
Fogyasztói kérdőív 
(2015-2016) 

1. Hogyan változott az Ön háztartásának pénzügyi 
helyzete a 12 hónappal ezelőtti állapothoz képest? 
 

1. sokkal rosszabb lett 2. kicsit rosszabb lett     

3. változatlan maradt 4. kicsit jobb lett          

5. sokkal jobb lett 

2. Véleménye szerint, hogyan fog változni az Ön 
háztartásának pénzügyi helyzete a következő 12 
hónap alatt? 
 

1. sokkal rosszabb lesz 2. kicsit rosszabb lesz    
3. változatlan marad 4. kicsit jobb lesz 5. sokkal 

jobb lesz 

3. Véleménye szerint az ország gazdasági helyzete 
hogyan változott az eltelt 12 hónap folyamán? 
 

1. sokkal rosszabb lett 2. kicsit rosszabb lett     

3. változatlan maradt 4. kicsit jobb lett          

5. sokkal jobb lett 

4. Véleménye szerint, hogyan fog alakulni az ország 
gazdasági helyzete a következő 12 hónap folyamán? 
 

1. sokkal rosszabb lesz 2. kicsit rosszabb lesz    
3. változatlan marad 4. kicsit jobb lesz 5. sokkal 

jobb lesz 

5. Véleménye szerint hogyan alakultak a fogyasztói 
árak a 12 hónappal ezelőttihez képest? 
 

1. alacsonyabbak 2. körülbelül azonosak  

3. kissé magasabbak 4. jócskán  

magasabbak 5. sokkal magasabbak 

5a. Véleménye szerint hány százalékkal változtak a 
fogyasztói árak a 12 hónappal ezelőttihez képest?  

 

Ha az 5-ös kérdésre az 1, 3, 4, 5-ös választ 

adta 

(-/+) ……,..% 

6. Összehasonlítva a jelenlegivel, Ön szerint hogyan 
alakulnak az árak a következő 12 hónapban? 
 

1. sokkal gyorsabb árnövekedés lesz  
2. ugyanilyen arányú áremelkedés lesz  

3. kisebb arányú áremelkedés lesz  

4. nem lesz áremelkedés 5. kismértékű 

árcsökkenés lesz 

6a. Összehasonlítva a jelenlegivel, Ön szerint hány 
százalékkal változnak az árak a következő 12 
hónapban?  

 

Ha a 6-os kérdésre az 1, 2, 3, 5-ös választ 

adta 

(-/+) ……,..% 

7. Ön szerint az elkövetkező 12 hónap alatt hogyan 
változik a munkanélküliség? 
 

1. jelentősen csökken 2. kissé csökken  

3. változatlan marad 4. kissé nő  

5. jelentősen nő 

8. Ön szerint érdemes-e mostanában nagy értékű 
fogyasztási cikkeket (bútor, mosógép, TV, stb.) 
vásárolni? 
 

1. nem, ez nem megfelelő alkalom, el kell 
halasztani ezeket 2. nem igazán kedvező, de nem 

is kedvezőtlen alkalom 3. igen, most ez a 
kedvező alkalom 

9. Ön szerint a következő 12 hónapban hogyan 
alakul a nagy értékű fogyasztási cikkekre szánt 
pénze az előző 12 hónaphoz képest? 
 

1. sokkal kevesebb lesz 2. kicsit kevesebb lesz 3. 

kb. ugyanakkora marad 4. kicsit több lesz 5. 

sokkal több lesz 

10. A jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve 
Ön szerint: 
 

1. nagyon kedvezőtlen helyzet a 
megtakarításokra 2. inkább kedvezőtlen alkalom 

a megtakarításra 3. kedvező alkalom a 
megtakarításra 4. nagyon kedvező alkalom a 

megtakarításra 

11. Az elkövetkező egy évben mennyire valószínű, 
hogy képes lesz megtakarítani? 
 

1. nagyon valószínű, hogy nem lesz képes 

megtakarítani 2. valószínűleg nem lesz képes 

megtakarítani 3. valószínűleg képes lesz 

megtakarítani 4. nagyon valószínű, hogy képes 

lesz megtakarítani 

12. Az Önök háztartásának jelenlegi anyagi 
helyzetére melyik állítást tartja a leginkább 
jellemzőnek? 
 

1. sokat tudnak megtakarítani 2. egy kicsit félre 

tudnak tenni 3. éppen ki tudnak jönni a 

jövedelmükből 4. hozzá kell nyúlni a 

megtakarításaikhoz 5. eladósodnak 

13. Tervezi-e, hogy a következő egy éven belül új 
személygépkocsit vesz? 
 

1. biztosan igen 2. valószínűleg igen  

3. valószínűleg nem 4. biztosan nem 

14. Tervezi-e, hogy a következő egy éven belül 
lakást vagy házat vesz vagy épít? 
 

1. biztosan igen 2. valószínűleg igen  

3. valószínűleg nem 4. biztosan nem 

15. Tervezi-e, hogy a következő két éven belül jelentősebb összeget költ házára, lakására? 
 

1. biztosan igen 2. valószínűleg igen 3. valószínűleg nem 4. biztosan nem  

 
 Megjegyzés: a 13-15. kérdéseket negyedévente tesszük fel. (Q13-15 are quarterly 
questions.) 
 


