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

1.  javult  2. nem változott  3.  romlott 

2. Hogyan alakult az Önök cégének forgalma az 
elmúlt három hónapban a korábbiakhoz képest 
(nem számítva a szokásos szezonális ingadozást)? 
 
 
 

1.  növekedett  2. nem változott 3 .csökkent 
 

3. Várhatóan hogyan alakul az Önök cégének 
forgalma a következő három hónapban a 
jelenlegihez képest (nem számítva a szokásos 
szezonális ingadozást)? 
 

1.  nő  2.  változatlanok marad 3.  csökken 
 

4. 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 
 

5. Hogyan változott az Önök cégénél a 
foglalkoztatott létszám az elmúlt három 
hónapban? 
 
1. növekedett 2. változatlan maradt  3. csökkent 

 

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

1. nő  2. változatlan marad  3. csökken 

7. Az elkövetkező 3 hónapban várhatóan hogyan 
változnak értékesítési áraik a jelenlegihez képest? 
 

1. nőnek  2. változatlanok maradnak 
3. csökkennek 

8. Kereslet-növekedés esetén tudnák-e az Önök 
cégének teljesítményét növelni a jelenleg 
rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával? 

1. igen 2. nem 
 
Ha igen, hány százalékkal?                        ............. % 

9. Melyek az Önök tevekénységének bővítését leginkább korlátozó tényezők? 
 

1. nincsenek korlátok 2. a kereslet hiánya 3.  munkaerő-hiány  
4. kapacitás-hiány 5. pénzügyi problémák 6. egyéb tényezők 

10. Megítélése szerint hogyan változik a magyar 
gazdaság helyzete a következő három hónapban a 
jelenlegihez képest? 

1. javul 2.  nem változik  3. romlik 

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

12. Az Önök vállalkozásának főtevékenysége(i): 
 

1. szállítás 2. raktározás, a szállítás kiegészítő tevékenységei 3. szálláshely-szolgáltatás 4. 
vendéglátás  

5. távközlés 6.  informatikai, kommunikációs szolgáltatás 7. ingatlanügyletek 8. szakmai és műszaki 
tevékenység (jogi, számviteli tevékenység, üzleti tanácsadás, reklám, marketing, tervezés, mérnöki 
tevékenység, fordítás, stb.) 9. kölcsönzés 10. munkaerőpiaci szolgáltatás 11. utazás-szervezés 12. 

kutatás, fejlesztés 13. épületüzemeltetés, takarítás, stb.  14. adminisztratív és kiegészítő üzleti 
szolgáltatás  

15. szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás  16. egyéb szolgáltatás 
 

13/a. Kéri-e a felmérés díjmentes összefoglalóját? 
 

1. igen 2. nem 

13/b. Amennyiben igen, kérjük, adja meg e-mail 
címét!* 
 
………………………………… @ …………………….. 

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

A cég postacíme**: …...........….....................................................................................................……… 

*/Ha korábban megadta e-mail címét és összefoglalónk rendben megérkezett Önhöz, akkor nem kell kitölteni! 

  **/Csak változás esetén kérjük kitölteni! 
  Válaszait tisztelettel köszöni a GKI Gazdaságkutató Zrt.! 
 

 

Megjegyzés: a 8. és a 9. kérdéseket negyedévente tesszük fel.(Q8-9 are quarterly questions.) 


