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1. VÁLASZLAP

1 2 3 4 5 
egyáltalán teljes
nem mértékben



2. VÁLASZLAP

Kisgyermekkori barátságból lett a kapcsolatuk
Iskolában
Munkahelyen
Klubban, sportegyesületben
Discoban
Zenei fesztiválon, koncerten
Utazás vagy nyaralás közben
Egyházi közösségben, csoportban, táborban
Egyéb baráti csoportban, közösségben
Házibulin, partyn
Könyvtárban
Étteremben, sörözőben, más nyilvános szórakozóhelyen
Interneten
Társkereső cég közvetítésével
Rokoni szálak vagy közös barátok révén
Egymás közelében laknak
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3. VÁLASZLAP

5 4 3 2 1 
teljesen egyáltalán
elégedett nem

4. VÁLASZLAP

nem talált magának partnert 
partnere nem akart házasodni
partnerével megszakadt a kapcsolatuk, mielőtt a házasság komolyan szóba 
jöhetett volna
úgy érezte, hogy a partnere nem lenne megfelelő házastárs
valamelyikük családja ellenezte a házasságot
Önnek vagy partnerének alacsony keresete miatt nem volt meg a házassága 
anyagi alapja. 
Önnek vagy partnerének bizonytalan  munkahelye  vagy munkanélkülisége 
miatt nem volt meg a házassága anyagi alapja.
tartott a családalapítástól, mert úgy érzi, az állam nem támogatja eléggé a 
gyermekvállalást.
nem volt pénzük az esküvőre illetve a lakodalomra (túl sokba került volna)
nem tudtak volna lakást szerezni 
egyikük egészségi állapota miatt nem tudtak összeházasodni
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5. VÁLASZLAP

Önnek vagy a párjának szülei így kívánták.
Kapcsolatukból gyermek fogant. 
Szép esküvőt akartak. 
Egész életét párja mellett akarta tölteni. 
Elég idősnek érezte már magát a házassághoz. 
A házasság mégiscsak stabilabb, megbízhatóbb, mint az élettársi kapcsolat. 
Úgy  érezte,  hogy  anyagi  körülményeik  (állás,  kereset)  olyan  kedvezően 
alakulnak, hogy már megengedhetik maguknak a házasságkötést.
Volt már saját lakás, ahova költözhettek.
Így találta természetesnek.
Hite,  vallása,  erkölcsi  meggyőződése  szerint  így  volt  helyes  (szemben a 
házasságon kívüli kapcsolattal). 

6. VÁLASZLAP

gyakran
időnként
nagyon ritkán
soha

7. VÁLASZLAP

Ön vagy partnere megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a 
nagyobb vitát.
Nyugodtan megbeszélik a nézeteltérést.
Valamelyikük sértődötten hallgat.
Veszekednek vagy kiabálnak egymással.
Tettlegességig fajul a dolog.
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8. VÁLASZLAP

5 4 3 2 1 
teljesen egyáltalán
elégedett nem

9. VÁLASZLAP

Nem merült fel.
Igen, egyikőjük gondolt rá. 
Igen, mindketten gondoltak rá. 
Igen, komolyan foglalkoznak a válásnak, a kapcsolat megszakításának
a lehetőségével. 
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10. VÁLASZLAP

  30 ezer Ft vagy kevesebb
  31 – 50 ezer Ft
  51 – 70 ezer Ft
  71 – 90 ezer Ft
  91 – 110 ezer Ft
111 – 130 ezer Ft
131 – 150 ezer Ft
151 – 200 ezer Ft
201 – 250 ezer Ft
251 – 300 ezer Ft
301 – 350 ezer Ft
351 – 400 ezer Ft
401 – 450 ezer Ft
451 – 500 ezer Ft
501 ezer Ft és felette
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11. VÁLASZLAP

  30 ezer Ft vagy kevesebb
  31 – 50 ezer Ft
  51 – 100 ezer Ft
101 – 150 ezer Ft
151 – 200 ezer Ft
201 – 250 ezer Ft
251 – 300 ezer Ft
301 – 400 ezer Ft
401 – 500 ezer Ft
501 – 600 ezer Ft
601 – 700 ezer Ft
801 – 900 ezer Ft
901 ezer Ft és felette

12. VÁLASZLAP

alkalmazott állandó munkaviszonyban
alkalmazott szerződéses munkaviszonyban
alkalmazott be nem jelentett munkaviszonyban
önálló, vállalkozó, önfoglalkoztató tulajdonos 
társas vállalkozás tagja
alkalmi munkát, megbízásokat vállal
munkanélküli 
nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi)  
szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van
tanuló
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13. VÁLASZLAP

Teljesen egyetértek 
Egyetértek
Nem tudom eldönteni, hogy egyetértek-e vagy sem
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet

14. VÁLASZLAP

tévé
rádió
internet
képes magazin
könyv
mozi
video- vagy DVD-film 
iskolai oktatás
egyéb előadás
barátok, testvérek 
szülők, más rokonok 
házastársa
élettársa vagy szerelme
szexuális partnere vagy partnerei

8



15. VÁLASZLAP

5 4 3 2 1 
maximálisan egyáltalán
így van nem így van

16. VÁLASZLAP

naponta,
hetente többször,
hetente,
havonta néhányszor,
1-2 havonta, 
ritkábban, mint kéthavonta
soha
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