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KI SZERETI A KOCKÁZATI TŐKÉT? 

KIT SZERET A KOCKÁZATI TŐKE? 

 
 
Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a hazai mikro-és 
kisvállalkozások közül melyek tarthatnak számot leginkább a kockázatitőke-befektetők 
érdeklődésére, illetve hogy mely vállalkozások lehetnek leginkább nyitottak erre 
a finanszírozási formára. Az általunk vizsgált befektetői kritériumoknak nagyobb 
eséllyel felelnek meg a több tulajdonossal rendelkező, illetve fiatalabb tulajdonosú 
vállalkozások, valamint az ipari szektorban tevékenykedők. Nyitottabbak a kockázati 
tőke befogadására a nagyobb és a gyorsabb növekedésű cégek, az életciklusuk elején 
járó vagy az érett vállalkozások, illetve azok a szervezetek, amelyeknek tulajdonosa 
magasabb végzettséggel rendelkezik.  

 
 
 
 
 

WHO LIKES VENTURE CAPITAL?  

WHOM DOES VENTURE CAPITAL LIKE? 

 
 
In this study, we are seeking to answer two questions. First, among Hungarian micro 
and small entreprises, which ones are able attract the attention of venture capital; 
second, which type of owners and companies are willing to accept the idea of being 
financed by venture capital. On one hand, ompanies with multiple owners, with a 
younger owner and entreprises of the manufacturing (non-service and non-agriculture) 
sector meet the investment criteria examined by this study. On the other hand, larger 
and faster-growing companies, startups and mature enterprises and the ones with a 
higher educated owner, are more prone to accept venture capital. 
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BEVEZETŐ 
 

„A Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 400 millió forintos tőkeemeléssel  
a BBS Nanotechnológia Kft.-ben szerzett üzletrészt, így legújabb befektetésével  
a gyógyszerkutatás piacára lépett (Portfolio [2011]). A Euroventures Kockázati 
Tőkealap-kezelő Zrt. egy társbefektetővel közösen 400 millió forint tőkét fektetett  
a THX Games Tartalomfejlesztő Zrt.-be (HVG [2011]). Magvető tőkét tesz  
a Biggeorge’s NV Equity a Laokoon Mozgószövet Kft-be.” (Halaska [2011]). 

Számos, a fentiekhez hasonló, sikeresen megvalósult kockázatitőke-befektetésről 
olvashatunk a hazai szakmai sajtóban. A hazai tőkepiacon a rendszerváltoztatás 
időszakában jelent meg ez a finanszírozási forma, ennek megfelelően – a nyugat-
európai és amerikai kockázatitőke-piacokhoz képest – ma még gyerekcipőben jár.  
A fejletlenség másik fő oka, hogy a magyar gazdaságban még nem halmozódott fel 
elegendő mennyiségű tőke, és nincsenek meg azon magánszektorbeli intézményi 
megtakarítók, amelyek forrást biztosíthatnának az alapok számára. Ha mindezek 
ellenére mégis megvan a kellő tőke, akkor felmerül a kérdés, hogy a befektetési időszak 
végén hogyan tud kiszállni a kockázati tőkés a cégből, mivel a leggyakoribb  
és legelterjedtebb kiszállási mód, a tőzsdei bevezetés, hazánkban alig működik. 
Mindemellett hiányoznak azok a közvetítő intézmények is, amelyek a tőkét kínálók és 
keresők közötti egymásra találást segítik. A kockázati tőke kérdésével foglalkozó 
elemzők szerint a magyarországi vállalkozások kockázati tőkéhez jutását nem kínálati, 
hanem keresleti tényezők akadályozzák. Ilyen keresleti tényezők például: a vállalatok 
hiányos ismeretei a kockázatitőke-finanszírozásról, illetve hogy a tőkét bevonni 
szándékozó cégeknek sok esetben gyenge a versenyképességük vagy nem eléggé 
innovatívak, esetleg alkalmatlan a menedzsmentjük. (Karsai [2011]). E tényezők 
akadályt képeznek a kockázati tőkét keresők és kínálók között, így mindkét fél számára 
többletidőt és -költséget jelent a másik fél megtalálása. 

A két fél egymásra találása ugyanakkor még korántsem jelenti a befektetési ügylet 
létrejöttét: a tőkealap igen gondosan válogat a hozzá beérkező lehetőségek közt.  
A kockázatitőke-befektetés során kiemelt szerep jut a tőkealap kiválasztási 
stratégiájának, mert ezen áll vagy bukik, hogy a befektetett tőkéért cserébe szerzett 
tulajdonrészt sikeresen tudja-e végül értékesíteni. A projektcégek kiválasztása nagy 
körültekintést, precíz utánajárást és nem kevés intuíciót igénylő folyamat.  
A tőkealapnak meg kell határoznia célpiaci szegmensét, a befektetni kívánt tőke 
nagyságát, a portfólióvállalkozások számát és a kiválasztási kritériumokat.  
A következőkben a szakirodalom alapján a kiválasztási folyamat sémáját mutatjuk be. 

Tybjee és Bruno [1984] tanulmányában olyan ötlépéses kiválasztási modellt 
alkotott meg, ami egy megállapodással kezdődik, melyben egy üzletet befektetési 
lehetőségként vesznek figyelembe. Ezt követi a szűrés, ahol a befektetési lehetőségek 
számát kezelhetővé szűkítik le az értékelési irányelvek alapján.  
Majd a rostán fennmaradt üzletek mélyebb értékelésével folyatódik a kiválasztás.  
A kiválasztás során számos kritériumot lehet és kell figyelembe venni, amelyek az 
észlelt kockázat és várt megtérülés meghatározását szolgálják, a végleges döntéshez 
pedig a leendő vállalkozás jellemzőit használják fel. 
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Ezek után a következő lépés az értékelés, amely a megfelelő mennyiségű  
és minőségű információ összegyűjtéséből, majd ezek értékeléséből áll.  
A szakirodalmi összefoglalók alapján a legtöbb alap a következő szempontok szerint 
vizsgálja a cégeket: a vállalkozó személyisége, tapasztalata; a vállalkozás tulajdonságai; 
üzleti terv; a termék/szolgáltatás jellemzői; a piaci viszonyok, növekedési lehetőség; 
kiszállási lehetőségek és végül, de nem utolsó sorban a befektetés mérete.  
(Macmillan és szerzőtársai [1985], Hall és Hofer [1993], Fried és Hisrich [1994], 
Khanin et al. [2008], Kollmann és Kuckertz [2009]) Ezek a szempontok különböző 
súllyal eshetnek latba, de vannak általánosítható szabályok. Például, ha van egy jó 
innovatív ötlet, de a menedzsment nem elégé rátermett, nincs meg a kellő képzettség, 
motiváció, akkor a befektetés nagy valószínűséggel nem fog megvalósulni. 

Ha az értékelés megfelelő eredményt hoz, akkor elkezdődik a megállapodás 
kialakítása, vagyis tárgyalások folynak a megfelelő tőke mennyiségéről és a cserébe 
adott tulajdonosi részesedésről, illetve egyéb lényeges szerződéses kikötésekről.  
Végül, utolsó lépésként, a befektetést követő tevékenységek elvégzése marad hátra, 
amelyek során bizonyos esetekben a kockázati tőkés aktív szerepvállalással hozzáadott 
értéket teremt a portfólióvállalkozás számára. 

A következő részben bemutatott elemzésnél ezt a kiválasztási irodalmat vettük 
alapul, amelyből kiemeltünk három fő szempontot: a menedzsment becsületességét 
(„simlisség”), a kockázati tőke mint finanszírozási forma elfogadását, lehetőségként 
figyelembe vételét (nyitottság) és végül, hogy a befektetés a cég által a közeljövőben 
tervezett befektetéstípusa vonzó lehet-e a kockázati tőkés számára. 
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ADATELEMZÉS 
 

A HÉTFA 2011 tavaszi kis- és középvállalkozói kérdőíves felmérésében nem csupán 
kockázatitőke-finanszírozással, hanem vállalkozói attitűddel, támogatások 
igénybevételével, üzleti kapcsolatrendszerrel összefüggő kérdésblokkok is szerepeltek. 
Előre meghatározott városokban véletlenszerűen kiválasztott vállalkozások 
tulajdonosai, esetleg ügyvezetői válaszoltak a kérdőívre, ezek közül az elemzésben  
csak a tulajdonosi válaszadásokat vettük figyelembe. (l. Függelék)  
A kérdőíves felmérésben 300 cégtulajdonos vett részt, a cégek az ipari, kereskedelmi  
és szolgáltatói szektorban működnek az ország 7 különböző térségében. 

Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy vannak-e olyan – cégre, illetve a tulajdonosra 
jellemző – tulajdonságok, amelyek szorosan összefüggnek a cég kockázati tőkével való 
finanszírozhatóságával. Ehhez először meghatároztuk, milyen esetekben nagyobb  
a valószínűsége annak, hogy egy cég kockázatitőke-finanszírozást kér és kap. 
Háromféle index segítségével számszerűsítettük ezeket a kritériumokat.  
Az elemzés második fázisában megfigyeltük, hogy vannak-e olyan tulajdonosi  
és cégjellemzők, amelyek szorosan együtt mozognak az indexekkel. 

A rendelkezésre álló adatok és a bevezetőben bemutatott kiválasztási kritériumok 
alapján három tényezőt tudtunk figyelembe venni, amelyek meghatározhatják  
a cég hajlandóságát, illetve esélyét a kockázatitőke-finanszírozásra.  
Ezek: 1. a menedzser jelleme, megbízhatósága; 2. a cég nyitottsága a kockázati tőkére; 
3. a cég által esetlegesen tervezett beruházás, fejlesztés jellege.  
A menedzser megbízhatóságáról a Simlis Index ad információt. A kérdőívben négy 
kérdés vonatkozott arra, hogy a tulajdonos-menedzser mennyire tart elfogadhatónak 
bizonyos szabálytalanságokat, például a csúszópénz elfogadását vagy az adócsalást. 
(Részletesen l. a Függelékben.) A kérdésekre 1–10 skálán lehetett válaszolni,  
ahol az 1 azt jelenti, hogy soha nem tartja elfogadhatónak, a 10 pedig azt,  
hogy mindig elfogadhatónak tartja. Amennyiben a kérdésekre adott válaszok átlaga  

Ha több volt, akkor a „simlis” kategóriába került. Itt jegyezzük meg, hogy a lakossági 
eredményekkel összehasonlítva a cégtulajdonosok sokkal normakövetőbbnek 
bizonyultak. (Luksander et al. [2011]) 

2 vagy kevesebb volt, a menedzsert a „nem simlis” kategóriába tettük.  
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Az alábbi hisztogramból kiderül, hogy a megkérdezettek több mint kétharmada a 
„nem simlis” kategóriába került. 

 

 

A Simlis Indexet alkotó kérdésekre adott válaszok megoszlását az alábbi diagramok 
mutatják:  
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A második kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy mennyire nyitott az adott 
vállalkozás a kockázatitőke-típusú befektetés befogadására (Nyitottsági Index).  
Az index arra alapoz, hogy bizonyos jegyek egyértelműen utalhatnak a nyitottságra, 
például ha a cég már korábban is vont be tőkebefektetőt vagy egyértelműen külső 
befektetővel tervezi a következő vállalati beruházás megvalósítását.  
(Részletesen l. a Függelékben) Ugyanakkor voltak olyan állítások, amelyek a kockázati 
tőke egyértelmű elutasításáról árulkodtak, például ha valamelyik vezető egyetértett 
azzal, hogy nem tudná elviselni, hogy más is beleszóljon a cégvezetésbe, vagy ha a cég 
jövőjét a családja irányítása alatt képzeli el. 

 

 

Az alábbi grafikonokon bemutatjuk a Nyitottsági Indexet alkotó kérdésekre adott 
válaszok megoszlását.  
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Attól még nem valósul meg egy kockázatitőke-befektetés, hogy az adott vállalkozás 
nyitott és megbízható menedzser vezeti. Szükséges még egy jó üzleti potenciállal 
rendelkező projekt, találmány, beruházás is. A Beruházási Index azt mutatja meg,  
hogy a vizsgált vállalkozás milyen jövőbeli bővítést tervez, és hogy ezt mivel kívánja 
finanszírozni. Ezek alapján három kategóriát különböztettünk meg: „egyáltalán nem 
megfelelő”, „közepesen” és „erősen” megfelelő. Az egyáltalán nem megfelelő 
csoportba azok a cégek kerültek, amelyek nem terveznek bővítést vagy a kockázati tőke 
által általában nem finanszírozott beruházást terveznek, például foglalkoztatásbővítést. 
A „közepes” minősítést kapták azok a cégek, amelyek kutatás-fejlesztést és/vagy új 
szolgáltatást, új termék bevezetését tervezik, de ezt első körben nem külső befektető 
bevonásával kívánják finanszírozni. Az erősen megfelelő kategóriába azok jutottak be, 
amelyek megfelelő beruházást terveznek, és mindezt külső befektető bevonásával 
kívánják finanszírozni. 
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Az alábbi grafikonok a Beruházási Index alapját képező adatokból nyújtanak 
ízelítőt. 
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EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Elemzésünket a Stata ökonometriai szoftver segítségével készítettük, melynek során az 
egyes indexek értékeit legjobban magyarázó modellek összeállítása volt a cél1.  
A modellek részletes bemutatását és a regressziós modellek eredményeit a Függelék 
tartalmazza. Az itt következő részben bemutatjuk, hogy az egyes indexek értékét mely 
változók, körülmények befolyásolják leginkább. Vagyis az összes rendelkezésre álló 
változót figyelembe véve melyek azok a változók, amelyek szignifikánsan befolyásolják 
az index értékét.  

Az ökonometriai elemzés által feltárt szabályszerűségek ismertetésekor sok esetben 
hisztogramot is mutatunk az adott összefüggésről, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, 
hogy a bemutatott összefüggések nem csupán a hisztogram által mutatott egyetlen 
dimenzióban lévő eltérésre alapulnak, hanem egy sokdimenziós összefüggésre: 
kontrollálva a többi változóra, azok változásait figyelembe véve, a bemutatott 
összefüggés fennáll.  

A felhasznált magyarázó változókat a Függelék mutatja be, ezek közé tartozik pl. a 
cég földrajzi elhelyezkedése. 

 

A külföldi tulajdonos szabálykövetőbbé tesz 

A csupán belföldi tulajdonban álló cégek esetében a megkérdezett tulajdonos-
menedzserek „simlisebbek”, mint külföldi résztulajdonlás esetén. Az átlagos Simlis 
Index érték belföldi tulajdonosok esetén 1,28, míg külföldi tulajdonos esetén 1,21. 

 

 

 

                                                 
1 A modelleket az igazított R2 értékek alapján választottuk ki.  
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Az eredmény magyarázata valószínűleg nem annyira a külföldi-belföldi tulajdonos 
közti eltérésben, hanem a tulajdonosok számában rejlik. Több tulajdonos esetén fontos, 
hogy a cég könyvelése a valós adatokat mutassa, ezzel is segítve a tulajdonosok közötti 
elszámolást. Ebben az esetben kisebb tér nyílik az adóelkerüléshez kapcsolódó,  
vonal alatti tételek beiktatására, a cégvezető tulajdonos – a tulajdonostársak 
transzparencia igénye miatt – kénytelen a tisztább megoldást választani,  
még ha az adózási szempontból hátrányos is a cég számára. 

 

A fiatalabbak megbízhatóbbak 

Az életkor erős összefüggést mutat a Simlis Index értékével. Két, minden egyéb 
lényeges tulajdonságában megegyező tulajdonos közül a tíz évvel idősebbnek átlagosan 
1-gyel magasabb a Simlis Index értéke. Mivel a Simlis Indexesetében csak az 1-2 közötti 
értékeket tartjuk elfogadhatónak, illetve mivel a legtöbben a 2 -es érték alatt vannak,  
ez igen nagy különbséget jelent. 

A mintában a legmagasabb átlagos Simlis Indexértéke a 41–45 éves korosztálynak 
van, akik éppen a rendszerváltoztatás, a „zavarosban halászás” éveiben kezdték meg 
felnőtt életüket. Az eredményt részben azzal magyarázhatjuk, hogy az idősebb 
cégtulajdonosok még a rendszerváltoztatás során vagy az előtt szocializálódtak,  
amikor helyenként „erénynek” számított a kibújni a szabályok, törvények alól. 

 

A nagyobb nyitottabb 

A 10–49 főt foglalkoztató vállalkozások sokkal nyitottabbak a kockázati tőke 
bevonására, mint az 5–10 fős mikrovállalkozások. 
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Ennek az lehet az oka, hogy a mikrovállalkozások nem feltétlenül vannak tisztában 
a külső befektető szerepével és annak hozzáadott értékével. Az ilyen mikrocégekben 
általában nem különülnek el a klasszikus vállalati funkciók, a pénzügyek  
és az adminisztráció jelentős része a tulajdonos-menedzserre hárul, aki az esetek 
jelentős részében nem rendelkezik pénzügyi végzettséggel. Emiatt a cégben nincsen 
olyan ember, aki igazán értené, milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járhat egy külső 
befektető bevonása; a legtöbb esetben ez a kérdés fel sem merül. Így a kockázati tőke 
bevonása számukra ismeretlen finanszírozási forma. 

 

Az életciklus elején és végén nő a befogadókészség 

Minél hosszabb ideje működik a vállalkozás, annál kevésbé nyitott a kockázati tőke 
befogadására, de az idő múlásával ez az irány visszafordul és nyitottabbá válik. 

Ennek magyarázatát a vállalkozás életciklusában érdemes keresni.  
Kezdeti szakaszban a vállalkozásoknak nagyobb tőkére van szükségük  
a növekedésükhöz, míg az érett szakaszban már nem további erőforrásokra van igénye, 
hanem jövőbeli vásárlókat keresnek a tulajdonosok, így a kockázatitőke-társaságokban 
potenciális vevőt látnak. 

 

A felsőfokú végzettség nyitottabbá tesz 

Azok a cégtulajdonosok, akik érettségivel rendelkeznek, kevésbé nyitottak,  
mint a felsőfokú végzettségűek. 
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A magasabb növekedési potenciálú vállalkozások nyitottabbak 

Azok a vállalkozások, amelyek nagyobb ütemben növekedtek 2008-2009-ben, 
nyitottabbak a kockázati tőkére. 

 

Beruházások 

A kisvállalkozások 47,7%-a tervezi új termék és új szolgáltatás bevezetését,  
illetve gépi eszközök innovációját, ami kockázati tőke szempontból megfelelő 
beruházásnak tekinthető. Ezzel szemben a mikrovállalkozásoknak csak 38%-a tervez 
ilyen típusú beruházásokat. Így a kisvállalkozások beruházásai általában alkalmasabbak 
a kockázati tőke számára, mint a mikrovállalkozásokéi. 

 

Az ipari szektorban működő vállalkozások beruházási 
szempontból alkalmasabbak 

A kereskedelemben és a szolgáltató szektorban működő vállalkozások nagyobb 
valószínűséggel terveznek munkahelyteremtést és új telephely létrehozását,  
mint az ipari szektorban működők. Kockázati tőke szempontjából viszont azok az 
értékes beruházási tervek, amelyek kutatás-fejlesztésre, új termék és új szolgáltatás 
bevezetésére vonatkoznak. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Elemzésünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyek azok a legfontosabb 
cégtulajdonosokra jellemző tulajdonságok, illetve cégjellemzők, amelyek közelebb 
hozzák a vállalkozáshoz a kockázatitőke-befektetés lehetőségét.  
Azt találtuk, hogy a fiatalabb tulajdonossal, illetve az eleve több – esetleg külföldi – 
tulajdonossal rendelkező vállalkozás tulajdonosa nagyobb valószínűséggel jár 
becsületes úton, ami döntő szempont lehet a tőkebefektetésnél.  

A nagyobb és gyorsabb növekedésű, illetve az egészen fiatal és egészen érett cégek 
tulajdonosai nyitottabbak a kockázati tőkére. A tulajdonosok közül jellemzően 
a magasabb végzettségűek a nyitottabbak. 

A nagyobb és az ipari típusú vállalkozások beruházásai nagyobb arányban felelnek 
meg a kockázati tőke elvárásainak, vagyis kutatás-fejlesztést, új termék bevezetését 
célozzák meg. 
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FÜGGELÉK 
 

Indexek átlagos értékei a változó kategóriákban 

 

Változó neve 
Simlis Index  

(1/10)
*
 

Nyitottsági Index  

(-6/6)
 **

 

Beruházási 

Index 

(0/2) *** 

Budapest 1,42 0,38 0,52 

Debrecen 1,23 -1,27 0,27 

Dunaújváros 1,02 0,44 0,24 

Miskolc 1,29 0,14 0,46 

Szeged 1,48 -0,86 0,69 

Szekszárd 1 -0,47 0,41 

Zalaegerszeg 1,45 -1,54 0,46 

Mikrovállalkozás 1,41 -0,6 0,42 

Kisvállalkozás 1,24 -0,08 1,41 

Ipar 1,27 -0,53 0,59 

Kereskedelem 1,34 -0,18 0,39 

Szolgáltatás 1,36 -0,3 0,45 

Tulajdonos 1,3 -0,55 0,49 

Nem tulaj 1,5 0,84 0,44 

Vallásos 1,28 -0,32 0,47 

Nem vallásos 1,43 0,37 0,47 

Házas, élettárs 1,33 -0,25 0,47 

Egyedülálló 1,32 -0,79 0,47 

* Simlis Index: 1: Legtisztességesebb; 10: „Legsimlisebb” 
** Nyitottsági Index: -6: Egyáltalán nem nyitott; 6: Nagyon nyitott 
*** Beruházási Index: 0: Egyáltalán nem megfelelő; 2: Erősen megfelelő 



Az indexek alapjául szolgáló kérdések a kérdőívből 

Index Kérdés 

Kérem mondja meg a következ ő állításokról, hogy azokat 
mindig megengedhet őnek tartja-e, vagy soha meg nem 
engedhet őnek tartja, vagy 
valami a kett ő között.  

- Állami juttatásokat jogtalanul igénybe venni 
- Csalni az adóval, ha van rá mód 

- Csúszópénzt elfogadni kötelességénekteljesítése során 

Simlis index 

- Számla nélkül fizetni az ÁFA kikerülésére 
Van-e a cégben legalább 10 százalékos üzletrésszel bíró 
külföldi [rész]tulajdonos?  

Most felsorolok néhány állítást, kérem, ítélje meg,  hogy 
ezek igazak-e az Ön cégére! 
- A vállalkozásban a tulajdonos valamely családtagja is 

dolgozik 
- Már korábban is vontunk be pénzügyi befektetőt a cégbe 
Most állításokat fogok felsorolni, kérem, ítélje me g, hogy 
egyáltalán nem igaznak, inkább nem igaznak, inkább 
igaznak, vagy teljes mértékben 
igaznak tartja őket!  

- Nem tudnám elviselni hogy más kezébe kerüljön a cég, 
még akkor sem, ha jó áratfizetne érte 

- Nem tudnám elviselni, hogy egy külsős pénzügyi 
befektető tulajdonostársként beleszóljona cég 
irányításába 

- A cég növekedése érdekében elképzelhetőnek tartom 
kockázati tőke bevonását 

- Egy pénzügyi befektető elsősorban abban érdekelt, hogy 
a cég eredményesen működjön 

- Ha holnap visszavonulnék, a cég nélkülem is működne 
tovább 

Ön mennyire vallja magáénak a következ ő célokat? 
Kérjük, az alábbi listából válassza ki, azt a HÁRMA T, 
amelyiket Ön a legfontosabbnak 
tartja!  

- Szeretném, ha gyermekeim továbbvinnék a vállalkozást. 
Tervei szerint mib ől finanszírozza a fent említett 
bővítést?  

Nyitottsági index 

- Külső befektető bevonásával 
Tervezi-e a következ ő évben a vállalkozás b ővítését az 
alábbi területek valamelyikén?  

- Új szolgáltatás bevezetése 
- Új termék bevezetése 
- Munkahely-teremtés, létszámnövelés 
- Új telephely létesítése 
- Gép/eszközpark bővítése, cseréje 
- Marketingfejlesztés 
- Nem terveznek bővítést 
Tervei szerint mib ől finanszírozza a fent említett 
bővítést?  
- Alapítói tőkéből 
- Visszaforgatott nyereségből 
- Saját [családi] megtakarításából 
- Baráti kölcsönből 
- Magánszemélytől felvett kamatozó kölcsönből 
- Bankhitelből 
- Lízingből 
- Külső befektető bevonásával 

Beruházási index 

- Pályázati forrásokból 

 



19  HÉTFA Kutatóintézet – Szakmai háttér IX. 

 

 

Felhasznált változók  

Megnevezés Rövidítés Változó típusa 

Simlis Index simlis folytonos 

Nyitottsági Index nyitottsag folytonos 

Beruházási Index beruhazas kategória 

Budapest Bp binomiális 

Debrecen Db binomiális 

Miskolc Misk binomiális 

Szeged Szeged binomiális 

Szekszárd Szek binomiális 

Zalaegerszeg Zalae binomiális 

Mikrovállalkozás (5-9 fő) mikro binomiális 

Mikrovállalkozás (10-49 fő) kozepv binomiális 

Iparág ipar binomiális 

Kereskedelem keresk binomiális 

Szolgáltatás szolg binomiális 

Belföldi tulajdonosok belf binomiális 

Külföldi tulajdonosok kulf binomiális 

Vállalkozás működési évei mukodik folytonos 

Működési év négyzete mukodik2 folytonos 

Vállalkozói tevékenység évei vallalkozo folytonos 

Vállalkozói tevékenység éveinek négyzete vallalkozo2 folytonos 

Tulajdonos a megkérdezett tulaj binomiális 

Nem tulajdonos a megkérdezett nemtulaj binomiális 

Dolgozik a megkérdezett a vállalkozásban dolgozik binomiális 

Nem dolgozik a megkérdezett a vállalkozásban nemdolgozik binomiális 

Megkérdezett életkora eletkor folytonos 

Megkérdezett életkorának négyzete eletkor2 folytonos 

Szakmunkás végzettség szakmunk binomiális 

Érettségi végzettség erettsegi binomiális 
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Felsőfokú végzettség felsofokuv binomiális 

Házas vagy együtt él párjával hazasegyutt binomiális 

Egyedül él, özvegy, elvált egyedul binomiális 

Vallásos vallasos binomiális 

Nem vallásos nemvallasos binomiális 

Férfi a megkérdezett ferfi binomiális 

Nő a megkérdezett no binomiális 

Tagja valamilyen intézménynek tagja binomiális 

Nem tagja semmi egyesületnek nemtagja binomiális 

Jövedelemszintje a megkérdezettnek jovedelmisz folytonos 

Gyerekek száma gyereksz folytonos 

Az árbevétel növekedési ütem 2008-2009-re novekedesi89 folytonos 
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Illesztett modellek outputja 

 

regress simlis Db Dv Misk Szeged Szek Zalae mukodik mukodik2 vallalkozo vallalkozo2  tulaj dolgozik eletkor 
eletkor2 vallasos hazasegyutt jovedelmisz novekedesi89  belf, robust 

Linear regression Number of obs = 146 

F( 19, 126)  = 1.90 

Prob> F       = 0.0191 

R-squared = 0.2718 

RootMSE = .62254 

simlis Coef.   Std. Err. t P> t  [95% Conf. Interval] 

Db   -.2888091 .1372687 -2.10 0.037 -.5604599 -.0171583 

Dv   -.37043 .1316673 -2.81 0.006 -.6309957 -.1098642 

Misk   -.2077949 .1529027 -1.36 0.177 -.5103849 .0947951 

Szeged   .247877 .2587256 0.96 0.340 -.2641334 .7598874 

Szek   -.3652381 .1325476 -2.76 0.007 -.6275459 -.1029302 

Zalae   .0716574 .2305854 0.31 0.756 -.3846644 .5279791 

mukodik   -.0246308 .0192215 -1.28 0.202 -.0626697 .013408 

mukodik2   .0002151 .0002343 0.92 0.360 -.0002487 .0006789 

vallalkozo   -.0257714 .042787 -0.60 0.548 -.1104455 .0589028 

vallalkozo2   .001354 .0016507 0.82 0.414 -.0019127 .0046208 

tulaj   -.2127412 .1522514 -1.40 0.165 -.5140422 .0885598 

dolgozik   -.6973703 .3972713 -1.76 0.082 -1.483559 .088818 

eletkor   .1106858 .0517312 2.14 0.034 .0083113 .2130604 

eletkor2   -.001133 .0005199 -2.18 0.031 -.0021618 -.0001042 

vallasos   -.1899017 .1220215 -1.56 0.122 -.4313786 .0515752 

hazasegyutt   -.2444636 .2511027 -0.97 0.332 -.7413886 .2524613 

jovedelmisz    .0297514 .0352593 0.84 0.400 -.0400258 .0995285 

novekedesi89   -.0121034 .0312888 -0.39 0.700 -.074023 .0498163 

belf   .5234234 .2606297 2.01 0.047 .0076449 1.039202 

_cons   -.3696337 1.344303 -0.27 0.784 -3.02997 2.290703 

scalar aicfr = -2*e(ll)+2*(e(df_m)+1) 

display aicfr 

294.42772 
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.regress nyitottsag simlis Db Dv Misk Szeged Szek Zalae kozepv mukodik mukodik2 vallalkozo vallalkozo2 tulaj 
eletkor eletkor2 szakmunk erettsegi hazasegyutt vallasos ferfi belf jovedelmisz gyereksz  novekedesi89, robust 

LinearregressionNumber of obs =     146 

F( 24,   121) = 3.52 

Prob> F = 0.0000 

R-squared = 0.2791 

RootMSE = 2.4114 

nyitottsag Coef.   Std. Err. t P> t  [95% Conf. Interval] 

simlis   .0783152 .3358177 0.23 0.816 -.5865246 .7431549 

Db   -2.198895 .7418098 -2.96 0.004 -3.667504 -.7302872 

Dv   -1.333918 .8428629 -1.58 0.116 -3.002587 .3347515 

Misk   -.935661 .7854524 -1.19 0.236 -2.490671 .6193492 

Szeged   -1.885243 .6702545 -2.81 0.006 -3.212189 -.5582974 

Szek   -.7047022 .7974934 -0.88 0.379 -2.283551 .8741463 

Zalae   -1.468774 .9452568 -1.55 0.123 -3.34016 .4026108 

kozepv   .848731 .4368026 1.94 0.054 -.016035 1.713497 

mukodik   -.1515328 .0706932 -2.14 0.034 -.2914886 -.0115769 

mukodik2   .0017286 .0009392 1.84 0.068 -.0001307 .0035879 

vallalkozo   -.0411281 .174609 -0.24 0.814 -.3868127 .3045565 

vallalkozo2   .0052389 .0070962 0.74 0.462 -.0088098 .0192877 

tulaj   -.2555384 .5339869 -0.48 0.633 -1.312706 .8016294 

eletkor   .0516499 .2855886 0.18 0.857 -.513748 .6170479 

eletkor2   -.001141 .0028401 -0.40 0.689 -.0067638 .0044818 

szakmunk   -3.689652 2.284104 -1.62 0.109 -8.211639 .8323346 

erettsegi   -1.17741 .4414097 -2.67 0.009 -2.051297 -.3035228 

hazasegyutt   -.2262312 .8297657 -0.27 0.786 -1.868971 1.416509 

vallasos   .663057 .4310602 1.54 0.127 -.1903404 1.516454 

ferfi   1.261346 .5237548 2.41 0.018 .2244357 2.298257 

belf   .1347769 .8497626 0.16 0.874 -1.547552 1.817106 

jovedelmisz   -.0509078 .1969713 -0.26 0.796 -.4408644 .3390489 

gyereksz   -.3536922 .2246439 -1.57 0.118 -.7984339 .0910496 

novekedesi89   .275506 .1514995 1.82 0.071 -.0244272 .5754392 

_cons   2.31657 7.737186 0.30 0.765 -13.00123 17.63437 

. scalaraicfr = -2*e(ll)+2*(e(df_m)+1) 

. display aicfr 

693.92862 
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. ologit beruhazas simlis kozepv  Db Dv Misk Szeged Szek Zalae keresk szolg mukodik mukodik2 vallalkozo 
vallalkozo2 eletkor eletkor2  szakmunk erettsegi hazasegyutt vallasos ferfi belf jovedelmisz  novekedesi89, robust 

Iteration 0: logpseudolikelihood = -114.3328 

Iteration 1: logpseudolikelihood = -86.495974 

Iteration 2: logpseudolikelihood = -84.691653 

Iteration 3: logpseudolikelihood = -84.591334 

Iteration 4: logpseudolikelihood = -84.589757 

Iteration 5: logpseudolikelihood = -84.589741 

Iteration 6: logpseudolikelihood = -84.589741 

OrderedlogisticregressionNumber of obs = 147 

Waldchi2(24) = 68.53 

Prob> chi2 = 0.0000 

Log pseudolikelihood = -84.589741                 PseudoR2 = 0.2601 

beruhazas Coef.   Std. Err. t P> t  [95% Conf. Interval] 

simlis   -.2994642 .2744945 -1.09 0.275 -.8374636 .2385352 

kozepv   .8381418 .4670691 1.79 0.073 -.0772967 1.75358 

Db   -2.476727 .678945 -3.65 0.000 -3.807435 -1.146019 

Dv   -1.768404 .7834723 -2.26 0.024 -3.303982 -.2328267 

Misk   -.9914178 .6560083 -1.51 0.131 -2.27717 .2943348 

Szeged   1.296321 .667353 1.94 0.052 -.0116672 2.604308 

Szek   -.2311459 .7983227 -0.29 0.772 -1.79583 1.333538 

Zalae   -.3942018 .7236643 -0.54 0.586 -1.812558 1.024154 

keresk   -1.155689 .5815496 -1.99 0.047 -2.295505 -.0158728 

szolg   -.8639588 .5410869 -1.60 0.110 -1.92447 .1965521 

mukodik   -.1253282 .0819768 -1.53 0.126 -.2859997 .0353433 

mukodik2   .0011504 .0013279 0.87 0.386 -.0014522 .003753 

vallalkozo   -.0155463 .2526266 -0.06 0.951 -.5106853 .4795928 

vallalkozo2   .0022714 .0092311 0.25 0.806 -.0158212 .0203641 

eletkor   -.4426818 .2474287 -1.79 0.074 -.9276332 .0422695 

eletkor2   .0036245 .0024183 1.50 0.134 -.0011152 .0083643 

szakmunk   1.264898 .8786141 1.44 0.150 -.4571543 2.98695 

erettsegi   -.9308107 .4695787 -1.98 0.047 -1.851168 -.0104533 

hazasegyutt   .2055113 .8246904 0.25 0.803 -1.410852 1.821875 

vallasos   .362394 .4448351 0.81 0.415 -.5094667 1.234255 

ferfi   .7489401 .5323612 1.41 0.159 -.2944687 1.792349 

belf   .1696293 .9604318 0.18 0.860 -1.712782 2.052041 

jovedelmisz   .0776814 .192448 0.40 0.686 -.2995098 .4548726 

novekedesi89   -.306938 .225587 -1.36 0.174 -.7490805 .1352044 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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       /cut1   -14.11089 6.743898 -27.32869 -.8930954 

       /cut2   -8.98489 6.57199 -21.86575 3.895974 

. scalar aicfr = -2*e(ll)+2*(e(df_m)+1) 

. display aicfr 

219.17948 
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. mfxcompute, varlist (simlis Db Dv Misk Szeged Szek Zalae kozepv szolg keresk mukodik mukodik2 vallalkozo 
vallalkozo2 eletkor eletkor2 szakmunk erettsegi hazasegyutt vallasos ferfi belf jovedelmisz novekedesi89) 
dydxat(mean) predict(outcome(0)) 

Marginal effects after ologit 

y = Pr(beruhazas==0) (predict, outcome(0)) = .50456473 

variable dy/dx Std. Err. z P> z  95% C.I. x 

simlis   .0748598 .06864 1.09 0.275 -.05967 .20939 1.31349 

kozepv*  -.2064496 .11189 -1.85 0.065 -.425753 .012854 .52381 

Db*  .4702778 .07895 5.96 0.000 .315543 .625013 .122449 

Dv*  .373344 .12107 3.08 0.002 .136048 .61064 .102041 

Misk*  .2351428 .14062 1.67 0.094 -.040469 .510755 .142857 

Szeged*  -.2968768 .1265 -2.35 0.019 -.544814 -.04894 .108844 

Szek*  .0575326 .19714 0.29 0.770 -.328858 .443923 .081633 

Zalae*  .0975128 .17558 0.56 0.579 -.246625 .44165 .108844 

keresk*  .2788837 .13073 2.13 0.033 .022648 .535119 .353741 

szolg*  .2118758 .12772 1.66 0.097 -.038452 .462204 .37415 

mukodik   .0313294 .0205 1.53 0.126 -.008841 .0715 14.2245 

mukodik2   -.0002876 .00033 -0.87 0.386 -.000938 .000363 249.694 

vallal~o   .0038862 .06315 0.06 0.951 -.11989 .127662 15.3537 

vallal~2   -.0005678 .00231 -0.25 0.806 -.005091 .003955 267.041 

eletkor   .1106612 .06185 1.79 0.074 -.010569 .231891 52.2245 

eletkor2   -.0009061 .0006 -1.50 0.134 -.002091 .000279 2803.95 

szakmunk*  -.2832252 .15414 -1.84 0.066 -.585341 .018891 .020408 

eretts~i*  .2271977 .10959 2.07 0.038 .012411 .441985 .346939 

hazase~t*  -.0512048 .20434 -0.25 0.802 -.451713 .349303 .897959 

vallasos*  -.0902975 .11014 -0.82 0.412 -.30616 .125565 .585034 

ferfi*  -.1838134 .12562 -1.46 0.143 -.430024 .062397 .70068 

belf*  -.0422796 .23822 -0.18 0.859 -.509186 .424627 .972789 

jovede~z   -.0194187 .0481 -0.40 0.686 -.113691 .074854 5.82993 

novek~89   .0767281 .05639 1.36 0.174 -.033786 .187242 .180612 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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. mfxcompute, varlist (simlis Db Dv Misk Szeged Szek Zalae kozepv keresk szolg mukodik mukodik2 vallalkozo 
vallalkozo2 eletkor eletkor2 szakmunk erettsegi hazasegyutt vallasos ferfi belf jovedelmisz novekedesi89) 
dydxat(mean) predict (outcome (1)) 

Marginal effects after ologit 

y  = Pr(beruhazas==1) (predict, outcome (1)) = .48963632 

variable dy/dx Std. Err. z P> z  95% C.I. x 

simlis   -.0731333 .06707 -1.09 0.276 -.204583 .058316 1.31349 

Db*  -.4631037 .07832 -5.91 0.000 -.616604 -.309603 .122449 

Dv*  -.3675967 .11954 -3.08 0.002 -.601887 -.133306 .102041 

Misk*  -.2309548 .13792 -1.67 0.094 -.501281 .039372 .142857 

Szeged*  .2837356 .1222 2.32 0.020 .04423 .523241 .108844 

Szek*  -.0563189 .19315 -0.29 0.771 -.434885 .322247 .081633 

Zalae*  -.0955494 .17221 -0.55 0.579 -.433081 .241982 .108844 

kozepv*  .2015769 .10916 1.85 0.065 -.012376 .415529 .52381 

keresk*  -.2729378 .12963 -2.11 0.035 -.527012 -.018863 .353741 

szolg*  -.2072667 .12552 -1.65 0.099 -.453279 .038746 .37415 

mukodik   -.0306069 .02011 -1.52 0.128 -.070023 .008809 14.2245 

mukodik2   .0002809 .00032 0.86 0.387 -.000356 .000918 249.694 

vallal~o   -.0037966 .06171 -0.06 0.951 -.124738 .117145 15.3537 

vallal~2   .0005547 .00226 0.25 0.806 -.003867 .004977 267.041 

eletkor   -.108109 .06083 -1.78 0.076 -.227343 .011125 52.2245 

eletkor2   .0008852 .00059 1.49 0.136 -.000277 .002048 2803.95 

szakmunk*  .2691373 .14166 1.90 0.057 -.008504 .546779 .020408 

eretts~i*  -.2223719 .10803 -2.06 0.040 -.434101 -.010643 .346939 

hazase~t*  .0501101 .20041 0.25 0.803 -.342682 .442902 .897959 

vallasos*  .0882601 .10775 0.82 0.413 -.122928 .299448 .585034 

ferfi*  .1800072 .12318 1.46 0.144 -.061425 .421439 .70068 

belf*  .0413751 .23343 0.18 0.859 -.416135 .498885 .972789 

jovede~z   .0189709 .04702 0.40 0.687 -.073178 .11112 5.82993 

novek~89   -.0749585 .0552 -1.36 0.174 -.183145 .033228 .180612 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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. mfxcompute, varlist (simlis Db Dv Misk Szeged Szek Zalae kozepv keresk szolg mukodik mukodik2 vallalkozo 
vallalkozo2 eletkor eletkor2 szakmunk erettsegi hazasegyutt vallasos ferfi belf jovedelmisz novekedesi89) 
dydxat(mean) predict (outcome (> 2)) 

Marginal effects after ologit 

y  = Pr(beruhazas==2) (predict, outcome (2)) = .00579895 

variable dy/dx Std. Err. z P> z  95% C.I. x 

simlis   -.0017265 .00212 -0.82 0.415 -.005876 .002423 1.31349 

Db*  -.0071741 .00596 -1.20 0.228 -.018847 .004499 .122449 

Dv*  -.0057473 .00498 -1.15 0.249 -.015514 .004019 .102041 

Misk*  -.004188 .00432 -0.97 0.333 -.012661 .004285 .142857 

Szeged*  .0131412 .00958 1.37 0.170 -.005637 .031919 .108844 

Szek*  -.0012137 .00411 -0.3 0.768 -.00927 .006842 .081633 

Zalae*  -.0019635 .00373 -0.53 0.598 -.009269 .005342 .108844 

kozepv*  .0048728 .00484 1.01 0.314 -.004619 .014365 .52381 

keresk*  -.0059459 .00471 -1.26 0.207 -.015181 .003289 .353741 

szolg*  -.0046091 .00435 -1.06 0.289 -.013132 .003914 .37415 

mukodik   -.0007226 .0007 -1.03 0.303 -.002098 .000653 14.2245 

mukodik2   6.63e-06 .00001 0.74 0.458 -.000011 .000024 249.694 

vallal~o   -.0000896 .00145 -0.06 0.951 -.002928 .002749 15.3537 

vallal~2   .0000131 .00005 0.25 0.803 -.00009 .000116 267.041 

eletkor   -.0025522 .00229 -1.11 0.266 -.007046 .001941 52.2245 

eletkor2   .0000209 .00002 1.02 0.307 -.000019 .000061 2803.95 

szakmunk*  .0140878 .01672 0.84 0.399 -.018674 .04685 .020408 

eretts~i*  -.0048258 .00421 -1.15 0.251 -.013068 .003417 .346939 

hazase~t*  .0010947 .00404 0.27 0.786 -.006817 .009006 .897959 

vallasos*  .0020374 .00291 0.70 0.485 -.003676 .007751 .585034 

ferfi*  .0038063 .00397 0.96 0.337 -.003971 .011583 .70068 

belf*  .0009045 .00485 0.19 0.852 -.008603 .010412 .972789 

jovede~z   .0004479 .00114 0.39 0.695 -.001794 .00269 5.82993 

novek~89   -.0017696 .00187 -0.94 0.345 -.005442 .001903 .180612 

 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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BEVEZETÉS 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

ELSŐKÉNT VÁLLALKOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN SZERETNÉM ÖNT KÉRDEZNI. A VIZSGÁLT ADATOKAT 
STATISZTIKAI ELEMZÉSEKNÉL FOGJUK FELHASZNÁLNI, 3. FÉL RÉSZÉRE NEM ADJUK KI. 

 

X 1 Melyik évben lett Ön vállalkozó? Kérem, arra az évre gondoljon, amikor először vállalkozásba fogott. Függetlenül a jelenlegi vállalkozási 
formától, tevékenységtől. 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 1990 1  2002 13 
 1991 2  2003 14 
 1992 3  2004 15 
 1993 4  2005 16 
 1994 5  2006 17 
 1995 6  2007 18 
 1996 7  2008 19 
 1997 8  2009 20 
 1998 9  2010 21 
 1999 10  2011 22 
 2000 11  Nem tudja 88 
 2001 12  Nem válaszol 99 
X 2 Van-e a cégben legalább 10 százalékos üzletrésszel bíró külföldi [rész]tulajdonos? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen, van 1   
 Nem, nincs 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
X 3 Mekkora volt az Önök cégének az éves nettó árbevétele / forgalma 2010-ben? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   

X 4 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� ÁRBEV 
  X3 X4  
 Éves nettó árbevétel 2010-ben  millió Ft  kódszám  

  88888888 Nem tudja 888 Nem tudja  
  99999999 Nem válaszol 999 Nem válaszol  
X 5 Tervei szerint mekkora lesz a cég éves nettó árbevétele 2011-ben? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   

X 6 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� ÁRBEV 
  X5 X6  
 Éves nettó árbevétel 2011-ben  millió Ft  kódszám  

  88888888 Nem tudja 888 Nem tudja  
  99999999 Nem válaszol 999 Nem válaszol  
X 7 Ön egyben a cég tulajdonosa is? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen 1   
 Nem 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
X 8 Most felsorolok néhány állítást, kérem, ítélje meg, hogy ezek igazak-e az Ön cégére! 
 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
  

1. igen 2. nem 
88. Nem 

tudja 
99. Nem 
válaszol 

_1 Készítettünk részletes üzleti tervet a jelenlegi üzleti évre 1 2 88 99 

_2 A vállalkozásban a tulajdonos maga is dolgozik 1 2 88 99 

_3 A vállalkozásban a tulajdonos valamely családtagja is dolgozik 1 2 88 99 

_4 Már korábban is vontunk be pénzügyi befektetőt a cégbe 1 2 88 99 
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ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉG 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

A TOVÁBBIAKBAN AZ ÖN CÉGE MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ADMINISZTRATÍV TEVÉ-
KENYSÉGEKRŐL FOGOM KÉRDEZNI. [OLYAN NYILVÁNTARTÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉ-
KENYSÉGEKRŐL, AMELYEKET A CÉG CSUPÁN A JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK MIATT VÉGEZ EL.] 

 

A 1 A cégen belül vagy kiszerződéssel oldják meg a könyvelést [vagyis a hivatalok által előírt adminisztrációt] illetve a támogatásokhoz kapcso-
lódó adminisztrációt? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Kizárólag cégen belül 1 ���� UGORJON AZ A4 KÉRDÉSRE!  
 Kizárólag kiszerződéssel [„külső” könyvelővel] 2  
 Részben cégen belül, részben kiszerződéssel [„külső” könyvelővel]oldják meg 3  
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ A4 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ A4 KÉRDÉSRE! 
A 2 Átlagosan egy hónapban mennyit fizet ezért a szolgáltatásért?   

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   

A 3 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� A3 
  A2 A3  
 Havi költség  ezer Ft  kódszám  

  88888888 Nem tudja 88 Nem tudja  

  99999999 Nem válaszol 99 Nem válaszol  
 
A 4 A cégnél a papírmunka, adminisztráció legnagyobb részét ki intézi? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Ön 1   
 Egy munkatárs 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  

֠֠֠֠ MINDENKITŐL KÉRDEZZE! 
A 5 Az elmúlt évben hány részmunkaidős, távmunkás vagy egyéb, úgy nevezett atipikus foglalkoztatottja volt? 

Kérem, atipikus foglalkoztatás alatt a következőkre gondoljon: részmunkaidő, bedolgozás, távmunka, határozott idejű munkaszerződés, 
megbízási szerződés, állami támogatással létrejött munkaviszony, regisztrált munkanélküli foglalkoztatása. 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   

A 6 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� FŐ 
  A5 A6  
 Atipikus foglalkoztatottak száma  Fő  kódszám  

  88888 Nem tudja 88 Nem tudja  
  99999 Nem válaszol 99 Nem válaszol  

֠֠֠֠ HA A5=0, AKKOR UGORJON AZ A10 ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 
A 7 Ebből hány olyan munkavállalót foglalkoztat, akinek a foglalkoztatása után támogatásra vagy kedvezményre jogosult a cég [pl. START kár-

tyával rendelkezők]? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Egyet sem 1 ���� UGORJON AZ A10 ELŐTTI UTASÍTÁSRA!  
 Egyet vagy többet 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
A 8 A támogatás vagy kedvezmény igénybevétele járt-e olyan papírmunkával, amelyet Ön túlzónak, feleslegesnek tartott? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen, volt 1   
 Nem volt zavaró adminisztráció 2 ���� UGORJON AZ A10 ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ A10 ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ A10 ELŐTTI UTASÍTÁSRA! 
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A 9 Ön azt mondta, hogy a támogatás vagy kedvezmény igénybevétele járt olyan papírmunkával, amelyet túlzónak, feleslegesnek tartott. Mi volt 

az? Ha több támogatást is igényelt, akkor gondoljon arra, amely leginkább zavarta? 
 A VÁLASZADÓ SZAVAIT PONTOSAN JEGYEZZE FEL!   
  

  

  

 Nem tudja 88 Nem válaszol 99 

֠֠֠֠ AZ A10-A11 KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR TEGYE FEL, HA A A1 KÉRDÉSNÉL MEGJELÖLTE AZ 2-ES VAGY A 3-AS 
KÓDOT, VAGYIS HA A CÉGNEK VAN „KÜLSŐ” KÖNYVELŐJE! 

A 10 Most azokról a foglalkoztatáshoz kapcsolódó papírmunkákról szeretném kérdezni, melyek egy vállalkozás működtetése során felmerülhetnek. 
Kérem, ítélje meg, hogy ezek mekkora nehézséget okoznak vállalkozása működtetése során: nem okoznak nehézséget, csekély nehézséget 
okoznak, nehézséget okoznak vagy nagyon komoly nehézséget okoznak? 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� A10 

  

nem 
okoz 

nehéz-
séget 

csekély 
nehéz-
séget 
okoz 

nehéz-
séget 
okoz 

nagyon 
komoly 
nehéz-
séget 
okoz 

A köny-
velő 

szokta 
elintézni 

Nem 
jelentkezik 
a vállalko-
zás műkö-

dése 
során 

Nem 
tudja 

Nem 
vála-
szol 

 Munkaerő felvétellel kapcsolatos kötelezettségek 
_1 Munkaszerződés 1 2 3 4 66 77 88 99 
_2 Tájékoztatás c. lap kitöltése a NAV-nak [APEH-nek] 1 2 3 4 66 77 88 99 
 Foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségek 

_3 Jelenléti ív vezetése 1 2 3 4 66 77 88 99 
_4 Szabadság-nyilvántartás vezetése 1 2 3 4 66 77 88 99 
_5 Szabadság-engedély tömb vezetése 1 2 3 4 66 77 88 99 
_6 Költségtérítés elszámolása 1 2 3 4 66 77 88 99 
_7 Képzés elszámolása 1 2 3 4 66 77 88 99 
_8 Munkahelyi kockázati szabályzat elkészítése  1 2 3 4 66 77 88 99 

_9 
Munkaidő-keretes foglalkoztatás esetében heti foglalkoztatási 

tervek készítése 
1 2 3 4 66 77 88 99 

_10 
Az üzemorvosi ellátással kapcsolatos teendők [az üzemorvos 

lejelentése]  
1 2 3 4 66 77 88 99 

_11 
Táppénzzel kapcsolatos ügyintézés 

[a több oldalas Foglalkoztatói igazolás kitöltése] 
1 2 3 4 66 77 88 99 

_12 Külföldön végzett munkával kapcsolatos adminisztráció 1 2 3 4 66 77 88 99 

_13 
Munkavállaló kérésére kiadott igazolás a munkaviszonyról 

[megbízási szerződéshez, stb] 
1 2 3 4 66 77 88 99 

 Munkaerő elbocsájtással kapcsolatos kötelezettségek 
_14 Szükséges dokumentumok, jelentések kitöltése 1 2 3 4 66 77 88 99 

 Adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek 
_15 A közterhek különböző számlára utalása 1 2 3 4 66 77 88 99 

A 11 Van-e még olyan adminisztrációs papírmunka, amit még fontosnak tart kiemelni, mert nagyon irritáló az Ön számára? 

 A VÁLASZADÓ SZAVAIT PONTOSAN JEGYEZZE FEL!   

  

  

 Nem tudja 88 Nem válaszol 99 

֠֠֠֠ AZ A11 KÉRDÉS UTÁN UGORJON AZ A13-AS KÉRDÉSRE! 
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֠֠֠֠ AZ A12 KÉRDÉST CSAK AKKOR TEGYE FEL, HA AZ A1 KÉRDÉSNÉL MEGJELÖLTE AZ 1-ES KÓDOT, 
VAGYIS HA A KÖNYVELÉST BELSŐLEG OLDJÁK MEG! 

A 12 Most azokról a foglalkoztatáshoz kapcsolódó papírmunkákról szeretném kérdezni, melyek egy vállalkozás működtetése során felmerülhetnek. 
Kérem, ítélje meg, hogy ezek mekkora nehézséget okoznak vállalkozása működtetése során: nem okoznak nehézséget, csekély nehézséget 
okoznak, nehézséget okoznak vagy nagyon komoly nehézséget okoznak? 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� A12 

  
nem okoz 
nehézsé-

get 

csekély 
nehézsé-
get okoz 

nehézsé-
get okoz 

nagyon 
komoly 

nehézsé-
get okoz 

A kötele-
zettség 

nem 
jelentke-

zik a 
vállalko-

zás 
működé-
se során 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

 Munkaerő felvétellel kapcsolatos kötelezettségek 
_1 Munkaszerződés 1 2 3 4 77 88 99 

_2 
Állományba vételi lap kitöltése, erről igazolás kiadása a munka-

vállalónak  
1 2 3 4 77 88 99 

_3 
A felvett munkaerő a munkába-állásának bejelentési kötelezett-

sége 
1 2 3 4 77 88 99 

_4 Tájékoztatás c. lap kitöltése  1 2 3 4 77 88 99 
_5 Alkalmi munkavállaló lejelentése 1 2 3 4 77 88 99 
 Foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségek 

_6 Jelenléti ív vezetése 1 2 3 4 77 88 99 
_7 Szabadság-nyilvántartás vezetése 1 2 3 4 77 88 99 
_8 Szabadság-engedély tömb vezetése 1 2 3 4 77 88 99 
_9 Költségtérítés elszámolása 1 2 3 4 77 88 99 
_10 Képzés elszámolása 1 2 3 4 77 88 99 
_11 Munkahelyi kockázati szabályzat elkészítése  1 2 3 4 77 88 99 

_12 
Munkaidő-keretes foglalkoztatás esetében heti foglalkoztatási 

tervek készítése 
1 2 3 4 77 88 99 

_13 NAV/APEH jelentési kötelezettség ismétlése KSH felé 1 2 3 4 77 88 99 

_14 
Az alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi adminiszt-

ráció  
1 2 3 4 77 88 99 

_15 
Az üzemorvosi ellátással kapcsolatos teendők [az üzemorvost is 

le kell jelenteni, pedig az üzemorvos is lejelenti a céget]  
1 2 3 4 77 88 99 

_16 
A korábban a NAV/APEH felé beadott adatok lejelentése az év 

végén a nyugdíjbiztosító részére. 
1 2 3 4 77 88 99 

_17 
Adatszolgáltatási kötelezettség korábban jelentkezik, mint ahogy 

az adott tétel a könyvelésbe kerül. 
1 2 3 4 77 88 99 

_18 
A szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás nyilvántartása és 

bevallása nem igazodik a havi bevallásokhoz  
1 2 3 4 77 88 99 

_19 A járulékbefizetés havi igazolása dolgozók felé 1 2 3 4 77 88 99 
_20 A fizetés nélküli szabadság kiadásához kapcsolódó ügyintézés. 1 2 3 4 77 88 99 

_21 
Táppénzzel kapcsolatos ügyintézés 

[Táppénz esetén több oldalas Foglalkoztatói igazolás kitöltése] 
1 2 3 4 77 88 99 

_22 
A TGYÁS, GYED, vagy GYES igényléshez kapcsolódó ügyinté-

zés. 
1 2 3 4 77 88 99 

 Munkaerő elbocsájtással kapcsolatos kötelezettségek 
_23 Szükséges dokumentumok, jelentések kitöltése 1 2 3 4 77 88 99 

_24 
Munkavállaló kilépésekor egészségbiztosítási jövedelemigazolás 

kiadása  
1 2 3 4 77 88 99 

_25 
Tájékozódás a szükséges dokumentumokról, jelentésekről 

[kitöltési útmutató megismerése/ megértése] 
1 2 3 4 77 88 99 

_26 
OEP jelentési kötelezettség [A jövedelemigazoláson megadott 

adatokat egy az OEP által forgalmazott tömbbe is be kell vezetni 
az egészségbiztosítási jogosultság elnyeréséhez.] 

1 2 3 4 77 88 99 

_27 Az OEP Igazolvány kitöltése. 1 2 3 4 77 88 99 
 Adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek 

_28 
Havi munkabér járulék bevallás kitöltése nagyon bonyolult és 

hosszú időt vesz igénybe. 
1 2 3 4 77 88 99 

_29 Minden közterhet különböző számlára kell utalni 1 2 3 4 77 88 99 

_30 
A szakképzési hozzájárulás bejelentéséhez alkalmazott nyom-

tatvány nehezen értelmezhető. 
1 2 3 4 77 88 99 

_31 
Nehéz a gyakran változó jogszabályokkal lépést tartani, azokhoz 

pontosan alkalmazkodni. 
1 2 3 4 77 88 99 
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A 13 A foglalkoztatási adminisztráción kívül mi az a 3 adatszolgáltatási kötelezettség [papírmunka], amin mindenképp változtatni/egyszerűsíteni 

kellene Ön szerint? 
 A VÁLASZADÓ SZAVAIT PONTOSAN JEGYEZZE FEL! 3 ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGET JEGYEZZEN FEL!   
_1 
  

88 
Nem 
tudja 

99 
Nem 

válaszol 
_2 
  

88 
Nem 
tudja 

99 
Nem 

válaszol 
_3 
  

88 
Nem 
tudja 

99 
Nem 

válaszol 
A 14 Ismer a környezetében olyan céget, amely azért nem vett fel újabb alkalmazotta[ka]t legálisan, mert túlzottnak találta az ezzel járó adminiszt-

ratív kötelezettségeket, papírmunkát? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Nem ismerek egyet sem  1   
 Ismerek egyet-kettőt 2  
 Ismerek sok ilyet 3  
 Tudok olyanról, hogy az ilyen esetekben feketén oldják meg a foglalkoztatást 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
A 15 Mekkora az érintett dolgozók körülbelüli aránya az átlagos statisztikai létszámban 2010-ben? 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! NE HAGYJA ÜRESEN! HA NINCS ILYEN, ÍRJON 0%-OT! ���� A15-A16 
A 16 Kérem, jelölje meg, hogy az alábbi munkavállalói csoportok esetében milyennek ítéli az egy főre jutó, foglalkoztatáshoz kapcsolódó admi-

nisztrációs terheket egy átlagos, teljes munkaidős, határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott alkalmazotthoz képest. [Azokban a kategó-
riákban, amelyeknél 0 a statisztikai létszám, kérem, meglévő ismereteire vagy elképzeléseire alapozva adjon becslést!] 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! OLVASSA FEL!  ���� A15-A16 
  A15 A16 

  

az érintett 
dolgozók 

arány %-ban 
megadva 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

Keve-
sebb 

Ugyan-
annyi 

Több 
Sokkal 
több 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 Gyakornok, inas …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_2 Diák …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_3 Pályakezdő …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_4 Távmunkás …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_5 Részidős dolgozó …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_6 Rugalmas munkaidős  …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_7 AM könyvvel alkalmazott dolgozó …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_8 Megváltozott munkaképességű dolgozó …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_9 Kisgyermekes dolgozó …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_10 Külföldi állampolgár …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_11 Külföldön [is] dolgozó alkalmazott …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_12 Nyugdíjas …… 888 999 1 2 3 4 88 99 
_13 Kölcsönzött munkaerő …… 888 999 1 2 3 4 88 99 

_14 
Foglalkoztatási támogatással felvett, 
éspedig [ha emlékszik beírni]: …… 888 999 1 2 3 4 88 99 

 
Támogatások listája:  
OFA Megőrzés Program,  
OFA Új Kilátások Program 
OFA kisvállalkozásoknak szóló pályázata 
Munkahelymegőrzés támogatása központi program 
Átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló központi munkaerő-piaci program 
TÁMOP 2.3.3 Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva 
TÁMOP 1.1.2  
START kártya  
Közcélú/közhasznú munka  
Munkahelyteremtő támogatás 
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EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

A TOVÁBBIAKBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKRŐL SZERETNÉNK KÉRDEZNI. 
 

E 1 A 2004-2010 közötti időszakban adott-e be pályázatot a vállalkozás EU társfinanszírozású projektre? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen 1   
 Nem 2 ���� UGORJON AZ E4 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ E4 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ E4 KÉRDÉSRE! 
E 2 Hány európai uniós pályázatot adtak be 2004 és 2010 között? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   

E 3 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� DB 
  E2 E3  
 Darab pályázat  db  kódszám  

  88888 Nem tudja 88 Nem tudja  
  99999 Nem válaszol 99 Nem válaszol  
 

E 4 Tervezi-e a következő évben a vállalkozás bővítését az alábbi területek valamelyikén? 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!    
 Új szolgáltatás bevezetése 1 
 Új termék bevezetése 2 
 Munkahely-teremtés, létszámnövelés 3 
 Új telephely létesítése 4 
 Gép/eszközpark bővítése, cseréje 5 
 Marketingfejlesztés 6 
 Egyéb területen, éspedig: 

 
7 

 Nem terveznek bővítést 8 ���� UGORJON AZ E6 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ E6 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ E6 KÉRDÉSRE! 
E 5 Tervei szerint miből finanszírozza a fent említett bővítést? 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!    
 Alapítói tőkéből 1  
 Visszaforgatott nyereségből 2  
 Saját [családi] megtakarításából 3  
 Baráti kölcsönből  4  
 Magánszemélytől felvett kamatozó kölcsönből [különbség az előzőhöz képest, hogy fizet kamatot] 5  
 Bankhitelből 6  
 Lízingből 7  
 Külső befektető bevonásával 8  
 Pályázati forrásokból 9  
 Egyéb módon, éspedig 

 
10  

 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  

֠֠֠֠ MINDENKITŐL KÉRDEZZE! 
E 6 Hallott-e a vállalkozások fejlesztéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő támogatásokról? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Nem 1   
 Igen, de nem tervezem, hogy pályázok 2  
 Igen, és tervezem is, hogy pályázok 3  
 Igen, pályáztam is 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 7 Hallott-e az Új Széchenyi Tervről? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1   
 Nem 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  



 CO-OPERATION | 11100 | FŐKÉRDŐÍV 
 

8 

E 8 Kíván-e Ön az Új Széchenyi Terv valamelyik kiírására pályázatot benyújtani? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1   
 Nem 2 ���� UGORJON AZ E10 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ E11 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ E11 KÉRDÉSRE! 
E 9 Miért pályázik? 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT!  ���� E9 
 Korábbi jó tapasztalatok erre bátorítanak 1  
 Várhatóan lesz a kiíráshoz illeszkedő projektje 2  
 Ez a legkedvezőbb forrásbevonási lehetőség 3  
 Szakértő tanácsára  4  
 Üzletfél tanácsára 5  
 Környezetemben működő pályázók jó példája vonzó  6  
 Bízom az új kormány vállalkozás politikájában 7  
 Megfelelek a pályázati feltételeknek 8  
 A pályázat célja illeszkedik fejlesztési terveimhez 9  
 A támogatás aránya kedvező 10  
 Nagy a nyerés esélye 11  
 Egyéb, éspedig: 

 
12  

 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  

֠֠֠֠ E10 KÉRDÉST CSAK AKKOR TEGYE FEL, HA A E8 KÉRDÉSNÉL MEGJELÖLTE AZ 2-ES KÓDOT, VAGYIS NEMMEL 
VÁLASZOLT! 

E 10 Miért nem tervezi, hogy pályázik? 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT!  ���� E10 
 Korábbi pályázatokkal kapcsolatos rossz tapasztalatok 1  
 Nincs a kiíráshoz illeszkedő projektje 2  
 A kiíráshoz nem illeszkedik a legfontosabb projektem 3  
 Amíg a piaci bizonytalanság nem csökken, kivárok a fejlesztésekkel  4  
 Más kedvezőbb forrás bevonási lehetőségei voltak 5  
 Szakértő lebeszélt  6  
 Üzletfél lebeszélt 7  
 Környezetemben működő pályázók rossz példája elkedvetlenített 8  
 Kicsi a nyerés esélye 9  
 Nem tudok eleget tenni a pályázati feltételeknek 10  
 Túl nagy teher a pályázat elkészítése és benyújtása 11  
 Nem szeretném megkötni a gazdálkodásomat a pályázati feltételek betartása miatt 12  
 A pályázat mértéke [támogatás összege] nem illeszkedik fejlesztési terveimhez 13  
 Túlságosan nagy a saját rész aránya 14  
 Nem értek a pályázat íráshoz 15  
 Túl nagy energia lenne nekem pályázatokkal foglalkozni 16  
 Egyéb, éspedig: 

 
17  

 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  

֠֠֠֠ MINDENKITŐL KÉRDEZZE! 
E 11 Az ön fejlesztési céljaihoz milyen állami segítség illeszkedik jobban? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Kis összegű közvetlen beruházási támogatás,amelyet legfeljebb a beruházásának 30%-ig 
vehetne igénybe és 2 év alatt el kellene számolnia róla 

1 
  

 egy nagyobb összegű kamattámogatással adott hitel, amelyet beruházásának 70%-ig is igény-
be vehetne és 10 év alatt kellene visszafizetnie 

2 
 

 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 12 Mekkora az a legkisebb támogatási összeg, amelyre már érdemes pályázatot benyújtani figyelembe véve a pályázás [pl.: pályázatíró, szüksé-

ges dokumentumok beszerzése, időráfordítás] költségeit az Ön esetében? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! NE SEGÍTSEN!   
E 13 A következő kategóriák alapján meg tudja mondani? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ÍRJA BE A MEGFELELŐ KÓDSZÁMOT! ���� E13 
  E12 E13  
 Minimum támogatási összeg  ezer Ft  kódszám  

  88888888 Nem tudja 88 Nem tudja  
  99999999 Nem válaszol 99 Nem válaszol  
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E 14 Tegyük fel, hogy az állam automatikusan lehívható támogatási lehetőséget ajánlana fel, amennyiben az Ön cége a támogatás segítségével 
nagyobb beruházási kiadásokat vállalna a következő évre, mint a korábbi években. Ön igényelné-e ezt a támogatást? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1   
 Nem 2 ���� UGORJON AZ E16 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ E16 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ E16 KÉRDÉSRE! 
E 15 Az előző kérdésben bemutatott konstrukció esetén mekkora az a minimális hozzájárulási arány a beruházási többletéhez, amellyel igényelné 

ezt a támogatást? Gondoljon arra, hogy mekkora állami támogatás mellett lenne hajlandó kötelezettséget vállalni arra, hogy a tavalyi évi 
beruházási kiadásainál 1 millió forinttal nagyobb beruházási kiadást vállaljon be 2011-re. Bevállalná-e, ha visszakapná a beruházás… %-át? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! EGYESÉVEL HALADVA OLVASSA A LISTÁT ÉS KÉRDEZZE, HOGY ARRA A SZÁZALÉKOS ÉRTÉKRE 
GONDOLT-E VAGY SEM! AZ ELSŐ POZITÍV VÁLASZT RÖGZÍTSE! 

  

 10% 1  
 20% 2  
 30% 3  
 40% 4  
 50% 5  
 60% 6  
 70% 7  
 80% 8  
 90% 9  
 100% 10  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

E 16 Tegyük fel, hogy az állam támogatásban részesítené annak érdekében, hogy a támogatás segítségével alkalmazottai számát bővítse. Ön 
igényelné-e ezt a támogatást? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1   
 Nem 2 ���� UGORJON AZ E18 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ E18 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ E18 KÉRDÉSRE! 
E 17 Mekkora az a minimális hozzájárulás a bérköltségek arányában, amellyel már igényelné a támogatást, és vállalná, hogy új alkalmazottakat 

vesz fel? A támogatást kizárólag erre fordíthatná.  
Gondoljon arra, hogy egy új alkalmazott bérköltsége 100%. HA a új alkalmazott bérköltségének  ...%-át foglalkoztatási támogatás formájában 
kifizetné az állam, akkor igénybe venné-e ezt a támogatást ahhoz, hogy új alkalmazottakat vegyen fel? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! EGYESÉVEL HALADVA OLVASSA A LISTÁT ÉS KÉRDEZZE, HOGY ARRA A SZÁZALÉKOS ÉRTÉKRE 
GONDOLT-E VAGY SEM! AZ ELSŐ POZITÍV VÁLASZT RÖGZÍTSE! 

  

 10% 1  
 20% 2  
 30% 3  
 40% 4  
 50% 5  
 60% 6  
 70% 7  
 80% 8  
 90% 9  
 100% 10  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

E 18 Ön szerint EDDIG jól használta-e fel Magyarország az Európai Uniótól kapott fejlesztési forrásokat? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Teljes mértékben jól használta fel 1   
 Inkább jól 2  
 Inkább nem jól 3  
 Egyáltalán nem jól 4  
 Nincs róla információja 77  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 19 Ön mennyire elégedett ... [település neve, ahol a telephely van] város önkormányzatának gazdaságfejlesztő, vállalkozástámogató tevékeny-

ségével? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Teljes mértékben elégedett 1   
 Inkább elégedett 2  
 Inkább elégedetlen 3  
 Egyáltalán nem  elégedett 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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E 20 Az Ön várakozásai szerint jól fognak-e hasznosulni Magyarországon az Új Széchenyi Tervben rendelkezésre álló források? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Teljes mértékben jól fognak hasznosulni 1   
 Inkább jól 2  
 Inkább nem jól 3  
 Egyáltalán nem  fognak jól hasznosulni 4  
 Nincs róla információja 77  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 21 Most az Új Széchenyi Terv fejlesztési forrásaival kapcsolatos kijelentéseket sorolok fel. Kérem, osztályozza őket egytől négyig aszerint, hogy 

mennyire ért egyet velük! Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, a négyes azt, hogy teljesen egyetért. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� E21 

  

Egyálta-
lán nem 

értek 
egyet 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

Inkább 
egyetér-

tek 

Teljesen 
egyetér-

tek 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 
Ha a fejlesztési források túlságosan sok fejlesztési célt próbálnak elérni, akkor azok 

szétforgácsolódnak. 
1 2 3 4 88 99 

_2 A fejlesztési forrásokat érdemes gazdaság-fejlesztésre fordítani 1 2 3 4 88 99 
_3 Érdemes kiválasztani néhány ágazatot és azokat kiemelt támogatásban részesíteni 1 2 3 4 88 99 

_4 
Érdemes kiválasztani néhány beruházás-típust és azokat kiemelten támogatni a 

fejlesztési források elosztása során 
1 2 3 4 88 99 

_5 
A kisebb összegű, 100 millió forint alatti pályázati pénzek jobban hasznosulnak, mint a 

nagy támogatások 
1 2 3 4 88 99 

_6 
A pályázati források elosztása során előnyben kell részesíteni a munkahely teremtést 

célzó pályázatokat 
1 2 3 4 88 99 

_7 
A pályázati források elosztása során előnyben kell részesíteni a helyi együttműködé-

seket 
1 2 3 4 88 99 

_8 
A pályázati források elosztása során érdemes előnyben részesíteni területi vállalkozói 

csoportokat [klaszterek] 
1 2 3 4 88 99 

_9 
A pályázati források elosztása során érdemes előnyben részesíteni a vállalkozások 

ágazati együttműködéseit, [pl.: beszállítói rendszerek] 
1 2 3 4 88 99 

E 22 Ön melyik intézmény korrektségében bízik meg jobban az állami támogatásokat kezelő szervezetek közül? Kérem, rendezze sorrendbe az 
alábbiakat! 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! ÍRJA BE A MEGFELELŐ SORSZÁMOKAT! 1-ES LEGYEN AZ, AMELYIKBEN A LEGIN-
KÁBB MEGBÍZIK! ���� E22 

 Uniós támogatásokért felelős hatóságok [NFÜ, MAG Zrt.]    

 Munkaerőpiaci támogatásokért felelős munkaügyi központok   

 Támogatott hiteleket közvetítő bankok   

 Támogatott hiteleket közvetítő nem banki pénzügyi közvetítő szervezetek   

 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 23 Részt vesz-e Ön a vállalkozás működési területét érintő helyi fejlesztési tervek kialakításában? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen 1   
 Nem 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 24 Részt vesz-e Ön az ágazatot érintő fejlesztési tervek alakításában, akár közvetlenül, akár mint valamely érdekvédelmi szervezet tagja? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen 1   
 Nem 2  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 25 Tervezi-e, hogy részt vesz a települési önkormányzat, a hitelszövetkezetek és a vállalkozói szervezetek által közösen kidolgozott helyi fejlesz-

tések végrehajtásában? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 Igen, de nem hallottam róla, hogy lenne nálunk ilyen 1   
 Igen, amennyiben felkérnek 2  
 Igen, mindenképpen 3  
 Nem 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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E 26 Tagja-e az Ön vállalkozása, vagy a vállalkozás valamelyik vezetője… 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!    
 kamarának? 1  
 más ágazati vállalkozói szervezetnek? 2  
 országos vállalkozói szervezetnek? 3  
 egyik felsoroltnak sem tagja  77  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
E 27 Tagja-e Ön személyesen… 
 TÖBB VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!    
 helyi vállalkozói klubnak, szervezetnek? 1  
 egyéb, nem gazdasági célú, civil kezdeményezésnek, egyesületnek? 2  
 helyi fejlesztési terveket kialakító testületnek? 3  
 önkormányzati testületnek 4  
 egyéb helyi szervezetnek, éspedig: 

 
5  

 egyik felsoroltnak sem tagja  77  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

ÜZLETFÉL [BESZÁLLÍTÓ] 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

A TOVÁBBIAKBAN EGY TIPIKUS ÜZLETFELÉRŐL [BESZÁLLÍTÓJÁRÓL] TESZÜNK FEL KÉRDÉSEKET, AKITŐL TERMÉ-
KET VAGY SZOLGÁLTATÁST VÁSÁROL, VAGY RENDEL MEG. 

KÉRJÜK, GONDOLJON EGY KONKRÉT, TIPIKUS VÁLLALKOZÁSRA [A LEGFONTOSABBRA], AMELYTŐL AZ ÖN VÁLLAL-
KOZÁSA SZOLGÁLTATÁST VAGY TERMÉKET RENDEL MEG! 

 
F 1 Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi kategóriák közül melyik illik az Ön üzletfelére! 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Magyar kis- és középvállalkozás 1  
 Magyarországon működő multi 2  
 Magyar tulajdonú nagyvállalat 3  
 Kizárólag külföldön működő cég [export] 4 ���� UGORJON AZ F3 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ F3 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ F3 KÉRDÉSRE! 
F 2 Hol van az üzletfelének az a telephelye, amellyel az Ön vállalkozása üzleti kapcsolatban áll? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Ugyanezen a településen 1  
 Ugyanebben a megyében 2  
 Az ország más megyéjében 3  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 
F 3 Mekkora volt az üzletfelével a tavalyi évben lebonyolított forgalma [milyen mértékű nettó kiadást könyvel el Ön az adott üzletfelével kapcso-

latban?] 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 0-5 millió Ft 1  
 5-15 millió Ft 2  
 15-50 millió Ft 3  
 50-150 millió Ft 4  
 150-500 millió Ft 5  
 500 millió – 1,5 milliárd Ft 6  
 1,5 – 5 milliárd Ft 7  
 5 milliárd Ft fölött 8  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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F 4 Mennyi ideje áll üzleti kapcsolatban az adott vállalkozással? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 1-2 hónapja,  1  
 3-5 hónapja,  2  
 6 hónapja,  3  
 7-12 hónapja,  4  
 1-2 éve,  5  
 3-4 éve,  6  
 5-6 éve,  7  
 7-8 éve,  8  
 9-10 éve,  9  
 több mint 10 éve 10  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
F 5 Most állításokat fogok felsorolni. Kérem, osztályozza ezeket egytől négyig! Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, 

hogy teljesen jellemző. 
Mennyire jellemzi az üzletfelétől/beszállítójától vásárolt terméket vagy szolgáltatást, hogy… 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F5 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 az Ön vállalkozásának egyéni igényeihez szabott 1 2 3 4 88 99 

_2 
az Ön vállalkozása jelentős beruházásokat tett, hogy hasznosítani tudja a vásárolt 

terméket, szolgáltatást 
1 2 3 4 88 99 

_3 
ha az üzletfele váratlanul megszakítaná Önnel a kapcsolatot, Ön nehezen találna 

helyette másik vállalkozást, aki pótolni tudná 
1 2 3 4 88 99 

_4 
ha Ön szakítaná meg váratlanul a kapcsolatot, az üzletfele nehezen tudná másnak 

értékesíteni a termékét vagy szolgáltatását 
1 2 3 4 88 99 

_5 
az üzletfele termékére, szolgáltatására Önnek a közeli jövőben [2-3 év múlva] is 

szüksége lesz 
1 2 3 4 88 99 

_6 
a kapcsolatukban gyakran alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez, és változ-

tatni kell az eredeti terveken 
1 2 3 4 88 99 

F 6 Mi garantálja, hogy az üzletfele az Ön elvárásainak megfelelően teljesíti vállalásait? Kérjük, értékelje, egytől négyig, az alábbi állításokat! Az 
egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, hogy teljesen jellemző. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F6 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 részletes, bírósági úton is érvényesíthető szerződést kötünk  1 2 3 4 88 99 
_2 mindig csak annyit fizetek, amennyit a másik fél már teljesített 1 2 3 4 88 99 

_3 
[az együttműködésünk során] korábban megtapasztalt személyes megbízhatóság 

fontos 
1 2 3 4 88 99 

_4 fontos, hogy a jövőben is fenn akarja velem tartani az üzleti kapcsolatot 1 2 3 4 88 99 
_5 rossz teljesítés esetén a jövőben mások sem kötnének vele üzletet 1 2 3 4 88 99 
_6 fontos, hogy üzletfelem jól ismert piaci szereplő 1 2 3 4 88 99 
_7 segít, hogy baráti, rokoni viszony fűz az üzletfelemhez 1 2 3 4 88 99 

_8 
segít, hogy az ismeretségi körünk kiveti magából azt, aki visszaél az üzletfele 

bizalmával 
1 2 3 4 88 99 

_9 
garancia számomra, hogy az üzletfelem szereti a szakmáját, fontos neki a szakmai 

kiválóság 
1 2 3 4 88 99 

F 7 Mennyire jellemzőek a következő állításuk az üzleti kapcsolatára? Kérjük, értékelje, egytől négyig, az alábbi állításokat! Az egyes azt jelenti, 
hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, hogy teljesen jellemző. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 A kapcsolat üzleti szempontból sikeres 1 2 3 4 88 99 
_2 Az üzletfelem kihasználja a lehetőséget, ha az én rovásomra növelheti a profitját 1 2 3 4 88 99 
_3 Az üzletfelem nagyon együttműködő és segítőkész, ha nehézségeim adódnak 1 2 3 4 88 99 
_4 Az üzletfelem ígéreteire nyugodtan ráhagyatkozhatok 1 2 3 4 88 99 



 CO-OPERATION | 11100 | FŐKÉRDŐÍV 
 

13 

 
F 8 A továbbiakban arról szeretném kérdezni, hogy miként került kapcsolatba azzal az üzleti partnerével, akiről eddig kérdeztem. Kérem, hogy a 

legjellemzőbbet válassza ki! Hogyan került kapcsolatba az üzletfelével? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F8 
 Ez az üzletfél az Ön rokona vagy barátja, illetve egy rokon vagy barát ajánlotta Önnek. 1  
 Ezt az üzletfelet egy korábbi üzletfél, ismerős vállalkozó ajánlotta Önnek. 2  
 Ezt az üzletfelet a könyvelője, ügyvédje, bankára ajánlotta Önnek. 3  
 Ez az üzletfél egy, a piacon jól ismert nagykereskedő, nagyvállalat. [VAGY: Ezt az üzletfelet egy, a piacon 

jól ismert nagykereskedő, nagyvállalat ajánlotta Önnek.  
4 

 

 Ez az üzletfél ismeretlenül bejelentkezett az Ön vállalkozásához [hirdetésre jelentkezett, interneten buk-
kant az önök vállalkozására]. 

5 
 

 Ezzel az üzletféllel szakmai rendezvényen, vásáron került kapcsolatba. 6  
 Ezzel az üzletféllel valamelyik szakmai szervezet [pl. Kamarák] közvetítésével kerültek kapcsolatba. 7  
 Ezzel az üzletféllel Ön vette fel ismeretlenül a kapcsolatot [Önök keresték fel]. 8  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

MEGRENDELŐ [VEVŐ] 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

MOST EGY TIPIKUS MEGRENDELŐJÉRŐL, ILLETVE VEVŐJÉRŐL KÉRDEZZÜK.  
KÉRJÜK, GONDOLJON EGY KONKRÉT, TIPIKUS MEGRENDELŐRE [A LEGFONTOSABBRA]! 

 
F 9 Éves árbevételének körülbelül mekkora aránya származik a cég három legnagyobb MEGRENDELŐJÉvel lebonyolított forgalomból?  
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 0-9% 1  
 10-19% 2  
 20-29% 3  
 30-39% 4  
 40-49% 5  
 50-59% 6  
 60-69% 7  
 70-79% 8  
 80-89% 9  
 90-100% 10  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
F 10 Van a megrendelői, vevői között vállalkozás? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1  
 Nem 2 ���� UGORJON AZ F15 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ F15 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ F15 KÉRDÉSRE! 
F 11 Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi kategóriák közül melyik illik az Ön üzletfelére! 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Magyar kis- és középvállalkozás 1  
 Magyarországon működő multi 2  
 Magyar tulajdonú nagyvállalat 3  
 Kizárólag külföldön működő cég [export] 4 ���� UGORJON AZ F13 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ F13 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ F13 KÉRDÉSRE! 
F 12 Hol van az megrendelőjének az a telephelye, amellyel az Ön vállalkozása üzleti kapcsolatban áll? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Ugyanezen a településen 1  
 Ugyanebben a megyében 2  
 Az ország más megyéjében 3  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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F 13 Mekkora volt az üzletfelével az idei évben lebonyolított forgalma? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 0-5 millió Ft 1  
 5-15 millió Ft 2  
 15-50 millió Ft 3  
 50-150 millió Ft 4  
 150-500 millió Ft 5  
 500 millió – 1,5 milliárd Ft 6  
 1,5 – 5 milliárd Ft 7  
 5 milliárd Ft fölött 8  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
F 14 Mennyi ideje áll üzleti kapcsolatban a vállalkozással? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 1-2 hónapja,  1  
 3-5 hónapja,  2  
 6 hónapja,  3  
 7-12 hónapja,  4  
 1-2 éve,  5  
 3-4 éve,  6  
 5-6 éve,  7  
 7-8 éve,  8  
 9-10 éve,  9  
 több mint 10 éve 10  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

F 15 Most állításokat fogok felsorolni. Kérem, osztályozza ezeket egytől négyig! Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, 
hogy teljesen jellemző. 
Mennyire jellemzi az Ön által biztosított terméket vagy szolgáltatást, hogy… 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F15 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 a megrendelő egyéni igényeihez szabott 1 2 3 4 88 99 

_2 
a megrendelő jelentős beruházásokat tett, hogy hasznosítani tudja a vásárolt termé-

ket, szolgáltatást 
1 2 3 4 88 99 

_3 
ha Ön váratlanul megszakítaná a megrendelőjével a kapcsolatot, a megrendelő nehe-

zen találna helyette másik vállalkozást, aki pótolni tudná 
1 2 3 4 88 99 

_4 
ha a megrendelő szakítaná meg váratlanul a kapcsolatot, Ön nehezen tudná másnak 

értékesíteni a termékét vagy szolgáltatását 
1 2 3 4 88 99 

_5 
az Ön termékére, szolgáltatására a megrendelőjének a közeli jövőben [2-3 év múlva] 

is szüksége lesz 
1 2 3 4 88 99 

_6 
a kapcsolatukban gyakran alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez, és változ-

tatni kell az eredeti terveken 
1 2 3 4 88 99 

F 16 Mi garantálja, hogy az MEGRENDELŐJE az Ön elvárásainak megfelelően teljesíti vállalásait? Kérjük, értékelje, egytől négyig, az alábbi 
állításokat! Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, hogy teljesem jellemző. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F16 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 részletes, bírósági úton is érvényesíthető szerződést kötünk  1 2 3 4 88 99 

_2 
[az együttműködésünk során] korábban megtapasztalt személyes megbízhatóság 

fontos 
1 2 3 4 88 99 

_3 fontos, hogy a jövőben is fenn akarja velem tartani az üzleti kapcsolatot 1 2 3 4 88 99 
_4 rossz teljesítés esetén a jövőben mások sem kötnének vele üzletet 1 2 3 4 88 99 
_5 fontos, hogy üzletfelem jól ismert piaci szereplő 1 2 3 4 88 99 
_6 segít, hogy baráti, rokoni viszony fűz az üzletfelemhez 1 2 3 4 88 99 

F 17 Mennyire jellemzőek a következő állítások a megrendelőjével való üzleti kapcsolatára? Kérjük, értékelje, egytől négyig, az alábbi állításokat! 
Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemző, a négyes azt, hogy teljesen jellemző. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F17 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 A kapcsolat üzleti szempontból sikeres. 1 2 3 4 88 99 
_2 Az üzletfelem kihasználja a lehetőséget, ha az én rovásomra növelheti a profitját. 1 2 3 4 88 99 
_3 Az üzletfelem nagyon együttműködő és segítőkész, ha nehézségeim adódnak. 1 2 3 4 88 99 
_4 Az üzletfelem ígéreteire nyugodtan ráhagyatkozhatok 1 2 3 4 88 99 
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F 18 A továbbiakban arról szeretném kérdezni, hogy miként került kapcsolatba azzal a megrendelőjével, akiről eddig kérdeztem. Kérem, hogy a 
legjellemzőbbet válassza ki! Hogyan került kapcsolatba a megrendelőjével/vevőjével? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F18 
 Rokoni vagy baráti viszonyban állunk, illetve rokonok vagy barátok ajánlottak bennünket egymásnak. 1  
 Egy korábbi üzletfél, ismerős vállalkozó ajánlott bennünket egymásnak. 2  
 A könyvelőm/ügyvédem/bankárom ajánlott egymásnak bennünket. 3  
 Ez a megrendelő/vevő egy, a piacon jól ismert nagykereskedő, nagyvállalat. 4  
 A megrendelő/vevő ismeretlenül bejelentkezett az Ön vállalkozásához [hirdetésre jelentkezett, interneten 

bukkant az önök vállalkozására]. 
5 

 

 Ezzel a megrendelővel/vevővel szakmai rendezvényen, vásáron került kapcsolatba. 6  
 Ezzel a megrendelővel/vevővel valamelyik szakmai szervezet [pl. Kamarák] közvetítésével kerültek kap-

csolatba. 
7 

 

 Ezzel a megrendelővel/vevővel Ön vette fel ismeretlenül a kapcsolatot [Önök keresték fel]. 8  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 
F 19 Most képzelje el azt a helyzetet, hogy egy ismeretlen vállalkozó bejelentkezik Önhöz és egy tartalmilag vonzó ajánlatot tesz. Mennyiben 

igazak a következő állítások az Ön reakciójára. Kérjük, értékelje, egytől négyig, az alábbi állításokat! Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán 
nem jellemző, a négyes azt, hogy teljesen jellemző. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F19 

  
Egyálta-
lán nem 
jellemző 

Inkább 
nem 

jellemző 

Inkább 
jellemző 

Teljesen 
jellemző 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 
A legtöbb vállalkozásban meg lehet bízni, ezért valószínűleg hozzá is bizalommal 

fordulnék 
1 2 3 4 88 99 

_2 
Az írásos szerződés garanciát jelentene [mivel bíróságon érvényesíteni tudnám a 

megállapodásunkat] 
1 2 3 4 88 99 

_3 
Megbízható információként kezelném a cég hivatalos adatait: mérlegét, cégbírósági 

adatait 
1 2 3 4 88 99 

_4 
Csak akkor kötnék vele üzletet, ha a személyes ismeretségeimen keresztül ki tudnám 

deríteni, hogy megbízható 
1 2 3 4 88 99 

_5 
Ha bizalmat érzékelnék, bizalommal viszonoznám akkor is, ha nem adna kézzelfogha-

tó garanciát 
1 2 3 4 88 99 

_6 
Ha sikerülne is megállapodnunk, a kapcsolat kezdetén gyanakvó [rendkívül óvatos] 

lennék 
1 2 3 4 88 99 

F 20 Támadt-e Önnek az elmúlt három évben vitája egy üzletfelével? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 Igen 1  
 Nem 2 ���� UGORJON AZ F22 KÉRDÉSRE! 
 Nem tudja 88 ���� UGORJON AZ F22 KÉRDÉSRE! 
 Nem válaszol 99 ���� UGORJON AZ F22 KÉRDÉSRE! 
F 21 Amikor az elmúlt három évben vitája támadt egy üzletfelével, fordultak-e 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
  Igen Nem Nem tudja Nem válaszol 

_1 közös tekintélyes ismerőshöz, hogy közvetítsen, adjon tanácsot 1 2 88 99 
_2 független szakértőhöz 1 2 88 99 
_3 választott bírósághoz, békéltető testülethez 1 2 88 99 
_4 szakmai szervezet tisztviselőjéhez 1 2 88 99 
_5 bírósághoz fordulunk 1 2 88 99 

 
F 22 Ha Önnek egy nagyobb céggel van üzleti kapcsolata, ahol a kapcsolattartó személye a cég egy beosztottja, akkor… 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 ha a kapcsolattartó személye változik, az együttműködésünket veszély fenyegeti 1  
 inkább személyesen a kapcsolattartómban bízom meg 2  
 inkább a cégben bízom meg 3  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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F 23 Most állításokat fogok felsorolni, kérem, ítélje meg, hogy egyáltalán nem igaznak, inkább nem igaznak, inkább igaznak, vagy teljes mértékben 

igaznak tartja őket! 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F23 

  
Egyálta-
lán nem 

igaz 

Inkább 
nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Teljes 
mérték-
ben igaz 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 
Nem tudnám elviselni hogy más kezébe kerüljön a cég, még akkor sem, ha jó árat 

fizetne érte 
1 2 3 4 88 99 

_2 
Nem tudnám elviselni, hogy egy külsős pénzügyi befektető tulajdonostársként bele-

szóljon a cég irányításába 
1 2 3 4 88 99 

_3 A cég növekedése érdekében elképzelhetőnek tartom kockázati tőke bevonását.  1 2 3 4 88 99 

_4 
Egy pénzügyi befektető elsősorban abban érdekelt, hogy a cég eredményesen működ-

jön 
1 2 3 4 88 99 

_5 Ha holnap visszavonulnék, a cég nélkülem is működne tovább 1 2 3 4 88 99 
 

SZOKÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ATTITŰD 
 

 ֠֠֠֠ OLVASSA FEL!  

A KÖVETKEZŐ NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ÖN SZOKÁSAIRA, VÉLEMÉNYÉRE, ATTITŰDJEIRE VONATKOZIK. 

 
F 24 Általánosságban Ön mit mondana? A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az 

emberikapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol az“1” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég óvatosak, a “10” pedig azt, hogy a 
legtöbb ember megbízható. 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 

Nem 
lehetünk 

elég 
óvatosak 

        

A legtöbb 
ember 

megbíz-
ható 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

F 25 Szeretném megtudni Öntől, hogy mennyire bízik a következő emberi közösségekben. 
Mennyire bízik… 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
  

egyáltalán 
nem 

nem nagyon 
bízik is meg 

nem is 
egy kicsit teljesen Nem tudja 

Nem vála-
szol 

_1 a családjában  1 2 3 4 5 88 99 
_2 a magyar emberekben általánosságban 1 2 3 4 5 88 99 

F 26 Most pedig a családjáról szeretném kérdezni. Állításokat sorolok fel, kérem, értékelje ezeket 1-4-ig, aszerint hogy ezek mennyire igazak Önre. 
Az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem, a négyes pedig azt, hogy teljes mértékben. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

  
Egyálta-
lán nem 

igaz 

Inkább 
nem 
igaz 

Inkább 
igaz 

Teljes 
mérték-
ben igaz 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 Családomban erősek a vállalkozói hagyományok  1 2 3 4 88 99 
_2 A családom kedvezően fogadta a vállalkozásom megalapítását 1 2 3 4 88 99 

F 27 Hány barátja van Önnek? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES!    
   fő 

  88888 Nem tudja 
  99999 Nem válaszol 
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F 28 Ezen a kártyán különböző témákkal kapcsolatos ellentétes véleményeket lát. Hová helyezné saját nézeteit ezen a skálán? 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F28 
Az egyéneknek 

nagyobb mértékben 
kellene felelősséget 

vállalniuk a saját 
magukról való 

gondoskodásban 

        

Az államnak na-
gyobb mértékben 
kellene felelőssé-

get vállalnia az 
emberekről való 

gondoskodásban 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

A munkanélküliek-
nek minden lehet-
séges munkát el 

kellene vállalniuk, 
vagy veszítsék el a 
munkanélküli se-

gélyt 

        

A 
munkanélkülienek 
meg kellene adni a 
jogot, hogy vissza-
utasítsák a nekik 

nem tetsző munkát 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

A verseny jó dolog. 
Keményebb munká-

ra és új ötletekre 
ösztönzi az embe-

reket 

        

A verseny káros 
dolog. A legrosz-

szabbat hozza ki az 
emberekből 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

Az államnak több 
szabadságot kelle-
ne adnia a vállala-

tok számára 

        

Az államnak haté-
konyabban kellene 
ellenőrizni a válla-

latokat 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

A jövedelmeket 
egyenlőbbé kellene 

tenni 
        

Az egyéni erőfeszí-
téseket nagyobb 

mértékben kellene 
ösztönözni 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

F 29 Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, hallgassa meg ezeket a jellemzéseket, és mondja meg, hogy mennyire hasonlítanak, 
vagy nem hasonlítanak ezek az emberek Önre. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F29 

  

Egyálta-
lán nem 
hasonlít 

rám 

Nem 
hasonlít 

rám 

Egy 
kissé 

hasonlít 
rám 

Vala-
mennyi-

re 
hasonlít 

rám 

Hasonlít 
rám 

Nagyon 
hasonlít 

rám 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 
Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív 
legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módján intézni. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_2 
Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok 

pénze és drága dolgai legyenek. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_3 
Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban 

részesüljön. Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehető-
séggel kellene rendelkeznie az életben. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_4 
Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, 

hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_5 
Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen. 

Elkerül mindent, ami veszélyezteti biztonságát. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_6 
Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinál-
ni. Fontosnak tartja, hogy az ember különféle dolgokat csinál-

jon életében. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_7 

Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit 
mások mondanak nekik. Azt gondolja, hogy az embereknek 

mindig be kell tartaniuk a szabályokat, akkor is, amikor senki 
sem figyeli őket. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_8 
Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilye-

nek, mint ő. Még akkor is, ha nem ért egyet velük, meg akarja 
érteni őket. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_9 
Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen. Meg-

próbál úgy élni, hogy ne vonja magára mások figyelmét. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_10 
Fontos számára, hogy jól érezze magát. Szereti kényeztetni 

magát. 
1 2 3 4 5 6 88 99 
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Egyálta-
lán nem 
hasonlít 

rám 

Nem 
hasonlít 

rám 

Egy 
kissé 

hasonlít 
rám 

Vala-
mennyi-

re 
hasonlít 

rám 

Hasonlít 
rám 

Nagyon 
hasonlít 

rám 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_11 
Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit 

csinál. Szeret szabad lenni és nem függni másoktól. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_12 
Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő embe-

reknek. Törődik mások jólétével. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_13 
Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az 

emberek elismerik teljesítményeit. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_14 
Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát min-

denfajta fenyegetéssel szemben. Azt akarja, hogy az állam 
erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_15 
Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni. Izgalmas 

életet akar élni. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_16 
Fontos számára, hogy mindig megfelelően viselkedjen. El 

akarja kerülni, hogy olyat tegyen, ami más ember szemében 
helytelen. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_17 
Fontos számára, hogy tiszteljék mások. Azt akarja, hogy az 

emberek azt csinálják, amit mond. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_18 
Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá 

közel álló embereknek akarja szentelni életét. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

_19 
Komoly meggyőződése, hogy az embereknek óvniuk kell 

környezetüket. Fontos számára, hogy vigyázzon a környezeté-
re. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_20 
A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni 

azokat a szokásokat, amelyeket a vallási vagy családi hagyo-
mányok hagytak rá. 

1 2 3 4 5 6 88 99 

_21 
Minden lehetőséget megragad, hogy jól érezze magát. Fontos 
neki, hogy olyan dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak 

neki. 
1 2 3 4 5 6 88 99 

 
F 30 Ön mennyire vallja magáénak a következő célokat? Kérjük, az alábbi listából válassza ki, azt a HÁRMAT, amelyiket Ön a legfontosabbnak 

tartja! 

 HÁROM VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! KARIKÁZZA BE AZT A HÁRMAT, AMIT KIVÁLASZTOTT! ���� F30 
 Igyekszem szakmámban a lehető legjobbat nyújtani. 1  
 Jómódban szeretnék élni. 2  
 Projektekben gondolkodok, projekteket szervezek, a vállalkozás ehhez csak keret. 3  
 Találmányomat, újításomat szeretném üzleti sikerré alakítani. 4  
 Szeretném, ha gyermekeim továbbvinnék a vállalkozást. 5  
 Tele vagyok tervekkel, megvalósításra váró üzleti ötletekkel. 6  
 Cégemet szeretném fejleszteni, növelni. 7  
 A családom megélhetését szeretném biztosítani. 8  
 Fontos, hogy munkatársaim, dolgozóim biztonságban érezzék magukat, jó légkörben végezzék munkájukat. 9  
 Mindig keresem az új üzleti lehetőségeket. 10  
 Szeretek évekre előre tervezni 11  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
F 31 Kérem mondja meg a következő állításokról, hogy azokat mindig megengedhetőnek tartja-e, vagy soha meg nem engedhetőnek tartja, vagy 

valami a kettő között. 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F31 

  Soha         Mindig 
Nem 
tudja 

Nem 
vála-
szol 

_1 Állami juttatásokat jogtalanul igénybe venni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 
_2 Csalni az adóval, ha van rá mód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

_3 
Csúszópénzt elfogadni kötelességének 

teljesítése során 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

_4 Számla nélkül fizetni az ÁFA kikerülésére 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 
F 32 Mindent egybevetve mennyire elégedett Ön a munkájával? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 

Elégedet-
len 

        Elégedett 
Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 
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F 33 A munkájában mennyire van lehetősége szabadon döntést hozni? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   

 
Egyálta-
lán nincs 

        
Teljes 

mérték-
ben 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

F 34 Most állításokat fogok felsorolni, kérem, ítélje meg, hogy ezekkel egyáltalán nem ért egyet, inkább nem ért egyet, inkább egyetért, vagy teljes 
mértékben egyetért! 

 SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! ���� F34 

  
Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

_1 Sikeres vállalkozónak illetve menedzsernek tartom magam 1 2 3 4 88 99 
_2 Az általam vezetett vállalkozás sikeres 1 2 3 4 88 99 
_3 Üzleti partnereim sikeresnek tartanak engem 1 2 3 4 88 99 
_4 Üzleti partnereim sikeresnek tartják az általam vezetett vállalkozást 1 2 3 4 88 99 

F 35 Mindent összevetve, mit mondana magáról, Ön 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 nagyon boldog 1  
 meglehetősen boldog 2  
 nem nagyon boldog 3  
 egyáltalán nem boldog 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
F 36 Mennyire büszke Ön arra, hogy magyar állampolgár? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 nagyon büszke 1  
 meglehetősen büszke 2  
 nem nagyon büszke 3  
 egyáltalán nem büszke 4  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
 

DEMOGRÁFIA 
 

D 1 Hány éves Ön? 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! ÍRD LE AMIT VÁLASZOL, MAJD KARIKÁZD BE A MEGFELELŐ KATEGÓRIÁT A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSBEN! 
   éves 

  888 Nem tudja 
  999 Nem válaszol 
D 2 Hány éves Ön? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 18-24 év között van 1  
 25-30 év között van 2  
 31 és 40 év között van 3  
 41 és 50 év között van 4  
 51 és 60 év között van 5  
 60 év feletti 6  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
D 3 Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 nyolc általánosnál kevesebb iskola 1  
 általános iskola 2  
 szakmunkásképző 3  
 érettségi 4  
 felsőfokú végzettség 5  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
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D 4 Kérem, helyezze el háztartását egy tízes skálán jövedelmi helyzetük alapján, ahol az egyes jelenti a nagyon szegényt, a tízes a nagyon 

gazdagot! 

 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 

Nagyon 
szegény 

        
Nagyon 
gazdag 

Nem 
tudja 

Nem 
válaszol 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 

D 5 Jelenleg Ön… 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 házas és együtt él 1  
 élettárssal él 2  
 elvált 3  
 házas. de külön él 4  
 özvegy 5  
 nőtlen/hajadon 6  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
D 6 Az alábbiak közül melyik állítás a leginkább jellemző Önre? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 vallásos vagyok, a magam módján 1  
 vallásos vagyok, valamelyik egyház tanítása szerint 2  
 nem vagyok vallásos 3  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
D 7 Hány gyereke van Önnek? 
 EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! OLVASSA FEL!   
 egy sem 0  
 1 1  
 2 2  
 3 3  
 4 4  
 5 5  
 6, vagy több 6  
 Nem tudja 88  
 Nem válaszol 99  
D 8 A válaszadó neme 
 NE KÉRDEZZE, CSAK KARIKÁZZA!   
 Férfi 1  
 Nő 2  
 

AJÁNDÉKOZÁS 
 

 KÖSZÖNJE MEG A VÁLASZADÁST! 
 

Szeretnénk megköszönni, hogy értékes idejéből áldozott a kérdőív megválaszolására! 2007-től a kérdezés honorálására szánt összeget jótékony, nemes 
célokra fordítjuk, kérem, olvassa erről szóló tájékoztatónkat. [MUTASSA A KÁRTYAFÜZET UTOLSÓ OLDALÁN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓT!] 
[MIUTÁN A VÁLASZADÓ ELOLVASTA A KÁRTYÁT] Kérem, nevezze meg azt az alapítványt, amelyet az előbb ismertetett módon támogatni kíván.  

EGY VÁLASZ LEHETSÉGES! MUTASSA A KÁRTYÁT! KARIKÁZZA AZ ALAPÍTVÁNY KÓDJÁT! 

1. Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület  

2. SOTE II. Gyermekklinika - 
Gyermekeinkért '91 Alapítvány 

3. Dévény Anna Alapítvány a 
szülési sérült gyermekek 

fejlesztéséért 

4. Bogáncs Kutya- és 
Kisállatotthon Alapítvány 

9. NT/NV 
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