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Mobilitási – felnőtt, rövid változat 

Az alábbi kérdőív a mobilitást vizsgálja, vagyis segít annak mérlegelésében, hogy mennyire 

felkészült, mennyire motivált a jobb munkalehetőségek érdekében a lakóhely-változtatásra, 

ingázásra, esetleg a külföldön való munkavállalásra. Kitöltése segít feltárni, milyen tényezők 

akadályozzák, vagy erősítik a mobilitását. 

Sor-

szám 
Tétel IGAZ HAMIS 

1. 

Nehezen tudnám rászánni magam a költözésre egy jobb 

álláslehetőségért.   

2. 

A rossz közlekedési lehetőségek gátolják, hogy másik 

településen vállaljak munkát.   

3. 
Nem szeretném egy helyen leélni az életemet. 

  

4. 
Más országban is jól feltalálom magam. 

  

5. 
Ragaszkodom/kötődöm otthonomhoz. 

  

6. 

Családi kötöttségeim miatt nehezen tudnék a lakóhelyemen 

kívül munkát vállalni.   

7. 

Nem okoz gondot, ha változtatnom kell a meg szokott 

életritmusomon.   

8. 

Legalább egy idegen nyelven beszélek/meg tudom értetni 

magam.   

9. 
Baráti kapcsolataim a lakóhelyemhez kötnek. 

  

10. 

Nehezen találnék más településen a végzettségemnek 

megfelelő munkát.   
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11. 
Lakóhelyemtől távol is "otthonosan" mozgok. 

  

12. 
Szívesen élnék hosszabb ideig más országban. 

  

13. 
Nem szívesen költöznék el. 

  

14. 

Keresetemből nem tudnám megfizetni az albérletet egy 

másik városban.   

15. 
Könnyen alkalmazkodok egy új környezethez. 

  

16. 
Akár külföldön is szívesen vállalnék munkát. 

  

17. 
Ha elköltöznék, "hontalannak" érezném magam. 

  

18. 
Egészségi állapotom nem teszi lehetővé az ingázást. 

  

19. 

Könnyen teremtek kapcsolatokat számomra idegen helyen 

is.   

20. 

Töltöttem már el hosszabb időt (legalább egy hónapot) 

külföldön.   

21. 
Mostani lakóhelyemen szeretném leélni az életemet. 

  

22. 

Útiköltségem megtérítése hiányában nem tudok máshol 

munkát vállalni.   

23. 
Szívesen vállalom az ingázást egy jobb állás érdekében. 
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24. 

Rendelkezem olyan szakképesítéssel/gyakorlattal, amivel 

más országban is el tudok helyezkedni.   

25. 
Megvisel, ha egy új közegbe kell beilleszkednem. 

  

26. 

Nem tudok elköltözni, mivel ingatlanomat nem lehet 

megfelelő áron értékesíteni.   

27. 

Szívesen váltok állást, ha a céljaimnak megfelelőbbet 

találok.   

28. 

Más anyanyelvű emberekkel is könnyen felveszem a 

kapcsolatot.   

29. 

Szorongok, ha arra gondolok, hogy elköltözzek a 

lakóhelyemről.   

30. 

Autó hiányában nem tudok más településen munkát 

vállalni.   

31. 
Hamar meg tudom szokni az új környezetet. 

  

32. 
Érdekelnek a külföldi munkalehetőségek. 

  

33. 
Nehezen tudnám más településen elképzelni a jövőmet. 

  

34. 

Nem tudnám megoldani, hogy családommal együtt más 

településre költözzek.   

35. 

Akár albérletbe, vagy munkásszállásra is elköltöznék az 

álláshoz jutás érdekében.   

36. 

Kötelezettségeim nem akadályozzák, hogy külföldön 

dolgozzak.   

 

 

Forrás: Nemzeti Pályaorientációs Portál – www.eletpalya.munka.hu 


