
                                   
 

Ügyfél elégedettségi Kérdőív 
 

CPM Körmend-Aigle projekt (2012-2013) 

 
 

Kérjük szánjon pár percet ezen kérdőív kitöltésére. Nagyra értékeljük az Ön őszinte véleményét és kérjük megjegyzéseit írja 

le az egyes kérdések végén.  

 

Ügyfél információ 

Dátum: _________________ 

Név:________________________________ 

Születési dátum : ___________  

Életkor: _____ 

Lakcím: ______________________________________________________________ 

Telefonszám: Otthoni)_______________________ Munkahelyi)_________________________ 

Email: _____________________________________ 

Telefonszám: ______________ 

 

 

1.Általánosságban elégedett voltam a CPM  programmal. 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. A CPM programban történő részvételem után azt érzékelem, hogy nőtt az állóképességem  

a napi feladatok ellátása vonatkozásában (pl. vásárolt élelmiszerek szállítása, lépcsőzés stb.) 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3.Élveztem a gyakorlatokat. 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4.  A gyakorlatokat nagy kihívásnak éreztem, de teljesithetőeknek.  

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



5.Biztonságban éreztem magma a gyakorlatok teljesítése közben. 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6.Az eszközök a gyakorlatok teljesítéséhez megfeleltek. 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7.  A helyszínek tiszták voltak (pl. öltöző , eszközök) . 

 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. A helyi team figyelmes volt, segített kéréseim és problémáim megoldásában. 

 
Strongly Agree           Agree           Undecided            Disagree           Strongly Disagree  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9.A helyi team felkészült volt és készséggel válaszolt minden kérdésemre. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10.A segitők azonnal   rendelkezésemre álltak, ha arra szükség volt. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11.  A CPM program helyszín atmoszférája támogató volt és ösztönző. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Céljaim teljesültek annak alapján, amelyet az első beszélgetés alapján megfogalmaztam magamnak. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



13.Javulást látok az energiaszintem vonatkozásában. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

14.I Javulást látok a szív-és érrendszeri állóképességem vonatkozásában 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

15. Javulást látok  fizikai erőm vonatkozásában. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16.Javulást látok a rugalmasságom vonatkozásában. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

17.Csökkenést látok általános fáradékonyságom vonatkozásában. 
 
Határozottan egyetértek        Egyetértek       Bizonytalan vagyok        Nem értek egyet        Határozottan nem értek egyet  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

18. Van valami egyéb,  véleménye szerint, amit tehetünk a CPM program javítása érdekében ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nagyon köszönjük Önnek a kérdőív kitöltésére fordított idejét.  Köszönjük visszajelzését és véleményét. 

 

Üdvözlettel: 

 

CPM Projekt Menedzsment, az Ön Fittnesz edzője és Sport orvosa 

 
 

 

 

Dátum: 2013 November. Kormend/Aigle  


