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Tisztelt Hölgyem/Uram!   

  

A Szent István Egyetem Menedzser és HR Kutatóközpontja, a Grow Szervezetfejlesztési Tanácsadó Zrt., 

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetsége 

(HSZOSZ) szakmai támogatásával, hazai és nemzetközi kutatás megalapozása céljából felmérést végez a 

magyarországi szervezetek között a tréningek/képzések hatékonyságának vizsgálatáról. 

Kérjük, hogy Ön, mint cégének/szervezetének e témakörrel kapcsolatos felelőse, ossza meg velünk szakmai 

tapasztalatait a következő kérdőív kitöltésével!  A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes, az adatokat 

bizalmasan kezeljük. Kérjük, szakítson időt a kérdések végigolvasására és megválaszolására és a kitöltött 

kérdőívet mihamarabb juttassa vissza hozzánk!  

A kérdések megválaszolása mintegy 15 percet vesz igénybe. A válaszokat bizalmasan kezeljük és csak összesített 

formában adjuk közre - az egyes résztvevők konkrét válaszai nem lesznek azonosíthatók.  Az adatgyűjtés 2016. 

szeptember 1. – szeptember 30. között zajlik. Azon résztvevőknek, akik megadják az e-mail elérhetőségüket, a 

kutatás lezárása után megküldjük az országos vizsgálat eredményét tartalmazó jelentésünket. 

A kérdőív indításakor az Ön számítógépén elindul az internetböngésző program, és szükséges, hogy az 

internetkapcsolat folyamatosan aktív legyen. Amennyiben megjelenik egy belépési adatokat kérő ablak, ez csak 

a böngésző lassú indulása miatt történhet. Ebben az esetben ne zárja be a böngészőprogramot, hanem indítsa újra 

a kérdőívet. A kérdőívet itt éri el: Tréningek és képzések hatékonysága - Magyarország 2016. A kitöltést az oldal 

alján lévő Következő gombra kattintva kezdheti meg. 

Amennyiben Ön nem az elektronikus kitöltési módot választja, kérjük, nyomtassa ki a PDF formátumú kérdőívet, 

válaszolja meg azt hagyományos módon és küldje el az alább megadott címre elektronikus formában a kutatás 

koordinátorának, Dr. Poór Józsefnek (poor.jozsef@gtk.szie.hu). Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen 

kérdése lenne, kérjük, keressen bennünket az alábbi címen és telefonszámon. 

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a felmérés eredményeihez! 

  
Dr. Poór József 
egyetemi tanár 

Szent István Egyetem 
Menedzsment és HR Kutató Központ 
H-2100 Gödöllő,  Páter Károly u.1. 

e-mail: poor.jozsef@gtk.szie.hu 
telefon: +36-20-464-9168, +36-28-522-000/2204 

  
Kutatók: Suhajda Csilla Judit, Szabó Katalin, Kovács Ildikó Éva, Kollár Péter, Gősi Mariann, Farkas Péter, 

Lestyán Katalin, Tóth Kata, Visztenvelt Andrea és Berényi József 

http://onlinekutatas.mhrkk.szie.hu/index.php?r=survey/index/sid/198242/newtest/Y/lang/hu
http://onlinekutatas.mhrkk.szie.hu/upload/surveys/198242/files/treningek-hatekonysaga2016-05.pdf
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