat után szakítottunk. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

h. Súlyos sérüléssel járó baleset ért. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

i. Rokkant lettem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

j. Munkahelyemet elveszítettem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

A továbbiakban a szexuális, nemi életre vonatkozó kérdéseket teszünk fel. A „nemi élet” és a „szexuális  
élet” kifejezések alatt ebben a kérdőívben csak a teljes értékű nemi kapcsolatot (szeretkezés, közösülés)  
tekintjük, az egyéb szexuális jellegű érintkezéseket nem.

7. Mikor jó, mikor helyes Ön szerint szexuális életet élni? 

1 – Bármikor, amikor az ember kívánja és talál magának hozzá partnert.
2 – Csak ha szerelmesek egymásba a partnerek
3 – Csak ha komoly, tartós kapcsolat alakult már ki a partnerek között.
4 – Csak házasságkötés után
5 – Egyéb véleményét írja ide: …………………………………………………………

8. Szokott-e időnként erotikus vagy pornográf tartalmú képeket, filmeket nézni? 

0 – Nem
1 – Igen  Milyen gyakran fordult ez elő? 

1  –  Naponta,
2  –  hetente többször,
3  –  hetente,
4  –  havonta néhányszor,
5  –  1-2 havonta, vagy
6  –  ritkábban, mint kéthavonta?

9. Ön melyik nemhez vonzódik szexuálisan?

1  –  a férfiakhoz vonzódom szexuálisan
2  –  a nőkhöz vonzódom szexuálisan
3  –  mindkét nemhez vonzódom szexuálisan
4  –  egyik nemhez (sem a nőkhöz, sem a férfiakhoz) sem vonzódom szexuálisan
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10. Ön hány emberrel élt eddigi élete során nemi életet (ha van házastársa, élettársa vagy intim partnere, 
akkor őt is beleértve)?

………………..emberrel
0  –  még senkivel Miért nem volt még nemi kapcsolata senkivel?

Több válaszlehetőség is megjelölhető!
01  –  mert túl fiatal vagyok hozzá
02  –  nem érdekel ez túlzottan, nem tartom különösebben fontosnak
03  –  nem volt rá alkalmam
04  –  mert csak akkor mennék bele ilyesmibe, ha biztosnak látszó kapcsolat 

körvonalazódna
05  –  nem szeretnék gyermeket foganni / nemzeni házasságon kívül
06  –  nem akarok művi abortuszt
07  –  tartok a nemi betegségektől vagy a HIV fertőzéstől (AIDS-től)
08  –  egyáltalán nem akarok gyermeket életem folyamán
09  –  lelkileg még nem érzem magamat érettnek erre
10  –  tartok attól, hogy az esetleges szakítás fájdalmasabb lelkileg, ha már

nemi kapcsolat is volt köztünk
11  –  mert még nem köteleztem el magamat senki mellett életre szólóan, a 

nemi kapcsolatot pedig az elkötelezettség jelének tartom
12  –  ilyent csak eljegyzés után tennék
13  –  ilyent csak házasságkötés után tennék
14  –  mert hitem, vallásom szerint csak házasságkötés után szabad 

nemi életet élni
15  –  egyéb okból, éspedig: ……………………………….

HA MÉG NEM VOLT NEMI KAPCSOLATA, AKKOR KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT! A 
KÉRDŐÍVET TEGYE BORÍTÉKBA ÉS LERAGASZTVA ADJA VISSZA A KÉRDEZŐNEK!
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11. Hány éves korában élt Ön először nemi életet?

………..évesen

12. Mi játszott szerepet az első alkalommal az alábbiak közül:
Több válaszlehetőség is megjelölhető!

1  –  Házasságkötés után történt
2  –  Szerettük egymást, szerelmesek voltunk
3  –  Nemi vágy
4  –  Osztálytársam, barátom példája
5  –  Valamelyik eszményképem, sztár példája
6  –  Alkohol hatása
7  –  A partnerem kedvessége
8  –  A partnerem erőszakossága
9  –  Más, egyéb tényező, éspedig: ………………….

13. Megbánta esetleg, hogy így alakult? 
0 – Nem
1 – Igen 

14. Hány személlyel volt szexuális kapcsolata az elmúlt 5 évben?  ……………. személlyel

15. Közülük hány volt Önnel azonos nemű? ……………. fő

16. Született-e gyermeke házasságon kívül? 

0 – Nem
1 – Igen  Hány gyermeke született Önnek házasságon kívül? ……………. gyermek

Mikor, melyik évben, években született gyermeke házasságon kívül? 

1. születési éve:

2. születési éve:

3. születési éve:

4. születési éve:

5. születési éve:

17. Volt-e már Önnek művi abortusza, illetve – amennyiben Ön férfi – partnere döntött-e úgy, hogy 
megszakítja a terhességét?

0 – Nem
1 – Igen  Hány alkalommal? ……………. alkalommal

Mikor, melyik évben, években? 

1. művi abortusz éve:

2. művi abortusz éve:

3. művi abortusz éve:

4. művi abortusz éve:

5. művi abortusz éve:
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A 18. KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL MEGVÁLASZOLNIA, 
HA ÖN JELENLEG HÁZASSÁGBAN ÉL: 
18. Mennyire tartja fontosnak a szexuális hűséget házastársak esetében? Ha az 5-ös jelenti azt, hogy 

maximálisan fontos, egészen alapvető, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem fontos, akkor Ön hogy 
látja ezt, melyik számnál helyezné el a saját felfogását?

5 4 3 2 1
nagyon fontosnak, egyáltalán nem

elengedhetetlennek tartom tartom fontosnak 

A 19. KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL MEGVÁLASZOLNIA, 
HA ÖN JELENLEG ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉL:
19. Mennyire tartja fontosnak a szexuális hűséget élettársak esetében? Ha az 5-ös jelenti azt, hogy 

maximálisan fontos, egészen alapvető, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem fontos, akkor Ön hogy 
látja ezt, melyik számnál helyezné el a saját felfogását?

5 4 3 2 1
nagyon fontosnak, egyáltalán nem

elengedhetetlennek tartom tartom fontosnak 

A 20. KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL MEGVÁLASZOLNIA, 
HA ÖN JELENLEG EGYÜTTLAKÁSSAL NEM JÁRÓ PÁRKAPCSOLATBAN ÉL:
20. Ön mennyire tartja fontosnak a szexuális hűséget az együttlakással nem járó párkapcsolatokban? Ha 

az 5-ös jelenti azt, hogy maximálisan fontos, egészen alapvető, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán 
nem fontos, akkor Ön hogy látja ezt, melyik számnál helyezné el a saját felfogását?

5 4 3 2 1
nagyon fontosnak, egyáltalán nem

elengedhetetlennek tartom tartom fontosnak 
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21. Kérem, értékelje a következő eseményeket is aszerint, hogy milyen hatással voltak Önre érzelmileg! 
Ha  egy  esemény  nagy  örömet  okozott,  akkor  jelölje  a  plusz  5  (+5)  bekarikázásával,  ha  nagyon 
lesújtotta Önt, akkor a mínusz 5-öt (-5) jelölje meg! Ha nem érintette sehogyan, közömbös volt az Ön 
számára,  akkor  jelölje  a  0-nál!  Természetesen  a  többi  fokozatot  is  használhatja!  
KÉRJÜK, HOGY AZOKNÁL AZ ESEMÉNYEKNÉL, AMELYEK NEM TÖRTÉNTEK MEG ÖNNEL, A SOR 
VÉGÉN TALÁLHATÓ X-ET JELÖLJE MEG!

Nagyon 
lesújtott

Közömbös volt 
a számomra

Nagy 
örömet 
okozott

Nem 
történt 
meg 

velem
a. Összeköltöztem élettársammal. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

b. Boldog élettársi kapcsolatban éltem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

c. Házasságot kötöttem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

d. Boldog házasságban éltem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

e. Gyermekem született. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

f. Szexuális kapcsolattal is járó komoly 
szerelmi kapcsolat után szakítottunk. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

g. Boldogtalan élettársi kapcsolatban éltem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

h. Élettársi kapcsolatunk felbomlott. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

i. Művi abortusz. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

j. Boldogtalan házasságban éltem. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

k. Felbontottuk házasságunkat. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

l. Rájöttem, hogy házastársam megcsalt. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

m. Rájöttem, hogy élettársam megcsalt. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X

n. Rájöttem, hogy intim partnerem megcsalt. -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 X
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A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR KELL MEGVÁLASZOLNIA, 
HA ÖN HÁZAS, ELVÁLT VAGY ÖZVEGY!
22. Házastársán kívül hány emberrel élt első házasságkötéséig nemi életet?

……..… emberrel
0  –  senkivel

23. Első házastársa körülbelül hány emberrel élt szexuális életet házasságkötésükig Önön kívül?

……..… emberrel
0  –  senkivel
99  –  nem tudom

24. Mennyi ideig járt együtt első házastársával a házasságkötés előtt?

…...…évig  vagy ……….… hónapig

25. Volt-e Önnek nemi kapcsolata első házastársával a házasságkötésük előtt? 

0 – Nem volt
1 – Volt  Mennyi ideje járt már együtt első házastársával, amikor nemi életet kezdtek élni?

…...…éve vagy ……….… hónapja

A házasságkötés előtt élettársi kapcsolatban élt-e első házastársával?
 0 – nem
 1 – igen Élettársi kapcsolatuk előtt is éltek-e egymással nemi életet?

0  –  nem
1  –  igen

AZ UTOLSÓ KÉRDÉST CSAK AKKOR KELL MEGVÁLASZOLNIA, 
HA ÖN ELSŐ HÁZASTÁRSÁTÓL ELVÁLT!
26. Mi volt az első házassága megromlásának illetve a válásnak az oka?

TÖBB VÁLASZT IS MEGJELÖLHET!

01  – házastársam hűtlensége 
02  – az én hűtlenségem
03  – házastársam alkoholfogyasztása
04  – az én alkoholfogyasztásom
05  – házastársam sértő, bántó viselkedése
06  – az én sértő, bántó viselkedésem
07  – egyikőnk úgy érezte, hogy már nem szereti a másikat
08  – mindketten úgy éreztük, hogy már nem szeretjük egymást
09  – valamelyikünk szülője (anyós, após) ellenséges volt gyermeke házastársával szemben
10  – egyéb ok, 

 éspedig: ………………………………………………………………………..

KÖSZÖNJÜK ŐSZINTE VÁLASZAIT! A KÉRDŐÍVET TEGYE BORÍTÉKBA ÉS 
LERAGASZTVA ADJA VISSZA A KÉRDEZŐNEK!
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