
1.

Mark only one oval.

Alkalmazottként, főállású UX-esként Skip to question 2

Alkalmazottként, de nem csak UX-szel foglalkozom Skip to question 2

  Szabadúszó UX-es vagyok Skip to question 2

Csak hobbiként vagy privát projektekben Skip to question 2

Jelenleg tanulom a szakmát Skip to question 2

Nem foglalkozom UX-szel

Névjegykártya

2.

UX Népszámlálás 2022
Helló újra, rég találkoztunk. Ismét készítünk egy népszámlálást a magyarországi UX-
esekről, hogy megnézzük, mi minden változott a szakmánkban 2017 óta. Ehhez a te 
válaszaidra is szükségünk van.  

Az sem baj, ha éppen nem UX van a névjegyedre írva, de valamilyen formában 
felhasználói élménnyel foglalkozol, pl. UX-es feladataid is vannak, Service Designer vagy 
Product Manager vagy. 

A kérdőív kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe, és nagyon köszönjük, ha minden releváns 
kérdésre válaszolsz. Belefuthatsz néhányba, ami nem az – ezeket nyugodtan ugord át.  

A kitöltés anonim, semmilyen személyes azonosításra alkalmas kérdést nem teszünk fel, 
illetve ilyen adatot nem rögzítünk. Az eredményeket feldolgozott formában tesszük majd 
közzé a UX Budapest Facebook csoportban és a uxbudapest.com oldalon. 

Ha bármi kérdésed vagy észrevételed van, itt tudsz elérni minket: 
nepszamlalas@uxbudapest.com

* Required

Milyen formában foglalkozol UX-szel? *

Hány év UX-es szakmai tapasztalatod van? *

http://uxbudapest.com/
mailto:nepszamlalas@uxbudapest.com


3.

Mark only one oval.

UX / UI / Product Designer

UX Researcher

UX Strategist / Consultant

UX Writer

Service Designer

Product Manager / Owner

Egyik sem

4.

Mark only one oval.

Gyakornok

Junior

Medior

Senior

Manager / Lead

Head / Director / VP

C-level

Egyik sem

5.

Feladatok és eszközök

Mi írja le legjobban a szakmádat? *

Melyik szint jellemzi leginkább a jelenlegi pozíciódat? *

Mi a jelenlegi pozíciód neve? *
Avagy mi van (vagy lenne) a névjegykártyádra írva?



6.

Check all that apply.

Kutatás (felhasználói, best practice, heurisztikus elemzés stb.)
Termék vagy szolgáltatás koncepcionális tervezése
Felhasználói felület tervezése (információs architektúra, UI, szöveg stb.)
Projekt- vagy termékmenedzsment
Csapatmenedzsment vagy cégvezetői tevékenység
Oktatás, mentorálás (képzés keretében vagy cégen belül)
Ügyfélkezelés, megbízóval/partnerrel kapcsolattartás
Egyik sem

Kutatás
Nem foglalkoztál kutatással az elmúlt 2 évben? Ezeket a kérdéseket 
most átugorhatod.

7.

Mark only one oval per row.

Tipikusan milyen területekkel foglalkoztál az elmúlt 2 évben? *

Milyen gyakran végezted az alábbi kutatási feladatokat az elmúlt 2 évben?

Hetente Havonta Ritkábban Soha

Feltáró (generatív)
kutatások

Ellenőrző (evaluatív)
kutatások

Kutatást támogató
tevékenységek
(ResearchOps)

Feltáró (generatív)
kutatások

Ellenőrző (evaluatív)
kutatások

Kutatást támogató
tevékenységek
(ResearchOps)



8.

Mark only one oval per row.

Milyen gyakran alkalmaztad az alábbi kutatási módszereket az elmúlt 2 évben?

Hetente Havonta Ritkábban Soha

A/B tesztelés

Card sorting és/vagy
tree testing

Felhasználói adatok
elemzése

Felhasználói
mélyinterjú

Heurisztikus elemzés

Kérdőív

Moderált usability
tesztelés

Moderálatlan usability
tesztelés

Naplós kutatás

Stakeholder interjú

Terepkutatás és/vagy
contextual inquiry

Versenytárselemzés
és/vagy best practice
kutatás

(Web)analitika

A/B tesztelés

Card sorting és/vagy
tree testing

Felhasználói adatok
elemzése

Felhasználói
mélyinterjú

Heurisztikus elemzés

Kérdőív

Moderált usability
tesztelés

Moderálatlan usability
tesztelés

Naplós kutatás

Stakeholder interjú

Terepkutatás és/vagy
contextual inquiry

Versenytárselemzés
és/vagy best practice
kutatás

(Web)analitika



9.

10.

11.

Milyen eszközöket, szoftvereket használsz kutatásra, adatfelvételre?
Tesztelés, kérdőívezés, analitika stb. Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben rendszeresen
használtál (nem csak kipróbáltál)!

Milyen eszközöket, szoftvereket használsz feldolgozásra, tudásmenedzsmentre?
Repository, dokumentáció, jegyzetelés stb. Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben
rendszeresen használtál (nem csak kipróbáltál)!

Milyen eszközöket, szoftvereket használsz kutatástámogatásra (ResearchOps)?
Rekrutálás, szervezés, résztvevői jutalmak stb. Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben
rendszeresen használtál (nem csak kipróbáltál)!



12.

Tervezés
Nem foglalkoztál tervezéssel az elmúlt 2 évben? Ezeket a kérdéseket 
most átugorhatod.

13.

Mark only one oval per row.

Van olyan egyéb kutatási eszköz, szoftver, amit használtál?
Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben alkalmanként használtál (nem csak kipróbáltál)!

Milyen gyakran végezted az alábbi tervezési feladatokat az elmúlt 2 évben?

Hetente Havonta Ritkábban Soha

Wireframe tervezése

Gra�kus felhasználói
felület tervezése

Prototípus készítése

Információs
architektúra tervezése

Termékstratégia vagy
-koncepció tervezése

Szövegírás

Gra�kai elemek
és/vagy illusztrációk
készítése

Szolgáltatás
tervezése (Service
Design)

DesignOps (pl.
tooling, folyamatok)

Wireframe tervezése

Gra�kus felhasználói
felület tervezése

Prototípus készítése

Információs
architektúra tervezése

Termékstratégia vagy
-koncepció tervezése

Szövegírás

Gra�kai elemek
és/vagy illusztrációk
készítése

Szolgáltatás
tervezése (Service
Design)

DesignOps (pl.
tooling, folyamatok)



14.

Other:

Check all that apply.

Adobe XD
Axure
Figma
FigJam
Framer
InVision Studio
Miro
Sketch
UXPin
Papír-ceruza

15.

16.

Milyen tervezési eszközöket, szoftvereket használsz a napi munkádhoz?

Jelöld be azokat, amiket az elmúlt 1 évben rendszeresen használtál (nem csak
kipróbáltál)!

Milyen tervezési eszközöket, szoftvereket használsz alkalmanként?
Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben legalább egyszer használtál!

Milyen eszközöket, szoftvereket használsz prototípus készítésre?
Írd le azokat, amiket az elmúlt 1 évben rendszeresen használtál (nem csak kipróbáltál)!



17.

Other:

Check all that apply.

Adobe Cloud
Figma
InVision
Marvel
Sketch Cloud
Zeplin

Munkakörülmények
I.

Szabadúszó vagy? Ezeket a kérdéseket most 
átugorhatod.

18.

Mark only one oval.

Other:

Saját terméke(ke)t fejlesztő vállalat vagy startup Skip to question 21

Ügyfélprojekteken dolgozó cég (digitális ügynökség, fejlesztőcég stb.)
Skip to question 23

19.

Mark only one oval.

1-10 főt

11-50 főt

51-200 főt

201-500 főt

Több mint 500 főt

Milyen eszközöket, szoftvereket használsz a tervek átadására?
Jelöld be azokat, amiket az elmúlt 1 évben rendszeresen használtál (nem csak
kipróbáltál)!

Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban a munkahelyedet?

Hány főt foglalkoztat a munkahelyed?
Ha multinál dolgozol, a lokális leányvállalat létszámával számolj.



20.

21.

Mark only one oval.

B2B

B2C

Mindkettő

22.

Mark only one oval.

Other:

Autóipar

Banki és pénzügyi szolgáltatások

Egészségügy és gyógyszeripar

E-kereskedelem

Gaming és fogadás

Légiközlekedés

Média és szórakoztatóipar

Technológia (pl. SaaS)

Telekommunikáció

Turizmus és vendéglátás

Munkakörülmények II.
Szabadúszók, ezek a kérdések már nektek is szólnak.

Hány fő foglalkozik UX-szel a munkahelyeden?
Ha multinál dolgozol, ismét a lokális leányvállalatra gondolj.

Milyen terméke(ke)t fejleszt a céged?

Milyen iparágban működik a céged?



23.

Mark only one oval.

Többnyire ugyanazon a projekten dolgozom

Egy terméken vagy ügyfélnek dolgozom, de azon belül különböző projekteken

Változatos termékeken, ügyfelekkel és projekteken dolgozom

24.

Mark only one oval.

240 000 Ft alatt

241 - 480 000 Ft

481 - 720 000 Ft

721 - 960 000 Ft

961 - 1 200 000 Ft

1 201 - 1 440 000 Ft

1 441 - 1 680 000 Ft

1 680 000 Ft felett

Nem szeretném megmondani

25.

Other:

Check all that apply.

Bónusz
SZÉP-kártya
Egészségügyi szolgáltatás (biztosítás, egészségpénztár, masszázs stb.)
Képzéstámogatás (nyelvtanulás, tanfolyam, könyvtámogatás stb.)
Konferenciakeret
Otthoni munka támogatása (eszközkeret, internettámogatás stb.)
Részvényopciók
Utazási költségtérítés (repülőjegy-kedvezmény, bérlet, gépkocsi használat stb.)

Az alábbiak közül melyik jellemző rád leginkább?

Mennyi a havi NETTÓ fizetésed?
Gondolj a legutóbbi teljes havi �zetésedre (juttatások és extrák nélkül). Ha változó a
bevételed (pl. szabadúszóként), akkor egy tipikus havi összeget adj meg.

Milyen béren kívüli céges juttatásokat kapsz a jelenlegi munkahelyeden?



26.

Mark only one oval per row.

27.

Other:

Check all that apply.

Fejlődési, tanulási lehetőség
Karrierben továbblépési lehetőség (előrelépés, vezetői munkakör)
Külföldi lehetőség relokációval
Külföldi lehetőség relokáció nélkül
Más jellegű feladatok lehetősége
Más termékre vagy iparágba váltás
Remote munkavégzés lehetősége
Rugalmasabb vagy kevesebb (pl. heti 4 napos) munkaidő
Több �zetés
Szakmaiság (ahol úgy érzed, hogy a szakmát hitelesebben képviselik)

Mennyire vagy elégedett...?
Hagyd üresen a sort, ha nem tudod megmondani.

Nagyon
elégedett

vagyok

Inkább
elégedett

vagyok

Inkább
elégedetlen

vagyok

Nagyon
elégedetlen

vagyok

Munkahelyeddel
(kultúra, csapat stb.)

Munkakörnyezeteddel

Projektekkel, amin
dolgozol

Munkád megvalósult
eredményével

Fizetéseddel

Fejlődési
lehetőségekkel

Munka-magánélet
egyensúlyoddal

Munkahelyeddel
(kultúra, csapat stb.)

Munkakörnyezeteddel

Projektekkel, amin
dolgozol

Munkád megvalósult
eredményével

Fizetéseddel

Fejlődési
lehetőségekkel

Munka-magánélet
egyensúlyoddal

Ha a jelenlegi helyedről váltanál, miért tennéd?



28.

Mark only one oval.

Teljesen remote dolgozom

Többnyire remote dolgozom

Részben remote, részben irodából dolgozom

Többnyire irodából dolgozom

Teljesen irodából dolgozom

Demográfia

29.

Mark only one oval.

Budapesten élek, Magyarországon dolgozom

Vidéken élek, Magyarországon dolgozom

Magyarországon élek, külföldi cégnek / ügyfeleknek dolgozom

Nem Magyarországon élek

30.

Mark only one oval.

25 év alatt

25-30 év között

31-35 év között

36-40 év között

41-45 év között

46-50 év között

50 év felett

Nem szeretném megmondani

Mi írja le legjobban a jelenlegi helyzeted?

Melyik állítás igaz rád?

Hány éves vagy?



31.

Mark only one oval.

Other:

Nem szeretném megmondani

Nő

Fér�

Nem bináris

32.

Mark only one oval.

Általános iskola

Középiskola

Főiskola / egyetem

Posztgraduális képzés / PhD

33.

Mark only one oval.

Other:

Design

Informatika

Kommunikáció / Média

Közgazdaságtan / Marketing

Műszaki / Mérnöki

Pszichológia / Szociológia

Mi a nemi identitásod?

Mi a legmagasabb iskolai végzettséged?

Ha van felsőfokú végzettséged: milyen szakmát tanultál?



34.

Mark only one oval per row.

És az utolsó kérdés

Ha végeztél valamilyen UX-es képzést, milyen hatása volt a karrieredre?
Nem végezted az adott képzést? Hagyd üresen a sort.

Nem volt hatása a
karrieremre

Segített UX-esként
elhelyezkedni

Segített a szakmai
előrelépésben

Brandguide
Academy

Google UX
Certi�cation

Házi Csaba
képzés(ek)

IxDF
kurzus(ok)

KREA
képzés(ek)

MOME
képzés(ek)

Németh
Ádám
képzés(ek)

NN/g UX
Certi�cation
Program

UI Academy

UX Studio
képzés(ek)

xLabs
képzés(ek)

Egyéb
képzés(ek)

Brandguide
Academy

Google UX
Certi�cation

Házi Csaba
képzés(ek)

IxDF
kurzus(ok)

KREA
képzés(ek)

MOME
képzés(ek)

Németh
Ádám
képzés(ek)

NN/g UX
Certi�cation
Program

UI Academy

UX Studio
képzés(ek)

xLabs
képzés(ek)

Egyéb
képzés(ek)



35.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Mi változott a munkádban a pandémia óta, és ez hogyan hatott rád?
Pár szót, de akár hosszabb írást is szívesen veszünk. Szeretnénk egy összeállítást
készíteni az itt elhangzó történetekből.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

