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Tombola kérdőív szöveges értékelése 2020.10.16. 
 

A rendezvényeinken rendszeresen tartott tombolasorsolás eddig is rendkívüli 
sikernek örvendett. A felmérés célja egyrészt az, hogy megőrizzük ezt a 
sikerességet, másrészt a részvevők megelégedettségét még inkább elnyerjük a 
jövőben.   
 

A, Az általános adatok 
 

A felmérésben összesen 35 fő, - ebből 24 fő nő, és 11 fő férfi tag. - vett részt. 
Minden kedves tagunknak köszönjük azt, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére 
válaszait, amivel hozzájárult munkánk sikeresebb elvégzéséhez. 
 

 

 
A felmérés időpontjában az egyesület 101 rendes, és 30 pártoló tagot tartott 
nyilván.  
A felmérésben összesen 35 fő, - ebből 24 fő rendes tag, és 11 fő pártoló tag. - vett 
részt azzal, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére. Minden kedves tagunknak 
köszönjük válaszait, amivel hozzájárult munkánk sikeresebb elvégzéséhez. 
A két számból azonnal látszik, hogy a válaszadók megoszlása a rendea és pártoló 
tagok viszonylatában 2:1, ami kissé eltér az egyesületi megoszlástól, ami 3:1. 
Megállapítható, hogy a pártoló tagjaink a válaszadási hajlandóságot tekintve 
aktívabbak voltak, így a kialakult vélemény inkább az ő véleményüket 
tükrözi. 
 
A válaszadási hajlandóság összességében tehát 26,7%-os ami nem túl magas, de 
ismerve a tagi aktivitást ez elfogadható. A rendes és pártoló tagok vonatkozásában 
ezek az értékek a következőek: 23,% illetve 36,6%. Mindkét érték elmarad a 
kívánatostól, de az a megállapítás helytálló, hogy ismert körülményeket figyelembe 
véve az aktivitás elfogadható. Igaz sajnos ebből a felmérésből vélhetően nem 
ismerhetjük meg a többség véleményét. 
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Megállapítható, hogy jó keresztmetszetet kaptunk a véleményeket, illetően, 
de nem állíthatjuk, hogy ezen ismeretek birtokában cselekedve elnyerjük a 
többség pozitív véleményét. 
 
Nagy meglepést nem keltett a válaszadók átlagának életkora. Mint tudjuk a tagság 
átlagéletkora 62 év fölött van. A felmérésben résztvevőké 63,5 év. Két fő nem 
válaszolt erre kérdésre.  
 
 

B, A tombola sorsolás formájáról alkotott vélemény 
 
E kérdéscsoportban arra voltunk kíváncsiak, miként vélekednek tagjaink a tombola 
sorsolásról, és annak technikai lebonyolítási formájáról. E kérdések esetében az 
elfogadottságot, vagy elutasítottságot kellett az 1…6 skálán jelezni. Általában 6 
jelentette a teljes elfogadottságot, az 1 pedig a teljes elutasítottságot.  
 

Kód 

Támogatja-e, 
hogy a 

rendezvényeken 
legyen 

tombolasorsolás 

Több, de 
kisebb 
értékű 

nyeremény 
legyen 

Kevsebb, 
de 

nagyobb 
értékű 

nyeremény 
legyen 

Szívesen 
veszi-e 

kézműves 
munkák 

kerüljenek 
sorsolásra 

Mennyire 
örülne, ha 
vásárolt 

használazti 
tárgyak 

kerülnének 
sorsolásra 

Támogatja-e 
élelmiszerek 

tombolatárgyként 
való sorsolását 

1 0 1 12 2 5 3 

2 0 0 2 0 0 3 

3 1 4 5 7 4 7 

4 2 3 4 3 9 4 

5 3 5 4 4 5 5 

6 29 20 5 18 12 11 

nv 0 2 3 1 0 2 

ös 35 35 35 35 35 35 

 35 33 32 34 35 33 

 
A véleménykérő lap legfontosabb, kérdése arra irányult milyen a tetszése az 
tombola sorsolásoknak, illetve igénylik-e a rendezvényeken résztvevők. 
E kérdésre minden válaszoló válaszolt, az átlagérték 5,71, ami rendkívül magas. 29 
fő (a válaszadók 62,9%-a) a legnagyobb tetszés indexet (6-os) kapta. Teljes 
elutasítást nem volt- 
Tehát megállapítható, hogy a tagok a jövőben is számítanak a 
rendezvényeken a tombola sorsolásra. 
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 Statisztika      

1 0 1 12 2 5 3 

2 0 0 4 0 0 6 

3 3 12 15 21 12 21 

4 8 12 16 12 36 16 

5 15 25 20 20 25 25 

6 174 120 30 108 72 66 

nv      0 0 0 

ös 200 170 97 163 150 137 

átlag 5,714 5,152 3,0131 4,794 4,286 4,152 

       

       

 
Százalékos 
eredmények 

     

 5,714 5,152 3,031 4,794 4,286 4,152 

1 0,0% 2,9% 34,3% 5,7% 14,3% 8,6% 

2 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 8,6% 

3 2,9% 11,4% 14,3% 20,0% 11,4% 20,0% 

4 5,7% 8,6% 11,4% 8,6% 25,7% 11,4% 

5 8,6% 14,3% 11,4% 11,4% 14,3% 14,3% 

6 82,9% 57,1% 14,3% 51,4% 34,3% 31,4% 

nv 0,0% 5,7% 8,6% 2,9% 0,0% 5,7% 

ös 1 1 1 1 1 1 

 
1 0,0% 2,9% 34,3% 5,7% 14,3% 8,6% 

2 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 8,6% 

3 2,9% 11,4% 14,3% 20,0% 11,4% 20,0% 

4 5,7% 8,6% 11,4% 8,6% 25,7% 11,4% 

5 8,6% 14,3% 11,4% 11,4% 14,3% 14,3% 

6 82,9% 57,1% 14,3% 51,4% 34,3% 31,4% 

nv 0,0% 5,7% 8,6% 2,9% 0,0% 5,7% 

ös 1 1 1 1 1 1 

 
Izgalmas kérdésnek ígérkezett a következő két kérdés, ami a kisebb értékű, de több, 
vagy kevesebb, de nagyobb értékű tombola tárgy számról szólt. .A válaszok egy 
részéből kiderült, hogy sajnos nem mindenki értette jól a feltett kérdést. Így egy 
lapon belül ellentmondó véleményekkel találkozhatunk. Szerencsére ezek száma 
nem volt számottevő. 
 
A B2 kérdésre, mely: Több (30-50 db) ezáltal nagyobb nyerési esélyü, de kisebb 
értékű (max 1000 Ft értékű) tombola kerüljön kisorsolásra, 
Két fő (5,7%) nem válaszolt. A többség szám szerint 20 fő (57,1%) maximálisan 
támogatta ezt a megoldást, de elfogadólag támogatta - 4,és 5-ös válasz - 8 fő (22,9%).  
Már itt kimondható, hogy a vélemények alapján megtartjuk eddigi 
szokásukat, hogy több kisebb értékű tombolatárgy kerül kisorolásra.  
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A következő kérdés csak kontroll kérdésként szerepelt. Nyilván azt vártuk, hogy 
vagy az egyik vagy a másik kerül fölénybe. Nyilván a legnehezebb helyzetben akkor 
lettünk volna, ha a két kérdésre adott válaszok megoszlanak, illetve egybe 
csengenek. 
A B3 kérdésre, mely: Kevesebb (15-20 db) ezáltal kisebbb nyerési esélyü, de nagyobb 
értékű ( 1500-2500 Ft tértékű) tombola kerüljön kisorsolásra, 
A válaszokban sokkal nagyobb szórás mutatkozott. A teljes elutasítást 12 fő, 
(34,3%) jelezte, a kevésbé elutasító 7 fő (20,0%) volt  - 2-es és 3-as -. Az elutasítók, 
vagyis az előző két csoport abszolút többséget mutatta az 54,4%-os aránnyal. 
Mindenesetre meglepő, hogy maximális támogatottságot 5 fő (14,3%) jelzett. 
 
A bevezetőben jeleztem, hogy nem mindenki értette meg pontosan a kérdést, amit, 
az mutatja, hogy a 10, 17, 19 válaszoló a B2 és B3 kérdésre egyaránt 6-ot adott, ami 
nyilvánvalóan lehetetlen.  
 
Megállapítható, hogy a kontroll kérdés - kisebb eltéréssel -  megerősítette a 
B2-ben foglaltak szerinti lebonyolítás rendet.  
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy talán érdemes lett volna a sorsolás 
tényleges rendjéről - húzás, tombola szelvények színe számozása - is 
kérdezni a tisztelt publikumot, illetve a talán még lényesebb 
információ lehetett volna a tombolajegy áráról vélekedésük  

 
C, A tombola tárgyi eszközeiről, elképzeléseiről érdeklődünk 

E kérdés csoportban a kisorsolandó tárgyakról kérdeztük a véleményüket. 
Sok vélekedést hallottunk arról, hogy az egyesület kézműves műhelyében, és a 
tagok otthon készített - horgolás, kötés, diszitett tárgyak, fagravírozások stb. - mennyire 
közkedveltek a tombolán, vagyis mennyire örülnek a tagjaink az ilyen fajta 
nyereményeknek..  
A kérdés felvetése ezen vélemények megosztottságát volt hivatott eldönteni, amely 
mint láthatjuk eldőlt. A szervezők számára a kapott információk a következő 
időszakra támpontot nyújtanak a tekintetben, hogy lényegében az eddig járt úton 
kell haladniok, így hasonló számú tárgy és tárgyfajták kerülnek kisorsolásra, mint 
korábban. Ugyanis a számok a következőt mutatják: 
Ha a két szélső véleményt tekintjük, akkor a „egyáltalán nem támogatom” (1) - 2 
szavazatot kapott, ami 5,7 % az összes válaszadó tekintetében, míg a „maximálisan 
támogatom” (6) - 18. voksot (51,4 % ) érdemelt ki, ami önmagában is abszolút 
többség. 
Ha két csoportra bontjuk a válaszokat 
az elutasítókra - 1.2,3-at jelölték meg -, akik 9-en (26,5%) vannak, és a  
támogatókra - 4,5,6-ot jelölték meg -, akik pedig 25-en (73,5 %) vannak.  
Láthatjuk a háromnegyedes támogatottságot.  
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Összeségében: 
a felmérés szerint a kézműves tárgyak tombolán való kisorsolását a tagság 
túlnyomó része támogatja. Így a javaslat az, hogy a jövőben a kialakult 
gyakorlaton a szervezők ne változtassanak.  
 
A következő C5 kérdés a vásárolt használati tárgyakra vonatkozott, vagyis 
„Mennyire örülne, ha a tombolán vásárolt használati tárgyakat.(toll, naptár stb.) 
nyerne?” 
Ha rápillantunk az összesített táblázatra, akkor azonnal átható, hogy az értékelés 
teljesen hasonló eredményre vezet, mint az előbb. Ugyanis: 
Ha a két szélső véleményt tekintjük, akkor a „legkevésbé örülök”-5 szavazatot 
kapott, ami 14,3 % az összes válaszadó tekintetében, míg a „nagyon-nagyon 
örülök” -6 -  12-e támogatták (34, % ), ami kisebb eltérést mutat az előző kérdésre 
adott adatokkal szemben.  
Ha két csoportra bontjuk a válaszokat 
az elutasítókra - 1.2,3-at jelölték meg -, akik 9-en (25,7%) vannak, és a  
támogatókra -4,5,6-ot jelölték meg -, akik pedig 26-en (74,3 %) vannak.  
Itt is láthatjuk a háromnegyedes támogatottságot.  
(Megjegyzés: A százalékos eltérés abból adódik, hogy erre a kérdésre mind a 35-en válaszoltak, 
míg az előzőre 1 fő nem válaszolt, tehát csak 34  válasz értékelhető.)  
 
Összeségében: 
a felmérés szerint a vásárolt használati tárgyak tetszést arattak, és szívesen 
fogadják ezen fajta nyereménytárgyakat is, kisorsolásukat a tagság túlnyomó 
része támogatja. Így a javaslat az, hogy a jövőben a kialakult gyakorlaton a 
szervezők ne változtassanak.  
 
 
A következő kérdésben egyrészt irányított módon – konkrét felsorolással sorrendbe 
állítással -, másészt nyitott kérdés formájában kértünk véleményt illetve ajánlatokat 
az étkek vonatkozásában.  
 

1 14 4 13 

2 4 12 3 

3 6 7 5 

4 1 0 0 

5 0 0 1 

6 0 0 1 

nv 10 12 12 

ös 35 35 35 

 25 23 23 
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Statisztika százalékos 
minden válaszolót 
figyelembe véve 

1 40,0% 11,4% 37,1% 

2 11,4% 34,3% 8,6% 

3 17,1% 20,0% 14,3% 

4 2,9% 0,0% 0,0% 

5 0,0% 0,0% 2,9% 

6 0,0% 0,0% 2,9% 

nv 28,6% 34,3% 34,3% 

ös 1 1 1 

    

 
Statisztika százalékos a 
nem válaszolók 
figyelmen kívül 
hagyásával 

1 56,0% 17,4% 56,5% 

2 16,0% 52,2% 13,0% 

3 24,0% 30,4% 21,7% 

4 4,0% 0,0% 0,0% 

5 0,0% 0,0% 4,3% 

6 0,0% 0,0% 4,3% 

nv      

ös 1 1 1 

 
Szembetűnő hogy gyakorlatilag a válaszoló harmada nem válaszolt a C7 kérdésre, a 
melyre nem találtam igazán magyarázatot, mert igazán egyszerű volt a feladat. Az 
értékelhető válaszokból a következő tanulságok vonhatók le.  
A felsorolt élelmiszerek kávé, tea, csokoládé, mindegyike népszerű.  
A kávé illetve a csokoládé s legnépszerűbb, mert első helyre a kávét 14 fő (56 %), a 
csokoládét 13 fő (56,5%) tette az első helyre. A tea nem örvend nagy 
népszerűségnek a 4 első hellyel, de második (12 fő) és harmadik helyre (7 fő) jelölte.   
 
Megjegyzés: érdemes lett volna a kakaót is a listára felvenni! 
 
Célunk a nyitott kérdéssel az volt, hogy ötleteket kapjunk arra vonatkozóan, hogy 
az általunk preferált termékek  - kávé. tea, csokoládé - mellett milyen más ajándék 
jöhet még szóba. 
A nyitott részben gyakorlatilag nagyon sok (19) ötletet kaptunk, összesen 25 
említéssel. E két adatból látható, hogy egyetlen tárgy sem kapott lényeges 
meghatározó számú jelölést. A javasolt tárgyak, étkek jegyzéke a kérdőívek alapján: 
keksz, üditő, édesség, fűszerek, kukoricapehely, mentes sör, gyümölcslé, élelmiszer, kép, 
könyv, bizsu-ékszer, dísztárgy, pohár, terítő, művirág, gyümölcs, nápolyi, sós-ropogós.  
 
Az értékelés kapcsán elmondható, hogy résztvevők támogatják a kávé, tea, 
csokoládé megjelenését a tombolatárgyak között. Ennek fényében a 
tombola tárgyak összeállításakor a  kialakult gyakorlatot kell követni. 
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Érdemes megfontolni, hogy a lentebb felsoroltak közül egy kettő zátgy 
újdonságként jelenjen meg a repertoárban.   
 
Zárszó  
Megköszönve minden válaszadó munkáját, 
megállapíthatjuk, hogy  
a szervezők által kialakított gyakorlat a tagok túlnyomó többségének tetszésével 
megegyezik  
és e területen az egyesületi tevékenységet ennek szellemében kell folytatni 
 
Jó lenne és egyben reméljük, ha jövőben még többen vennének, vesznek részt a 
felmérésekben. Ez azért lenne fontos, hogy még jobban alaposabban megismerjük a 
véleményüket, amelynek ismeretében még jobbá és tagok számára még 
kellemesebbé tegyük összejöveteleinket.  
 
 
 
Kondor László  
felmérésvezető 
Dunaújváros, 2020. október 16.  
 
 
Megyjegyzés:  
Meg kellett volna kérdezni van-e olyan használati tárgy  amelyet 
szívesen, ha megnyerne.  
Érdemes lett volna megkérdezni a vásárlási utalványt 
Érdemes lett volna feltenni at árral kapcsolatos 110 fT 
v 

  
 


