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1. Hogyan alakult az Önök vállalkozásának eladási 
pozíciója az elmúlt 3 hónapban a korábbiakhoz 
képest (nem számítva a szokásos szezonális 
ingadozást)? 
 

1.  javult  2. nem változott  3.  romlott 

2. Milyennek ítéli meglévő készleteik jelenlegi 
színvonalát? 
 
 

1. túl nagy 2. megfelelő  3. túl kicsi 
 

3. Az Ön várakozása szerint hogyan alakulnak a 
termelőknek, illetve a nagykereskedőknek szóló 
megrendeléseik a következő 3 hónapban a 
jelenlegihez képest (nem számítva a szokásos 
szezonális ingadozást)? 
 

1.  bővülnek  2.  változatlanok maradnak 
3.  csökkennek 

4. Megítélése szerint hogyan alakulnak az Önök 
vállalkozásának üzleti lehetőségei az elkövetkező 3 
hónapban a jelenlegihez képest (nem számítva a 
szokásos szezonális ingadozást)? 
 

1. javulnak  2.  változatlanok maradnak 
3.  romlanak 

5. Az elkövetkező 3 hónapban várhatóan hogyan 
alakulnak értékesítési áraik? 
 

1. nőnek nem változnak 3 csökkennek 
 

6. Várhatóan hogyan változik a foglalkoztatott 
létszám az elkövetkező 3 hónapban a jelenlegihez 
képest? 

1. nő  2. változatlan marad  3. csökken 

7. Megítélése szerint hogyan változik a magyar gazdaság helyzete a következő 3 hónapban a 
jelenlegihez képest? 
 

1.  javul   2.   nem változik  3.  romlik 
 

8. Az Önök vállalkozásának fő tevékenysége: 
 

1. áruházi vagy csomagküldő-kerekedelem 2. 
egyéb kiskereskedelem 
3. nagykereskedelem 
   4.  külkereskedelem 

 
10. Az Önök vállalkozása által jelenleg 
foglalkoztatottak állományi létszáma: 
 

1. 11 fő alatt 2. 11-20 fő 3. 21-50 fő  
4. 51-150 fő 5. 151-250 fő 6. 250 fő felett 

9. Ha az Önök vállalkozása kis- vagy nagy-
kereskedelemmel foglalkozik, melyek az Önök által 
forgalmazott domináns árucsoportok? 
 

1. élelmiszer, ital- és dohányáruk 
2.  textil, ruházat, cipők  3. vegyi áruk 
4. bútor 5. vas-, műszaki és üvegáruk 

6. elektromos háztartási cikkek 
7. kultúrcikkek 8. tüzelőanyagok  

9. építőanyagok 10. járművek  
11. szervizelés 12. üzemanyag 13. egyéb 

  
10. Az Önök vállalkozásának székhelye …………………………………………………………….. megyében található. 

 
 
A kitöltő neve: .................................................   A cég neve: ..................................................... 
 
A cég postacíme: .........................................……....................................................................... 
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