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BE THE CHANGE   

ERASMUS+ PROJEKT (2016-2018) 

Vállalkozóvá válás ösztönzése a generációk közötti tudásátadás segítségével 

ZÁRÓRENDEZVÉNYRŐL  

Elégedettségmérés 

Szervezők: A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozói Klubja 

Időpont: 2018. október 16. 16:30-20:00 

Helyszín: Kamarai székház, 9021 Győr, Szent István út 10/A, Baross terem 

A zárórendezvényen résztvevők száma: 112 fő 

A kérdőívet kitöltő résztvevők száma: 82 fő 

 
1. Kérdés: Milyen minőségében vett részt a konferencián? 

Válaszok kiértékelése: 

A Harmadik Kor Egyeteme csoportból nem töltöttek ki kérdőívet. 

A szakképző intézmények, oktatási intézmények 9,8% nyilvánítottak véleményt. 

Felsőoktatási intézmények 7,3%-ban töltötték ki a kérdőívet. 

A nemzeti / regionális / helyi szintű állami szerv képviselője19,8 % -ban véleményezték 

a rendezvényt. 

A diák vagy potenciális tanulók 34,1%-ban véleményeztek, akik bármikor lehetnek 

NEET-ek. 

A véleményező vállalkozók száma 29,3%, amely közelít a diákok számához. A két 

arányszám nagysága is már pozitív minősítést mutat a konferenciáról, hiszen a projekt 

szempontjából ez a két csoport a legjellemzőbb. 

 

 

2. Kérdés: Kérjük, értékelje a fellépők előadását következő szempontok alapján. 
Válaszok kiértékelése: 

A kérdőívet kitöltők több mint a fele 65,9% teljes mértékben elégedett volt az 

előadásokkal.  

Többnyire elégedett volt az előadásokkal 26,8% és megfelelőnek tartotta 4,9%, nem 

volt véleménye 2,4%-nak, ami igen csekély. Senki nem volt elégedetlen. Az adatok azt 

mutatják, hogy a projekt célja és tartalma teljes mértékben érthető és az előadások 

pedig élvezhetőek voltak a közönség számára. Összességében 97,6% elégedett volt az 

előadókkal. 
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3. Kérdés: Mennyire nyújtott hasznosítható információkat az Ön számára. a konferencia a 

vállalkozási témában? 

Válaszok kiértékelése: 

A konferencián vállalkozási témában hasznosítható információt kaptak a véleményezők 
48,8%-ban teljes mértékben. Többnyire hasznosíthatók az információk 31,7% szerint és 
17,1%. megfelelőnek tartotta az információkat. Ez a három adat összességében azt 
jelenti, hogy olyan érdeklődök vettek részt a konferencián, akik szeretnék felhasználni a 
vállalkozásról hallottakat. Elégedetlen nem volt. Összességében 97,6% tartotta 
hasznosítható információnak a hallottakat. Vélemény nélkül 2,4% távozott, amely igen 
csekély. 

 

 

4. Kérdés: A rendezvény rávilágított a vállalkozások létrehozásának fontosságára? 

Válaszok kiértékelése: 

A konferencia rávilágított a vállalkozások létrehozásának fontosságára, amit a 
kérdőíveket kitöltők 51,2%-a megerősített, mert teljes mértékben elégedettek voltak. 
Kisebb mértékben, de fontosnak tartotta 31,7%, mert többnyire elégedettek voltak és  
megfelelőnek tartotta 12,2%. Összességében 95,1% elégedett volt. Elégedetlen nem 
volt. Vélemény nélkül 4,9% távozott. 
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5. Kérdés: Ön szerint a NEET-ekből képzéssel lehet vállalkozó? 

Válaszok kiértékelése: 

A konferencia előadásaiból átjött a résztvevők felé, hogy a NEET-ekből képzéssel lehet 
vállalkozó, mert 34,1% teljes mértékben elégedett volt. Ezt tovább erősítette azok köre, 
akik többnyire elégedettek voltak, ez 48,8%- a a kérdőívet kitöltőknek és 12,2%-a pedig 
megfelelőnek tartotta. Elégedetlen nem volt. Vélemény nélkül 4,9% távozott az 
összlétszámhoz képest minimális. Összességében 95,1% szerint képzéssel a NEET-
ekből lehet vállalkozó. 

 

 

 


