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Introduction of the Euro in the New Member States - QUESTIONNAIRE
EXPERIENCE, KNOWLEDGE
Q1.

Látott-e már Ön…?
[OLVASD FEL – SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)

igen......................................................................................1
Nem.....................................................................................2
[NT/NV]................................................................................9

Euró bankjegyet .......................................................................................................1 2 9
Euró pénzérmét .......................................................................................................1 2 9

[AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ MÁR LÁTOTT EUROT, Q1=1]
Q2.

Használt-e már Ön…?
[OLVASD FEL – SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)

igen......................................................................................1
Nem.....................................................................................2
[NT/NV]................................................................................9

Euró bankjegyet .......................................................................................................1 2 9
Euró pénzérmét .......................................................................................................1 2 9

[AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ MÁR HASZNÁLT EURO BANKJEGYET, Q2a=1]
Q2 bis. Ön azt mondta, hogy használt már Euró bankjegyeket. Ez hol történt:
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Magyarországon .............................................................................................................1
Külföldön.........................................................................................................................2
vagy Magyarországon és külföldön is .............................................................................3
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

[AKKOR KÉRDEZD, HA A VÁLASZADÓ MÁR HASZNÁLT EURO ÉRMÉT, Q2b=1]
Q2 ter. Ön azt mondta, hogy használt már Euró pénzérmét. Ez hol történt:
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Magyarországon .............................................................................................................1
Külföldön.........................................................................................................................2
vagy Magyarországon és külföldön is .............................................................................3
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

[MINDENKITŐL]
Q3.

Mit gondol, a következő két állítás közül melyik igaz?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Az euro bankjegyek teljesen egyformák minden országban ahol az euro-t használják, vagy
Az euro bankjegyek egy kicsit másképp néznek ki minden országban...........................2
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

1

Q4.

És mit gondol, a következő két állítás közül melyik igaz?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Q5.

Az euro érmék teljesen egyformák minden országban ahol az euro-t használják, vagy .1
Az euro érmék minden országban egy kicsit másképp néznek ki. ..................................2
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Ön szerint hány Európai Uniós tagállam vezette már be az Eurót?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

6 ...................................................................................................................................1
13 .................................................................................................................................2
15 .................................................................................................................................3
27 .................................................................................................................................4
[NT/NV] ........................................................................................................................9

Q5 bis Eldöntheti-e Magyarország, hogy bevezeti vagy nem vezeti be az Eurót?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Q5 ter

igen .................................................................................................................................1
Nem ................................................................................................................................2
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Mit gondol mikor, melyik évben vezetik majd be az Eurót Magyarországon?
[OLVASD FEL – ÍRD LE A PONTOS ÉVSZÁMOT!]
év:..................................
-

[Soha]......................................................................................................................9998
[NT/NV] ...................................................................................................................9999

INFORMATION CHANNELS
Q6.

Mennyire érzi magát tájékozottnak az Euró-val kapcsolatban? Úgy érzi, hogy Ön…
[OLVASD FEL– CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Nagyon jól tájékozott.......................................................................................................1
Elég jól tájékozott............................................................................................................2
Nem nagyon jól tájékozott vagy ......................................................................................3
Egyáltalán nem jól tájékozott? ........................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

[HA A KÉRDEZETT NEM ELÉG JÓL VAGY NAGYON JÓL TÁJÉKOZOTT, Q6=3 VAGY 4]
Q7.

Mikor szeretne Ön tájékoztatást kapni az euro magyarországi bevezetésével kapcsolatban?
[OLVASD FEL– CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Amilyen gyorsan csak lehet ............................................................................................1
néhány évvel a bevezetést megelőzően .........................................................................2
néhány hónappal a bevezetést megelőzően...................................................................3
néhány héttel a bevezetést megelőzően.........................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

[MINDENKITŐL KÉRDEZD!]
Q8.

Kérem, a következő intézmények és csoportok mindegyikéről mondja meg, hogy az eurora való
átállás kérdésében megbízna-e vagy nem az általuk nyújtott információban?
[ROTÁLD! - OLVASD FEL– SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

megbízna.............................................................................1
nem bízna meg....................................................................2
[NT/NV]................................................................................9

a) Kormányzati, nemzeti vagy regionális hatóságok.................................................1 2 9
b) Közigazgatás........................................................................................................1 2 9
c) Magyar Nemzeti Bank ..........................................................................................1 2 9
d) Európai Intézmények............................................................................................1 2 9
e) Kereskedelmi bankok ...........................................................................................1 2 9
f) Újságírók ...............................................................................................................1 2 9
g) Szakszervezetek, szakmai szervezetek, stb ........................................................1 2 9
h) Fogyasztói szervezetek........................................................................................1 2 9

Q9.

Hol, honnan szeretne az euroval és az átállással kapcsolatos hasznos információkhoz jutni?
[ROTÁLD! - OLVASD FEL– SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Q10.

igen......................................................................................1
Nem.....................................................................................2
[NT/NV]................................................................................9

Bankokban ............................................................................................................1 2 9
Szupermarketekben és boltokban .........................................................................1 2 9
Nyilvános helyeken................................................................................................1 2 9
Iskolákban és az oktatás és képzés egyéb helyszínein ........................................1 2 9
Munkahelyen .........................................................................................................1 2 9
A rádióból ..............................................................................................................1 2 9
A televízióból .........................................................................................................1 2 9
Újságokból, magazinokból ....................................................................................1 2 9
A postaládájából ....................................................................................................1 2 9
Az Internetről .........................................................................................................1 2 9

Ön szerint az euro bevezetése körüli információs kampányban a következő témák közül
melyeket elegedhetetlenül fontos bemutatni?
[ROTÁLD! - OLVASD FEL– SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)
c)
d)

Elengedhetetlenül fontos .....................................................1
Nem elengedhetetlenül fontos.............................................2
[NT/NV]................................................................................9

Az euro magyarországi bevezetésének módja.....................................................1 2 9
Egy euró értéke forintba átszámolva ....................................................................1 2 9
Hogyan néznek ki az euró bankjegyek és pénzérmék..........................................1 2 9
Hogyan biztosítanható, hogy az euro bevezetésével kapcsolatos szabályozást
betartják..............................................................................................................1 2 9
e)
Az euro bevezetés gyakorlati vonatkozásai az Ön fizetésével és bankszámlájával
kapcsolatban…...................................................................................................1 2 9
f) Az euro bevezetés társadalmi, gazdasági vagy politikai következményei.............1 2 9

Q11.

Felolvasnék Önnek néhány információs kampányelemet. Kérem, mondja meg, hogy az alábbiak
közül Ön szerint melyik elem elengedhetetlenül fontos és melyik nem elengedhetetlenül fontos
az Ön euró bevezetésére való felkészülésében?
[OLVASD FEL - SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Elengedhetetlenül fontos .................................................1
Nem elengedhetetlenül fontos .........................................2
[NT/NV] ............................................................................9

Az árak kettős feltüntetése a boltokban ...................................................................1 2 9
Az árak kettős feltüntetése a számlákon (villanyszámla, gáz, …)............................1 2 9
Az összeg kettős feltüntetése a fizetési kimutatáson ...............................................1 2 9
Szórólap/brosúra......................................................................................................1 2 9
TV hirdetés ..............................................................................................................1 2 9
Rádió hirdetés..........................................................................................................1 2 9
Újság hirdetés ..........................................................................................................1 2 9

PERCEPTION AND SUPPORT FOR THE SINGLE CURRENCY
Q12.

Ön személy szerint örül vagy nem örül annak, hogy az euró a forint helyébe léphet?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Q13.

Nagyon örül ....................................................................................................................1
Inkább örül ......................................................................................................................2
Inkább nem örül ..............................................................................................................3
Nagyon nem örül ............................................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9
Ön szerint az euró bevezetésének
Magyarországra nézve…?

pozitív

vagy

negatív

következményei

lennének

[OLVASD FEL– CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Q14.

Nagyon pozitív következményei .....................................................................................1
Inkább pozitív következményei .......................................................................................2
Inkább negatív következményei......................................................................................3
Nagyon negatív következményei ....................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9
És személy szerint Önre nézve pozitív vagy negatív hatása lenne az euró bevezetésének?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]

Q15.

Nagyon pozitív ................................................................................................................1
Inkább pozitív..................................................................................................................2
Inkább negatív ................................................................................................................3
Nagyon negatív...............................................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9
Általában azok az emberek, akiket Ön személyesen ismer inkább az euró magyarországi
bevezetése mellett vagy a bevezetés ellen foglalnak állást?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]

-

Nagyon is a bevezetés mellett ........................................................................................1
Inkább a bevezetés mellett .............................................................................................2
Inkább a bevezetés ellen ................................................................................................3
Nagyon is a bevezetés ellen ...........................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Q16.

Mikortól szeretné, hogy az euró váljon az Ön által használt pénznemmé?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Q17.

Amilyen hamar csak lehet...............................................................................................1
Egy bizonyos idő eltelte után ..........................................................................................2
Amilyen későn csak lehet ...............................................................................................3
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Ön szerint az euro bevezetésének pozitív vagy negatív következményei lettek azokban az
országokban, ahol már használják az eurot?
[OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Nagyon pozitív következményei .....................................................................................1
Inkább pozitív következményei .......................................................................................2
Inkább negatív következményei......................................................................................3
Nagyon negatív következményei ....................................................................................4
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

EXPECTATIONS AND FEARS REGARDING THE ADOPTION OF THE EURO
Q18.

Ön szerint az euro bevezetése eleinte áremelkedést fog okozni, vagy ellenkezőleg, inkább
csökkenteni fogja az árakat?
[OLVASD FEL– CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

Q19.

Áremelkedést fog okozni.................................................................................................1
Csökkenteni fogja az árakat............................................................................................2
[Nem lesz hatása] ...........................................................................................................3
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Ön szerint az euró egy olyan nemzetközi pénznem, mint az amerikai dollár vagy a japán jen?
[OLVASD FEL– CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

igen .................................................................................................................................1
Nem ................................................................................................................................2
[NT/NV] ...........................................................................................................................9

Q20.

Ön szerint az Euró bevezetése….?
[OLVASD FEL – SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
-

igen ...................................................................................1
Nem...................................................................................2
[NT/NV]..............................................................................9

a) Lehetővé teszi majd, hogy könnyebben hasonlítsa össze az árakat azokban az
országokban ahol eurót használnak.......................................................................1 2 9
b) Meg fogja könnyíteni a vásárlást más országokban ahol szintén eurót
használnak .............................................................................................................1 2 9
c) Pénzt fog spórolni azáltal, hogy nem kell majd fizetni a pénzváltásért azokban
az országokban ahol szintén eurót használnak......................................................1 2 9
d) Kényelmesebb lesz azok számára akik olyan országba utaznak, ahol eurót
használnak .............................................................................................................1 2 9
e) Meg fogja védeni Magyarországot a nemzetközi válságok hatásaitól.....................1 2 9
Q21.

Véleménye szerint mik a főbb előnyei az euro Magyarországi bevezetésének?
[OLVASD FEL– SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)
c)
d)
e)

Q22.

igen ................................................................................1
Nem ...............................................................................2
[NT/NV] ..........................................................................9

Alacsonyabb kamatot biztosít majd, így a hitelek törlesztőrészletei is csökkennek.1 2 9
Stabilabb pénzügyi helyzetet fog biztosítani ...........................................................1 2 9
Megerősíti Európa helyét a világban .......................................................................1 2 9
Segíteni fogja a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást.......................................1 2 9
Biztosítani fogja az árstabilitást ...............................................................................1 2 9

Megmondaná kérem, hogy a következő állításokkal egyetért vagy nem ért egyet?
[ROTÁLD!– OLVASD FEL– SORONKÉNT EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
a)
b)
c)
d)
e)

Egyetért .............................................................................1
Nem ért egyet....................................................................2
[NT/NV]..............................................................................9

A forintról euróra történő átállás az Ön számára személyesen sok
kellemetlenséggel fog járni.....................................................................................1 2 9
Tart attól, hogy az átállás során az árakkal kapcsolatban visszaélések és
csalások lesznek ....................................................................................................1 2 9
Az euró bevezetése azt jelenti, hogy Magyarország elveszti irányítását
gazdaságpolitikája fölött.........................................................................................1 2 9
Az euró bevezetése miatt Magyarország sokat veszít majd nemzeti identitásából 1 2 9
Attól, hogy eurót fogunk használni forint helyett, európaibbnak érezzük majd
magunkat mint most...............................................................................................1 2 9

Socio Demographics
D1.

A kérdezett neme [NE OLVASD FEL - JELÖLD A MEGFELELŐT]
[1]
[2]

D2.

Férfi
Nő

Hány éves Ön?
[_][_]
[00]

éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

D3.
Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait? [ÍRD BE HOGY
HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]
[_][_]
éves
[00]
[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]
[01]
[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[99]
[válaszmegtagadó/nincs válasz]
D4.

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai dolgozó,
vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ ALKATEGÓRIÁT CSAK EGY VÁLASZ]
- Vállalkozó
Æ i.e. :
- Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász ................................... 11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos............................................................... 12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...) ........................................... 13
- cégvezető........................................................................................................ 14
- egyéb .............................................................................................................. 15
- Alkalmazott
Æ i.e. :
- értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész)........................... 21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés.......................................................... 22
- középvezető.................................................................................................... 23
- köztisztviselő................................................................................................... 24
- irodai alkalmazott............................................................................................ 25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...)........................................................... 26
- egyéb .............................................................................................................. 27
- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető ...................................................................... 31
- Fizikai dolgozó ................................................................................................ 32
- Egyéb fizikai dolgozó...................................................................................... 33
- egyéb .............................................................................................................. 34
- Nem dolgozik
Æ i.e. :
- háztartásbeli.................................................................................................... 41
- diák (nappali tagozatos) ................................................................................. 42
- nyugdijas ........................................................................................................ 43
- munkát keres .................................................................................................. 44
- egyéb .............................................................................................................. 45
- [Válaszmegtagadó] ............................................................................................................. 99

D6.

Azt mondaná, hogy Ön ......-ban/ben él?
- fővárosban és környékén ................................................................................. 1
- egyéb város/városi központban........................................................................ 2
- falun él............................................................................................................... 3
- [Válaszmegtagadó]........................................................................................... 9

