
CIMULACT Jövőképalkotó Műhelymunka - 

jelentkezési lap 

Szeretné Ön is befolyásolni, hogy milyen legyen Európa jövője, 

és mi legyen a kutatási programok fókuszában? 

Jöjjön el Jövőképalkotó Műhelymunkákra, melyet Magyarországon, Budapesten 2016. január 9-én 

(szombati nap) tartunk. A program reggel 9-kor kezdődik és délután 5-ig tart. 

 

A program során teljes ellátást biztosítunk (kávészünetek, frissítők, ebéd), az utazási költséget előre 

egyeztetett módon térítjük. Emellett egy kis ajándékkal is kedveskedünk a résztvevőknek 

megköszönve aktív közreműködésüket. 

 

A programra résztvevőnek jelentkezni az alábbi kérdőív kitöltésével lehet, ezt kérjük mihamarabb, 

de legkésőbb 2015. december 15-ig tegye meg! 

A megadott információk alapján a jelentkezőkből kb. 40 főt választunk ki úgy, hogy minél sokszínűbb 

csoport alakuljon ki. 

A kiválasztás tényéről december 20-ig értesítünk mindenkit. 

 

FONTOS!  

- Kérjük, a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, a kiválasztásnál minden jelentkező teljesen 

egyforma eséllyel indul! 

- Adatvédelmi nyilatkozat: Minden beküldött adatot bizalmasan kezelünk, azt semmilyen más célra 

nem használjuk fel és harmadik személynek nem adjuk át! 

 

Köszönettel: 

 

Vadovics Kristóf 

ügyvezető igazgató 

GreenDependent Intézet 

Tel: 06 20 334 2889 

Email: info@greendependent.org 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/?authuser=0&usp=forms_web
https://docs.google.com/forms/?authuser=0&usp=forms_web


 

 

1. Jelentkező vezetékneve:           

 

2. Jelentkező keresztneve:           

  

3. Email cím, amit rendszeresen ellenőriz:        

  

4. Telefonszáma:            

  

5. Hány éves Ön? Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 18-25  

 26-35  

 36-50  

 51-60  

 61 felett  

6. Neme: Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 Férfi  

 Nő  

7. Lakhelye (településének neve)?          

  

8. Hány éve lakik ezen a településen?         

  

9. Ezelőtt hol lakott? (település neve):         

  

10. Legmagasabb iskolai végzettsége: Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 Általános iskola  

 Szakmunkásképző  

 Érettségi  

 Főiskolai vagy egyetemi diploma  

11. Foglalkozása, beosztása: Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 Diák, tanuló, gyakornok  

 Alkalmazott (beosztott)  

 Alkalmazott (közép vagy felső vezető)  

 Munkaadó / szabadfoglalkozású / vállalkozó  

 Munkanélküli / munkakereső  

 Más (nyugdíjas, GYES/GYED/anyasági, főállású szülő, stb.)  



 

 

 

12. Vezető beosztásban, kutatóként vagy tanácsadóként dolgozik Ön az alábbi területek 

valamelyikén? Több választ is megjelölhet! 

 Szállítmányozás és infrastruktúra  

 Gyógyszeripar és egészségügy  

 Település- és vidékfejlesztés  

 Energiaügy  

 Környezetvédelem és fenntarthatóság  

 Oktatásügy  

 Gazdaság és pénzügy  

 Turizmus és rekreáció  

 Marketing és kommunikáció  

 Szociális terület  

 Művészetek  

 Más területen vagyok kutató vagy tanácsadó  

 Nem  

13. Tölt be Ön politikai poziciót helyi vagy országos szinten? Kérjük, jelölje meg a 

megfelelő választ! 

 Igen  

 Nem  

14. Ön tagja vagy munkatársa valamilyen nonprofit szervezetnek? (egyesület, 

alapítvány) Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 Igen, aktív tagja és/vagy munkatársa vagyok egy (vagy több) nonprofit 

szervezetnek  

 Igen, passzív tagja vagyok egy (vagy több) nonprofit szervezetnek  

 Nem vagyok tagja és/vagy munkatársa nonprofit szervezetnek  

 Nem tudom  

15. A Műhelymegbeszélésen a résztvevőknek teljes ellátás biztosítunk. Követ Ön 

bármilyen speciális étrendet?  

 Vegetáriánus vagyok  

 Vegán vagyok  

 Egyéb, kérjük, adja meg:         

 



 

 

 

16. Miért szeretne részt venni a Műhelymunkán? Kérjük, írja le röviden. 

            

             

 

17. A távolról érkezők számára utazási költségtérítést tudunk biztosítani. Szeretne élni 

ezzel a lehetőséggel? Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 

 Igen  

 Nem  

 

Köszönjük együttműködését! 


