KÉRDŐÍV

A MABÉOSZ legutóbbi Küldöttgyűlésén felmerült a kérdés, hogy a Bélyegvilág
jelenleg tagi jogon járó megjelentetése, vagy az előfizetéses úton történő
terjesztése felel meg jobban a tagi igényeknek. A Küldöttgyűlés úgy ítélte meg,
hogy ennek eldöntéséhez kikéri a tagság véleményét.
A Küldöttgyűlésen elhangzottaknak megfelelően összeállítottunk egy kérdőívet.
Szeretnénk a lehető legtöbb tagunkhoz eljuttatni, mert a kérdésben a tagok
véleménye erősen eltérő, és jó lenne a lehető legtöbbet megismerni a
Küldöttgyűlés elé terjesztendő javaslat majdani nagyobb elfogadottsága
érdekében.
Kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy a kérdésekre átgondolt válaszokat adjon.
Javasoljuk, hogy először olvassa végig a kérdéseket, mivel vannak egymásra
épülő kérdések is, és csak ezt követően kezdje el a kérdőív kitöltését. A kérdőív
végén van lehetőség arra, hogy bármelyik kérdést bővebben is kifejtve hosszabb
szöveges választ is adjon.
A válaszadásnál saját véleménye mellett lehetőleg azt is igyekezzen kifejezésre
juttatni, hogy Ön szerint a tagság számára mi lenne a legmegfelelőbb megoldás.
A kérdőív végén saját döntése szerint megírhatja nevét is nekünk, de ez nem
kötelező. Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik mailcímmel, és ezt hajlandó
megadni kizárólag a Mabéosz és a tagság közötti kapcsolattartás céljára, ezt is
írja meg nekünk (akár külön mailben is, ha a kérdőívet nem kívánja aláírni).
A kérdőívet a Bélyegvilágból kivéve visszaküldheti levélben, vagy csak a
válaszokat (pl. 1A, 2B, 3C, stb.) feltűntetve akár levelezőlapon is, és
természetesen a Székházban is leadhatja személyesen a Titkárságon. A kérdőív a
Mabéosz honlapján szerepel elektronikus formában. Ott kitöltve mailben is
visszaküldhető. Kérjük, hogy a kérdőívet bármely módon lehetőleg
postafordultával, de legkésőbb december 15-ig szíveskedjen visszajuttatni.

Köszönettel:
A MABÉOSZ Elnöksége

1. Szükség van-e a Bélyegvilágra?
A) Igen
B) Nem
C) Csak bizonyos feltételek esetén.
2. Mit szokott az újságban elolvasni?
A) A teljes újságot
B) A szakcikkek közül az érdekeseket
C) A szövetségi híreket
D) A bélyegújdonságokat
E) Az érmes oldalakat
F) Nem olvasom, csak kapom

3. Miről szeretne többet olvasni az újságban?
A) Szövetségi, köri hírekről
B) Magyar újdonságokról
C) Külföldi újdonságokról
D) Szakcikkekből többet
E) Érmes hírekről

4) Milyennek tartja a BV terjedelmét?
A) Lehetne bővebb
B) Pont megfelelő
C) Kevesebb is elég lenne

5) Mit gondol?
A) Hajlandó lenne havi 100 Ft-tal többet fizetni, ha nagyobb terjedelmű lenne az
újság
B) Önnek most pont megfelelő
C) Ha olcsóbb lenne havi 100 Ft-tal, akkor nem bánná, ha néhány oldallal
vékonyabb lenne

6) Mi a véleménye a megjelenés gyakoriságáról?

A) Havonta megfelelő
B) Elég lenne két havonta is
C) Elég lenne két havonta is, de akkor dupla terjedelemmel
D) Elég lenne három havonta (negyedévente)

7) Szükségesnek tartja-e a 4 oldalnyi érmes betétet?
A) Igen, jó, ha az érmesekről is tudunk tájékozódni, mivel sokan gyűjtenek
érmeket is
B) Igen, ha arányosan hozzájárulnak az újság megjelentetési költségeihez
C) Nem, csak a bélyegek elől foglalják a helyet

8) Fontosnak tartja-e, hogy minden tag alanyi jogon megkapja az újságot?
A) Igen, mert ez az egyetlen kapocs a szétszórtan élő bélyeggyűjtők között.
B) Nem, mert a többség úgysem olvassa.

9) Mennyit hajlandó ezért áldozni?
A) Havi 200 Ft-ot
B) Havi 300 Ft-ot
C) Egy fillért sem.

10) Az újsághoz jutást milyen formában képzeli el?
A) Legyen olyan összegű egységes tagdíj, hogy ezért mindenki megkapja az
újságot
B) Legyen egységes tagdíj, mindenki kapja meg az újságot, de az elnökség más
forrásból, akár a szövetség vagyonának felélése árán is biztosítsa az ehhez
szükséges anyagiakat
C) Legyen két, eltérő összegű tagdíj. Az egyik magasabb, és tartalmazza az
újság költségeit is, a másikat azok fizessék, akik nem tartanak igényt újságra

11) Ha nem minden tag fogja kapni a BV-t, akkor őket hogyan kellene
tájékoztatni a Mabéoszt érintő hírekről?
A) Évi 2-3 alkalommal tájékoztató levél küldésével a köröknek
B) A hírek a honlapon kerüljenek elhelyezésre
C) Személyes címre kiküldött maileken keresztül (ehhez a tagdíjbefizetéskor
minden tagnak le kellene adnia a mail címét is)

12) Mit gondol, a fenti megoldások milyen hatásfokkal érnék el és adnák át az
információkat a tagoknak?
A) Tájékoztató köri levél :
B) Honlap:

%

%

C) Személyes mail:
D) Bélyegvilág:

%

%

13) A Mabéosz gazdálkodásának egyensúlya miatt szükségesnek tartja-e a
tagdíjak évente történő emelését nagyjából az előző éves infláció mértékével?
A) Igen
B) Nem
C) Meghatározott cél érdekében akár többel is

14) Szükségesnek tarja-e, hogy a szakosztályi tagok az általános tagdíjnál
magasabb tagdíjat fizessenek?
A) Igen, mert a Mabéosz erőforrásait is az átlagosnál nagyobb mértékben
használják, mint egy átlagos tag
B) Nem, mert ezzel is segíteni tudjuk a Szövetségben folyó szakmai munkát

15) Az Ön által jelenleg fizetett tagdíj összegét az Ön által ismert más civil
szervezetek tagdíjához képest milyennek tartja?
A) Alacsonynak
B) Arányosnak

C) Magasnak

156) Az Ön által jelenleg fizetett tagdíj összegét az évente megjelenő bélyegek
névértékéhez képest milyennek tartja?
A) Alacsonynak
B) Arányosnak
C) Magasnak

Név: (nem kötelező)
Mailcím: (nem kötelező)

17) Szöveges kiegészítés bármely kérdéshez:

