
Bécsi Napló 
Postfach 358 

A-1010 Wien/Bécs 

Tel./fax: 0043 1/ 532 60 48, e-mail: becsi-naplo@aon.at 
 

 

KEDVES OLVASÓNK! 

 

Jelen kérdὅív segítségével felmérést végzünk az 1980. márciusa óta kéthavonként meg-

jelenὅ Bécsi Napló rendeltetésével, tevékenységével kapcsolatosan. A beérkezett válaszo-

kat tartalmilag és statisztikailag kiértékeljük, az eredményeket közzé tesszük és a továb-

biakban figyelembe vesszük. Kérjük, a fenti címek valamelyikén legkésὅbb 2023. február 

28-ig küldje vissza a kitöltött kérdὅívet. A megkérdezés természetesen az Általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) (anonimitás) figyelembevételével történik. 

Közreműködését elὅre is köszönjük. 

 

A válaszadó kora: ...... év neme: férfi nὅ           képzettsége:….........………………………. 

foglalkozása:………………………………               lakóhelye: ország..........…………..……… 

település………………… 

1. Mióta ismeri a Bécsi Naplót? ……… éve 

 

2. Milyen gyakran olvassa? 
 

minden kiadást gyakran ritkán 

 

Megjegyzések:………………………………………………………………………………………… 

 

3. Szükségesnek, jelentὅsnek tartja-e a Bécsi Napló kiadását?        

igen részben nem 

 

Megjegyzések:…………………………………………………………………………………… 

 

4. Mi a véleménye a Bécsben megjelenő magyar nyelvű újság rendeltetéséről 

 

• kizárólag az ausztriai magyarok egyesületi tájékoztatása 

igen nem nincs véleményem 

 

• tudósítson általános, a világ magyarságát érintὅ kérdésekrὅl is 

igen nem nincs véleményem 

 

• foglalkozzon általános közéleti, politikai, világnézeti, kulturális, gazdasági 

kérdésekkel is.  (Húzza alá a kívánt szót vagy szavakat.) 

igen nem  

mailto:becsi-naplo@aon.at


5. Milyen arányban szerepeljenek egyesületi hírek .......... %-ban 

közéleti írások ........... %-ban 

irodalom, művészet, tudomány ........... %-ban 

6. Milyennek találja a lap politikai-világnézeti irányultságát? 

kiegyensúlyozott túlságosan bal túlságosan jobb oldali 

 

kimért egyenetlen szélsὅségekre hajlamos

 

7. Milyennek találja a lap színvonalát? 

színvonalas közepes igénytelen 

 
8. Hogyan ítéli meg az egyes cikkek hangnemét, stílusát? 

 

igényes, választékos elfogadható kezdetleges 

 

Megjegyzések:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Milyennek találja a lap formai szerkesztését (tördelését)? 
 

áttekinthetὅ részben elfogadható rendszertelen 

 

Javaslatok:………………………………………………………………………………… 

………………..………………………………………………………………………….... 

 

10. Előfizet-e a Bécsi Naplóra?  Ajánlja másoknak is a lap támogatását? 

igen □   nem □        igen □ nem □ 
 

11.  Hogyan olvasná szívesebben a Bécsi Naplót? 

nyomtatott formában, postán keresztül□  online módon, weboldalon keresztül □ 

További észrevételek, javaslatok (tartalom, megjelenés, szerkesztés, terjesztés kapcsán): 

 

…………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………………………………………   
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Bécs, 2023. január 31. 
 

Közreműködéséért a szerkesztőség nevében előre is köszönettel: 

Deák Ernő s.k. 


