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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Hungary

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Mi jut Önnek először az eszébe, ha azt hallja, hogy “Az Európai Unió belső piaca”?
[ÍRD LE SZÓ SZERINT, RÉSZLETESEN A VÁLASZT!]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Dolgozott, vagy jelenleg dolgozik‐e Ön egy másik EU tagországban, ami nem az “otthona”, az
“otthona” alatt azt az országot értve, ahol az élete legnagyobb részében élt?
[További információ a kérdezők részére: Amikor más országban történő munkáról beszélünk,
akkor pl. hosszabb távú, 6 hónapi vagy hosszabb időtartamú munkát értünk a másik ország
egy vállalkozásánál Ez nem foglalja magában az üzleti utakat és a rövidtávú kiküldetéseket
egy másik EU‐országba.]
[CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
Igen, régebben dolgoztam ............................................................................................... 1
Igen, jelenleg dolgozom.................................................................................................. 2
Nem................................................................................................................................. 3
[NT/NV] ......................................................................................................................... 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. Fontolóra venné‐e azt, hogy egy másik EU tagállamban dolgozzon?
[További információ a kérdezők részére: Amikor más országban történő munkáról beszélünk,
akkor pl. hosszabb távú, 6 hónapi vagy hosszabb időtartamú munkát értünk a másik ország
egy vállalkozásánál Ez nem foglalja magában az üzleti utakat és a rövidtávú kiküldetéseket
egy másik EU‐országba.]
[CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
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Igen. ................................................................................................................................ 1
Nem, mert nem érdekel ez a lehetőség. .......................................................................... 2
Nem, mert ennek túl sok akadálya van. ......................................................................... 3
[NT/NV] ......................................................................................................................... 9

Q3a. Mit [a Q2‐re adott választól függően] tart/tartana Ön a legjelentősebb akadálynak egy másik
EU‐tagországban való munkávállalás esetén?
[Nyitott kérdés, a válaszokat az előre megadott kódok szerint kódold, CSAK EGY VÁLASZT
KÓDOLJ]
Nyelvi akadályok .......................................................................................................... 01
Kulturális különbségek ................................................................................................. 02
Az ezzel járó bürokrácia, adminisztráció ...................................................................... 03
Családi megfontolások.................................................................................................. 04
Adózással kapcsolatos következmények....................................................................... 05
Nem engedheti meg magának, hogy egy másik tagországban éljen ............................. 06
Aggódik, hogy az egyetemi vagy szakmai végzettségét nem ismerik el....................... 07
A lehetőségekről való információk hiánya.................................................................... 08
Nehéz megtalálni a megfelelő munkát.......................................................................... 09
Aggódik, hogy a szociális ellátások színvonala (pl nyugdíj, egészségügy, munkanélküliség, stb.)
alacsonyabb................................................................................................................... 10
Nincsenek akadályok .................................................................................................... 11
Más, Kérem , hogy mondja meg pontosan: ...........................:...................................... 12
[NT/NV] ....................................................................................................................... 99

Q3b. És mi a második legfőbb akadály?
[Nyitott kérdés, a válaszokat az előre megadott kódok szerint kódold, CSAK EGY VÁLASZT
KÓDOLJ]
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Nyelvi akadályok .......................................................................................................... 01
Kulturális különbségek ................................................................................................. 02
Az ezzel járó bürokrácia, adminisztráció ...................................................................... 03
Családi megfontolások.................................................................................................. 04
Adózással kapcsolatos következmények....................................................................... 05
Nem engedheti meg magának, hogy egy másik tagországban éljen ............................. 06
Aggódik, hogy az egyetemi vagy szakmai végzettségét nem ismerik el....................... 07
A lehetőségekről való információk hiánya.................................................................... 08
Nehéz megtalálni a megfelelő munkát.......................................................................... 09
Aggódik, hogy a szociális ellátások színvonala (pl nyugdíj, egészségügy, munkanélküliség, stb.)
alacsonyabb................................................................................................................... 10
Nincsenek akadályok .................................................................................................... 11
Más, Kérem , hogy mondja meg pontosan: ...........................:...................................... 12
[NT/NV] ....................................................................................................................... 99

Q4. Ön hogyan tudja ‐ az orvosok és ápolók számára engedélyezett, hogy a foglalkozásukat egy másik
EU tagországban gyakorolják, mint ahol a képesítésüket megszerezték ?
[További információ a kérdezők részére: Itt azt a helyzetet értjük, amikor orvosok vagy
ápolók egy adott országban szerzik meg a képesítésüket, majd egy másik országba költöznek,
és ott nyújtják szolgáltatásaikat. Nem tartozik ide például, amikor egy adott országban
praktizáló orvos ügyelet alkalmával szolgálatait a határ túloldalán is nyújtja]
[OLVASD FEL]
- Igen, mind az orvosoknak, mind az ápolóknak engedélyezett hogy dolgozzanak
.................................................................................................1
- Csak ápolók számára, az orvosoknak nem engedélyezett.....2
- Csak az orvosok számára engedélyeztt, az ápolóknak nem ..3
- Sem az orvosok, sem az ápolók számára nem engedélyezett4
[NT/NV]...................................................................................9

Q5a. Amikor egy fodrász szolgálatait veszi igénybe, számít‐e Önnek, hogy a fodrász pontosan melyik
EU‐országban szerezte a munkatapasztatát?
Igen számít, Magyarországon megszerzett munkatapasztalattal kell, hogy rendelkezzen
..............................................................................................................................1
Igen, számít, a munkatapasztalatát bizonyos EU-tagországokban kellett hogy
megszerezze ..........................................................................................................2
Nem számít, bármelyik EU- tagországból származhat a munkatapasztalata........3
[NT/NV]................................................................................................................9

Q5b. Igénybe vette‐e valaha olyan fodrász szolgálatait, akiről tudta vagy feltételezte, hogy
munkatapasztalatát egy másik EU‐tagországban szerezte?
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Igen .......................................................................................................................1
Nem.......................................................................................................................2
[NT/NV]................................................................................................................9

Q6a. Amikor egy orvos szolgálatait veszi igénybe, számít‐e Önnek, hogy hol, pontosan melyik EU‐
országban szerezte a képesítését?
Igen számít, Magyarországon kellett hogy szerezze a képesítését ........................1
Igen, számít, a képesítését bizonyos EU tagállamokban kellett hogy szerezze.....2
Nem számít, a képesítését bármelyik EU tagállamban megszerezhette ................3
[NT/NV]................................................................................................................9

Q6b. Igénybe vette‐e valaha olyan orvos szolgálatait, akiről tudta vagy feltételezte, hogy képesítését
egy másik EU‐tagországban szerezte?
Igen .......................................................................................................................1
Nem.......................................................................................................................2
[NT/NV]................................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Ön hogyan tudja ‐ lehetséges‐e, az hogy Ön egy más EU‐tagállamban működő céget bízzon meg
azzal, hogy azaz Ön részére építési vagy felújítási munkákat végezzenek Magyarországon?
Igen ..........................................................................................1
Nem..........................................................................................2
[NT/NV]...................................................................................9

Q8. Kérem mondja meg, hogy mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal.
Ön teljes mértékben egyetért, egyetért, nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy ha egy
más EU‐tagállamból való vállalkozás új gyárat nyit az Ön lakóhelyéhez közel ...
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

A … ez új munkahelyeket fog teremteni a régióban élő emberek számára...................... 4 3 2 1 9
B … ez új munkahelyeket fog teremteni a régióban máshonnan származó emberek számára 4 3 2
........................................................................................................................................... 1 9
C … ..ez jólétet és gazdasági növekedést fog elődézni a régióban? .................................. 4 3 2 1 9
D … ... ez összességében magasabb béreket fog eredményezni a régióban? .................... 4 3 2 1 9
E … .. ez növelni fogja a versenyt a vállalkozások között a régióban? ............................. 4 3 2 1 9

Q9. Kérem mondja meg, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Ha egy vállalkozás abból a régióból, ahol Ön lakik, gyárat nyit egy másik EU‐tagországban ‐
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9
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A … Csökkeni fog a munkahelyek száma/ a munkahelye veszélybe kerülnek az Ön régiójában.4
........................................................................................................................................... 3 2 1 9
B … Ez jóléthez és gazdasági növekedéshez fog vezetni abban a régióban, ahol Ön lakik.4 3 2 1
........................................................................................................................................... 9
C … ...ez alacsonyabb bérekhez fog vezetni abban a régióban, ahol Ön lakik?............... 4 3 2 1 9
D … .. ez a munkanélküliség növekedéséhez fog vezetni abban a régióban, ahol Ön lakik?. 4 3 2
........................................................................................................................................... 1 9
E … Erősíteni fogja a cég helyzetét. ................................................................................. 4 3 2 1 9

Q10. Összehasonlítva a két évvel ezelőtti helyzettel, mit gondol, JELENLEG nagyobb vagy kisebb a
termékek választéka a következő üzletekben?
[További információ a kérdezők részére: Itt kifejezetten az üzletekben található
termékválasztékot értjük, nem az üzletek számát.
A termékek választékában bekövetkezett növekedés jelentheti azt, hogy többféle márka
elérhető, de azt is, hogy egy adott márkának többféle modellje vagy árutípusa elérhető]
[További információ a kérdezők részére: Műszaki boltok alatt az olyan üzleteket értjük, ahol
TV‐készüléket, DVD‐lejátszókat, háztartási gépeket, pl. porszívót árulnak.]
Most nagyobb választék mint két évvel ezelőtt.......................3
Ugyanakkora választék most, mint két évvel ezelőtt ..............2
Most kisebb választék a választék mint két évvel ezelőtt ........1
[NT/NV]...................................................................................9
A. Gyógyszertárakban .................................................................................... 3 2 1 9
B. Ruházati üzletekben ................................................................................... 3 2 1 9
C. Szupermarketekben ................................................................................... 3 2 1 9
D. Műszaki boltokban .................................................................................... 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Ön hogyan tudja, vannak‐e közös szabályok és törvények
szabadalombitorlás ellen?

az EU‐ban a hamisítás és

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

Q12. Vett‐e már valaha jóhiszeműen olyan terméket, amiről később kiderült, hogy hamisítvány?
Igen ..........................................................................................1
Nem..........................................................................................2
[NT/NV]...................................................................................9

[HA A VÁLASZ Q13‐RA = 1]
Q13. Milyen termék volt ez/milyen termékek voltak ezek?
[Nyitott kérdés, kódold a kódlista alapján]
Zene .............................................................................................................................. 01
Film............................................................................................................................... 02
Szoftver......................................................................................................................... 03
Sportfelszerelés ............................................................................................................. 04
Parfüm........................................................................................................................... 05
Dohány, cigaretta .......................................................................................................... 06
Gyógyszer ..................................................................................................................... 07
Játék .............................................................................................................................. 08
Elektronikai berendezés, eszköz ................................................................................... 09
Divatáru és kiegészítő ................................................................................................... 10
Autó alkatrész ............................................................................................................... 11
Más ............................................................................................................................... 12
[NT/NV]........................................................................................................................ 99

Q14. Ön szerint mikor elfogadható vagy igazolható hamisított termékek vásárlása? Kérem mondja
meg, hogy mennyire ért egyet a következőkkel.
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
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Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9
A. akkor, ha az eredeti/autentikus termék túl sokba kerül. ............................................... 4 3 2 1 9
B. akkor, ha luxuscikkekről van szó.................................................................................. 4 3 2 1 9
C. akkor, ha az eredeti termék nem vagy még nem érhető el ott, ahol Ön lakik. .............. 4 3 2 1 9
D. akkor, ha nem számít a termék minősége. .................................................................... 4 3 2 1 9

Q15. Kérem, mondja meg a következő állításokról, hogy teljes mértékben egyetért, egyetért, nem ért
egyet vagy egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a hamisított termékek általában véve...
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9
A … ugyanolyan minőségűek, mint az eredeti termékek................................... 4 3 2 1 9
B … veszélyesek az egészségre ......................................................................... 4 3 2 1 9
C … gyermekmunkát és a csempészetet támogatják ......................................... 4 3 2 1 9
D … tönkreteszik a vállalkozásokat és munkahelyeket ..................................... 4 3 2 1 9
E … elriasztják a vállalkozásokat attól, hogy új termékeket találjanak fel és vezessenek be a piacra
........................................................................................................................... 4 3 2 1 9
F … támogatják azoknak az országoknak a gazdaságát, ahol gyártják őket ...... 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Képzelje el, hogy az önkormányzat vagy az állam kórházat készül építeni közel a városhoz, ahol Ön
lakik. Mi kellene, hogy legyen a döntő tényező a szerződés odaítélésekor egy ilyen
projektnél? A legfontosabb tényezőnek annak kellene lennie, hogy...
[CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES]
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… a szerződést elnyerő vállalkozás magyar legyen ..................................... .1
… a vállalkozás helyi embereket alkalmazzon a munka kivitelezéséhez ....... 2
… hogy a megrendelő legjobb minőséget kapja az adófizetők pénzéért függetlenül attól, hogy hova
valósi az adott vállalat, aki megnyeri a projektet............................................ 3
[NT/NV] ......................................................................................................... 9

Q17. Képzelje el, hogy ebben a helyzetben [a hatóságok kórházat terveznek építeni], amikor az
önkormányzat vagy az állam arról döntenek, hogy hogyan költsék el az adófizetők pénzét,
nem a legolcsóbb ajánlatot választják. Melyik esetekben gondolja Ön úgy, hogy az
önkormányzat vagy az állam elfogadhat egy drágább ajánlatot? Az önkormányzat vagy az
állam elfogadhatnak egy drágább ajánlatot...
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
[További információ a kérdezők részére: Szociális megfontolások alatt értjük például
munkahelyek teremtését a hosszú ideje munkanélkülieknek, a fiataloknak vagy a
fogyatékossággal élőknek, stb.]

Egyetért, a hatóságok elfogadhatnak drágább ajánlatot ...........1
Nem ért egyet, a hatóságok nem fogadhatnak el drágább ajánlatot

2

[NT/NV]...................................................................................9

A.…. csak akkor, ha a környezetvédelmi szempontok érvényesülnek........................ .1 2 9
B. …. csak akkor, ha a szociális szempontok érvényesülnek. ...................................... 1 2 9
C. …. csak akkor, ha a kis- és középvállalkozások előnyben részesülnek. ................... 1 2 9
D. …. csak akkor, ha magyar a nyertes vállalkozás. ...................................................... 1 2 9
E. …. csak akkor, ha a nyertes vállalkozás helyi embereket fog alkalmazni a munka kivitelezéséhez
........................................................................................................................................ 1 2 9

Q18. Ön hogyan tudja ‐ a nemzeti kormányoknak az Európai Unióban egységesen ugyanazokat az
szabályokat kell követniük akkor amikor szerződések odaítélésében döntenek pl.
infrastrukturális projektek esetében? És hogyan tudja, hogy a helyi hatóságoknak pl. az Ön
lakóhelyének az önkormányzatának egységes ugyanazokat a szabályokat kell követnie mint
más helyi hatóságnak az Európai Unióban?
Igen .........................................................................................1
Nem..........................................................................................2
[NT/NV]...................................................................................9
Nemzeti kormányok ...................................................................................................... .1 2 9
Helyi hatóságok, pl a helyi hatóságok az Ön lakóhelyén ............................................... 1 2 9

Q 19. Ön egyetért vagy sem azzal, hogy a szerződések odaítélésével kapcsolatos egyforma EU szabályok
a közszférában segítik a kivételezés és a korrupció elleni harcot?
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Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9
[További információ a kérdezők részére: A “szerződések odaítélése” alatt azt értjük, amikor egy hatóság
szerződést köt áruk, szolgáltatások és építési beruházások beszerzése érdekében. Például ilyen egy
infrastrukturális projekttel kapcsolatos beszerzés.]

Q 20. Mit gondol, a magyar vállalkozásoknak lehetősége volna arra hogy
közbeszerzési eljárásaiban részt vegyenek?

más EU tagállamok

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

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Állításokat fogok felsorolni az EU belső piacával kapcsolatban, és kérem hogy mondja meg hogy
mennyire ért velük egyet. Ön teljes mértékben egyetért, egyetért, nem ért egyet, vagy
egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy az EU belső piaca ....
[OLVASD FEL – ÉS ROTÁLD ‐ EGY VÁLASZ SORONKÉNT]
Teljes mértékben egyetért ........................................................4
Egyetért ....................................................................................3
Nem ért egyet ...........................................................................2
Egyáltalán nem ért egyet..........................................................1
[NT/NV]...................................................................................9

10/12

A. .... erősíti az EU tagállamokat az Egyesült Államokkal, Japánnal vagy Kínával való versenyben.
.............................................................................................................. 4 3 2 1 9
B. .... több munkahelyet jelent az EU-n belül............................................... 4 3 2 1 9
C. .... növelte az életszínvonalat. ................................................................... 4 3 2 1 9
D. .... biztosítja a vállalkozások közötti egészséges versenyt. ....................... 4 3 2 1 9
F. ..... a termékek nagyobb választékát kínálja............................................... 4 3 2 1 9
G. .... csak a nagyvállalkozások javát szolgálja. ............................................ 4 3 2 1 9
H. .... fenyegetést jelent a nemzeti identitásra és kultúrára............................ 4 3 2 1 9
I....... rosszabbá teszi a munkakörülményeket............................................... 4 3 2 1 9
J....... lerontja a nemzeti fogyasztóvédelem színvonalát................................ 4 3 2 1 9
K. .... a termékek és szolgáltatások alacsonyabb árához vezet az EU-ban. ... 4 3 2 1 9
L...... segít a klímaváltozás elleni küzdelemben............................................ 4 3 2 1 9
M..... túl sok különböző országból áll. .......................................................... 4 3 2 1 9
N. .... segít abban, hogy a szegény vagy hátrányos helyzetű állampolgárok gondoskodásban
részesüljenek......................................................................................... 4 3 2 1 9
O. .... korlátozhatja a pénzügyi válság negatív hatásait. ................................ 4 3 2 1 9
P. ..... segít az olyan helyzetek kezelésében mint a közelmúltbeli gázkrízis.. 4 3 2 1 9
Q. .... elárasztotta Magyarországot olcsó munkaerővel. ................................ 4 3 2 1 9

D1.

A kérdezett neme
[NE OLVASD FEL ‐ JELÖLD A MEGFELELŐT]

D2.

D3.

‐

[1] Férfi

‐

[2] Nő

Hány éves Ön?
‐

[_][_] éves

‐

[00] [válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]

D4.

‐

[_][_]....................................................................................................... éves

‐

[ 0 0 ] [MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]

‐

[ 0 1 ] [SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]

‐

[ 9 9 ] ............................................................ [válaszmegtagadó/nincs válasz]

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]
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- 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
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