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FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE
CÉGINFORMÁCIÓ
D1.

Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést a céggel kapcsolatban. Az Önök cége
(beleértve az anyavállalatot és a leányvállalatokat) külföldön gyárt-e terméket vagy nyújt-e
szolgáltatásokat, az értékesítés és az ahhoz kapcsolódó utólagos szolgáltatások nélkül?
NE OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ
-

D2N.

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

Kérem, a következő kérdéseknél a cég magyarországi tevékenységével kapcsolatban válaszoljon.
Hány alkalmazottja van a cégnek Magyarországon?

HA D2N = NT/NV
D2.

Kérem, a következő kérdéseknél a cég magyarországi tevékenységével kapcsolatban válaszoljon.
Hány alkalmazottja van a cégnek Magyarországon?
OLVASD FEL – CSAK EGY VÁLASZ
-

D3.

Kevesebb mint 20 .........................................................................................................0
20-49.............................................................................................................................1
50-249...........................................................................................................................2
250-499.........................................................................................................................3
500 vagy több ...............................................................................................................4
[NT/NV] .........................................................................................................................9
HA 20-NÁL KEVESEBB, KÖSZÖND MEG ÉS FEJEZD BE

A céget 2000. január 1. után alapították?
NE OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

D4.

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

A következő szektorok valamelyikébe beleillik a cég fő tevékenysége?
HA TÖBB KATEGÓRIA IS VÁLASZTHATÓ, KÉRDEZZ RÁ A LEGJELLEMZŐBBRE
OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

D5.

Információs és kommunikációs technológia és kommunikációs berendezések ..........1
Szoftver .......................................................................................................................2
Repülés és űrkutatás ....................................................................................................3
Biotechnológia [mezőgazdasági, egészségügyi, ipari] .................................................4
Gyógyszeripar...............................................................................................................5
Orvosi eszközök, orvosi műszerek ...............................................................................6
Szórakoztatóipar [film, rádió és tv, videójátékok, vidámparkok, stb.] ...........................7
Egyéb............................................................................................................................8

A cég 2006. és 2004. évi forgalmát összevetve, a cég éves bevétele csökkent, növekedett, vagy
hozzávetőleg változatlan maradt (plusz-mínusz 5%-on belül)?
NE OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ

-

Csökkent .......................................................................................................................1
Növekedett ...................................................................................................................2
Hozzávetőleg ugyanaz maradt .....................................................................................3
[NT/NV] .........................................................................................................................9

HA CSÖKKENT (D5 = 1)
D5a.

A csökkenés mértéke...
OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

... 5%-nál kevesebb volt................................................................................................1
... 5 és 25% között volt..................................................................................................2
... több, mint 25% volt ..................................................................................................3
NT/NV ...........................................................................................................................9

HA NÖVEKEDETT (D5=2)
D5b.

A növekedés mértéke...
OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

D6.

...5%-nál kisebb volt......................................................................................................1
... 5 és 9% között volt....................................................................................................2
... 10 és 25% között volt................................................................................................3
... 26 és 50% között volt................................................................................................4
... több mint 50% volt ....................................................................................................5
[NT/NV] .........................................................................................................................9

A cég termékei vagy szolgáltatásai számára mely piacok fontosak a következők közül:
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
a)
b)
c)

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
NT/NV .........................................................................................9

A cég más részlegei .....................................................................................1 2 9
Más cégek ....................................................................................................1 2 9
Egyéni vásárlók ............................................................................................1 2 9

D7.

NE KÉRDEZD, RÖGZÍTSD AZ ADATBÁZISBÓL: a vállalat főtevékenységének NACE kódja

D8a.

NE KÉRDEZD, RÖGZÍTSD AZ ADATBÁZISBÓL: a vállalat NUTS régiója (MINTAVÉTEL NUTS
RÉGIÓ szinten)

:
D8b.

-

999999 -

1. RÉSZ: INNOVÁCIÓ
Q1.

Innovációról akkor beszélünk, amikor egy vállalat új vagy jelentősen fejlesztett terméket, eljárást
vagy szervezési módszert vezet be. Nem szükséges, hogy a vállalat maga fejlessze ki az
innovációt, megszerezheti az innovációt vagy ötletet más vállalkozástól vagy szervezettől is.
Az elmúlt két évben az alábbi innovációs tevékenységek közül melyeket végezte az önök cége?
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
2

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

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

Új vagy jelentősen fejlesztett termékek bevezetése.....................................1 2 9
Új vagy jelentősen fejlesztett szolgáltatások bevezetése ............................1 2 9
Termékeik vagy szolgáltatásaik előállításához szükséges új vagy jelentősen fejlesztett gyártási
folyamatok bevezetése.................................................................................1 2 9
Új vagy jelentősen fejlesztett logisztikai, szállítási vagy elosztási eljárások bevezetése 1
.....................................................................................................................2 9
Új vagy jelentősen fejlesztett háttértevékenységekkel kapcsolatos eljárások bevezetése, például
szervíz, beszerzés, könyvelés vagy számítógépes rendszerek...................1 2 9
Új vagy jelentősen fejlesztett szervezési módszerek bevezetése, mint a menedzsment struktúra
átalakítása, munkaszervezés, vagy a más cégekkel folytatott kommunikáció fejlesztése1
.....................................................................................................................2 9
Egy vagy több szabadalom bejegyzése .......................................................1 2 9
Házon belüli K+F [kutatás és fejlesztés] ......................................................1 2 9
Cégek, szakértők, egyetemek vagy kutatóintézetek megbízása K+F [kutatás és fejlesztés]
tevékenység végzésével ..............................................................................1 2 9

HA A Q1-RE MINDEN VÁLASZ “NEM” VAGY “NEM TUDJA”, FEJEZD BE AZ INTERJÚT
Q2. Összességében cégük hozzávetőleg mekkora összeget fordított innovációs tevékenységre az elmúlt év

folyamán?
NE OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

kevesebb, mint 100.000 eurót [25.660.000 HUF] .........................................................1
100.000-499.000 eurót [25.660.000 - 128.300.000 HUF] .............................................2
500.000-1 millió eurót [128.300.000 - 256.600.000 HUF].............................................3
1-5 millió eurót [256.600.000 - 1.283.000.000 HUF].....................................................4
több, mint 5 millió eurót [1.283.000.000 HUF] ..............................................................5
[NT/NV] .........................................................................................................................9

CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA Q1H=IGEN VAGY Q1I=IGEN
Q3.

Az elmúlt évben a cég teljes innovációs költségének hozzávetőleg hány százaléka jutott K+F-re?
Írd be .....................................................................................%
NT/NV .......................................................................................................................999

KÉRDEZD, HA Q1H=IGEN VAGY Q1I=IGEN
Q4.

Az innováció nem szükségszerűen tartalmaz házon belüli K+F (kutatás es fejlesztés)
tevékenységet. Az innovatív vállalatok megvásárolhatják vagy megszerezhetik az innovatív
megoldásokat, terveket külső szolgáltatóktól is. Az elmúlt két évben az Ön cége folytatta-e a
következő K+F (akár házon belüli akár kiszervezett K+F) alkalmazása nélküli innovációs
tevékenység valamelyikét?
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
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-

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

Kérdezd, ha Q1a = 1 vagy Q1b = 1
a)
Egy vagy több termékinnováció ...................................................................1 2 9
Kérdezd, ha Q1c = 1 vagy Q1d = 1 vagy Q1e = 1
b)
Egy vagy több eljárás-innováció...................................................................1 2 9
Kérdezd, ha Q1f = 1
c)
Egy vagy több szervezési innováció ............................................................1 2 9

IF (Q1A = 1 OR Q1B = 1) AND (Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1). ELSE GO TO Q6
Q5.

Ön azt mondta, hogy a cége termékkel vagy szolgáltatással, valamint eljárással kapcsolatos
innovációt is bevezetett.
Az elmúlt két év során a két innovációs típus közül cégük melyikre fordított több erőfeszítést?
OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

Q6.

Termékinnovációra .......................................................................................................1
Eljárás innovációra........................................................................................................2
Mindkettőre, hozzávetőleg egyformán ..........................................................................3
[NT/NV] .........................................................................................................................9

Az elmúlt két évben szükség volt arra, hogy cége képzést vagy készségfejlesztést nyújtson
alkalmazottai számára? Az ilyen képzés a következők miatt volt szükséges...
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
-

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
NT/NV .........................................................................................9

Kérdezd, ha Q1a = 1 vagy Q1b = 1
a
)...termékinnováció .......................................................................................1 2 9
Kérdezd, ha Q1c = 1 vagy Q1d = 1 vagy Q1e = 1
b)
...eljárás innováció........................................................................................1 2 9
Kérdezd, ha Q1f = 1
c)
...szervezési innováció .................................................................................1 2 9
Q7.

Az elmúlt két évben a következőkben felsoroltak közül melyik volt jelentős ötletforrás cégük
innovációs tevékenységéhez?
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
a)
b)
c)
d)
e)

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
[Nincs ilyen osztály] ....................................................................8
[NT/NV] .......................................................................................9

A cég mérnökei vagy technikusai.................................................................1
A cég marketing osztálya .............................................................................1
A cég dizájn szakemberei ............................................................................1
A cég menedzsmentje..................................................................................1
Az cég kutatási osztálya...............................................................................1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

2. RÉSZ: NEM K+F ALAPÚ INOVÁCIÓ
HA Q1A = IGEN VAGY Q1B = IGEN. EGYÉBKÉNT UGORJ A Q10 KÉRDÉSRE.
Q8.

Cégük vezetett be új vagy jelentősen fejlesztett terméket vásárlói számára az elmúlt két évben az
alábbi innovációs módszerek alkalmazásával? A termék alatt árut vagy szolgáltatást kell érteni:
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
4

a)
b)
c)
d)

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
NT/NV .........................................................................................9

Más cégek, szervezetek vagy egyének által fejlesztett olyan termék értékesítése, melyet az Önök
cége kis mértékben vagy egyáltalán nem módósított ..................................1 2 9
Eredetileg más vállalatok, szervezetek vagy személyek által fejlesztett termékek testreszabása
vagy módosítása ..........................................................................................1 2 9
Teljesen új vagy jelentősen fejlesztett termékek kifejlesztése cégen belül ..1 2 9
Teljesen új termékek kifejlesztése cégekkel, szakértőkkel, egyetemekkel, stb. együttműködve
.....................................................................................................................1 2 9

HA Q8B = IGEN. EGYÉBKÉNT UGORJ A Q10 KÉRDÉSRE.
Q9.

Cége külső forrásból származó termékeit érintő módosításokkal kapcsolatban kapott-e olyan
tájékoztatást, tanácsot vagy támogatást mely elősegítette ezen termékek testreszabását vagy
módosítását:
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
a)
b)
c)
d)

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
NT/NV .........................................................................................9

a termék eredeti fejlesztőjétől vagy szállítójától ...........................................1
hasonló terméket használó más vállalatoktól...............................................1
a termék vásárlóitól ......................................................................................1
Szakértőktől, tanácsadóktól, egyetemektől, stb. ..........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

IF Q1C = 1 OR Q1D = 1 OR Q1E = 1. ELSE GO TO QUESTION 12
Q10.

Cégük vezetett be új vagy jelentősen fejlesztett eljárásokat (beleértve a gyártási berendezéseket,
logisztikát, szállítási vagy karbantartási rendszereket, stb.) az elmúlt két évben az alábbi
innovációs módszerek alkalmazásával?
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
a)
b)
c)
d)

Q11.

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

Más cégek, szervezetek vagy személyek által fejlesztett eljárások megszerzése, melyet az Önök
cége kis mértékben vagy egyáltalán nem módósított ..................................1 2 9
Eredetileg más cégek, szervezetek vagy személyek által fejlesztett eljárások testreszabása vagy
módosítása...................................................................................................1 2 9
Teljesen új folyamatok fejlesztése vagy már létezők jelentős fejlesztése cégen belül 1 2
.....................................................................................................................9
Teljesen új eljárások kifejlesztése vagy már létező eljárások jelentős fejlesztése cégekkel,
tanácsadókkal, egyetemekkel, stb. együttműködve .....................................1 2 9

A cég külső forrásból származó eljárásait érintő módosításokkal kapcsolatban kapott-e olyan
tájékoztatást, tanácsot vagy támogatást mely elősegítette ezen eljárások testreszabását vagy
módosítását:
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT

5

a)
b)
c)
d)

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

az eljárás eredeti fejlesztőjétől vagy szállítójától..........................................1
hasonló eljárást használó cégektől ..............................................................1
a fogyasztóktól, akiket az eljárás érint..........................................................1
Szakértőktől, tanácsadóktól, egyetemektől, stb. ..........................................1

2
2
2
2

9
9
9
9

HA Q1A = 1 VAGY Q1B = 1 VAGY Q1C = 1 VAGY Q1D = 1 VAGY Q1E = 1. EGYÉBKÉNT UGORJ A 13. KÉRDÉSRE
Q12.

Az elmúlt két év során, a cég alkalmazottainak termék- és eljárás innovációra fordított idejének
hozzávetőleg hány százalékát tette ki:
OLVASD FEL – JEGYEZD FEL A SZÁZALÉKOKAT
a)
b)
c)

Más cégek, szervezetek vagy egyének által fejlesztett termékek vagy eljárások testreszabása vagy
módosítása...................................................................... ____________________ %
Termékek vagy eljárások házon belüli fejlesztése............. ____________________ %
Termékek vagy folyamatok fejlesztése más cégekkel, szakértőkkel, egyetemekkel, stb.
együttműködve ................................................................ ____________________ %
...............................................................................100%

HA Q1F = 1. EGYÉBKÉNT UGORJ A Q14-RE
Q13.

Vezetett-e be cégük új vagy jelentősen fejlesztett szervezési eljárásokat (beleértve a menedzsment
struktúra , a munkaszervezés, vagy a más cégekkel folytatott interakció módszereinek
megváltoztatását) az elmúlt két évben az alábbi módszerek alkalmazásával:
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
a)
b)
c)
d)

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

Más cégek, szervezetek vagy személyek által fejlesztett szervezési módszerek adoptálása,
melyet az Önök cége kis mértékben vagy egyáltalán nem módósított ........1 2 9
Eredetileg más cégek, szervezetek vagy személyek által fejlesztett szervezési folyamatok
testreszabása vagy módosítása...................................................................1 2 9
Teljesen új szervezési módszerek fejlesztése vagy már létező módszerek jelentős fejlesztése
házon belül ...................................................................................................1 2 9
Teljesen új szervezési módszerek fejlesztése vagy már létezők jelentős fejlesztése cégekkel,
szakértővel, egyetemekkel, stb. együttműködve..........................................1 2 9

3. RÉSZ: POLITIKAI TÁMOGATÁS
Q14.

Cégük az elmúlt két év során igényelt vagy kapott-e cégtámogatást a következő, innováció
támogatására kialakított, közpénzből finanszírozott projektek, alapok bármelyikéből?
OLVASD FEL - KÓDOLDJ MINDEN MEGFELELŐ VÁLASZT
-

Igen.............................................................................................1
Nem ............................................................................................2
NT/NV .........................................................................................9

6

a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k)

Közvetlen támogatás a K+F alapú innovációs projektek finanszírozására ..1 2 9
Közvetlen támogatás a K+F nélküli innovációs projektek finanszírozására.1 2 9
Ingatlan vagy innovációs tevékenységgel kapcsolatos más infrastruktúra támogatása1 2
.....................................................................................................................9
Gépek, berendezések vagy szoftver beszerzésének támogatása...............1 2 9
Adócsökkentés a K+F kiadások figyelembevételével ..................................1 2 9
Adócsökkentés a K+F-en kívüli más innovációs kiadások figyelembevételével1 2 9
Vásárokon vagy üzleti delegációban való részvétel.....................................1 2 9
Egyetemekkel és kutatóintézetekkel való kapcsolatépítés ..........................1 2 9
Vállalatokkal való kapcsolatépítés................................................................1 2 9
Tájékoztatás piaci igényekről, piaci helyzetről, új szabályozásról, stb.........1 2 9

HA A Q14-NÉL BÁRMELYIK TÉTELRE IGEN A VÁLASZ
Q15.

A közpénzből finanszírozott céltámogatás olyannyira lényeges volt az Ön vállalatának innovációs
projektjei számára, hogy e támogatás nélkül az innovációt nem fejlesztették volna ki vagy vezették
volna be?
NE OLVASD FEL - CSAK EGY VÁLASZ
-

Igen ...............................................................................................................................1
Nem ..............................................................................................................................2
NT/NV ...........................................................................................................................9

7

