Tisztelt Vállalatvezető!

Köszönjük, hogy kérdőívünk kitöltésével hozzájárul igényközpontú szolgáltatásfejlesztésünkhöz, és a
térségi gazdaságfejlesztési stratégia alakításához. Jelen kérdőíves felmérésünket a TÁMOP 4.2.1C14/1/Konv-2015-0011 pályázati program keretében végezzük együttműködésben a Kecskeméti
Főiskolával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Megadott válaszait üzleti titokként kezeljük, a felmérés eredményeit kizárólag a kitöltők válaszainak
összegzésével hozzuk nyilvánosságra és küldjük el Önnek is a kérdőívben megadott e-mail címére.
Kérjük minden kérdésre válaszoljon, egyes kérdéseknél minden sorra adjon választ.
Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

Csapó Ágnes
AIPA Nonprofit Kft.
ügyvezető

Cégnév *
Kitöltő neve: *
Kitöltő e-mail címe: *
Kitöltő telefonszáma (javasolt forma: +36-20-999-9999): *

*Kötelező

1. Ön milyen gyakran tájékozódik pénzügyi témában? *
Napi rendszerességgel
Havi rendszerességgel
Alkalomszerűen
Egyéb:

2. Milyen fórumokon tájékozódik pénzügyi, befektetési és finanszírozási
témákról? *
Interneten a bankok egyén ajánlatai között
Interneten a sajtóból (pl: portfolio.hu, napi.hu eco.hu, hvg.hu, napigazdasag.hu,
haszon.hu stb..)
Nyomtatott sajtóból
Előadásokon, rendezvényeken
Külső, független pénzügyi tanácsadótól
Banki tanácsadótól
Egyéb:

3. Ön hogyan ítéli meg a saját banki, pénzügyi tájékozottságát? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem érzem kellően
tájékozottnak magam, 8) nagyon tájékozottnak érzem magam, másoknak is szívesen
adok tanácsot.
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tájékozottságom
4. Mely preferenciák milyen mértékben számítanak Önnek pénzügyi intézmény
választásakor cége számára számlavezetéséhez? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem fontos 8) nagyon fontos!
Kérjük, minden sorra válaszoljon!
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Megbízhatóság
Költségek és
kamatok
Kiszolgálás
minősége
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Ajánlás
alapján
Megkeresés
alapján
Szolgáltatások
köre
egyéb

5. Milyen pénzügyi, banki szolgáltatásokat vett már igénybe? *
Bankkártya
Bankkártya társkártyával
Internet banking
Treasury szolgáltatások
Hitelek
Okmányos műveletek
Akkreditív
Bankgarancia
Faktorálás
Számlához kapcsolódó befektetések
Egyéb befektetési szolgáltatások
Egyéb:

6. Milyen külső finanszírozási formákat ismer, és ezekből cége melyeket vette
már igénybe? *
Kérjük, minden sorra válaszoljon!
ismerem
már igénybe vettem nem ismerem
Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú
hitel
Lízing
Faktoring
Államilag
támogatott (NHP,
EXIM, Széchenyi
Kártya, mikrohitel)

ismerem

már igénybe vettem nem ismerem

Piaci kamatozású
Egyedi konstrukció
kockázati tőke
egyéb

7. A cége által legutóbb igénybe vett külső finanszírozás megfelelő pénzügyi,
működési megoldást jelentett? *
teljes mértékben
csak rövid időre
csak részben
egyáltalán nem változtatott a cég működésén
még nem vettünk igénybe
Egyéb:

8. Miben tartja cége megtakarításait? *
Nincs megtakarításunk
Betét
Állampapír
Befektetési jegy
Részvény
Kötvény
Strukturált betét
Számlán
Opciók
nem tudom
Egyéb:

Mi volt a legnagyobb pénzügyi kihívása cégének?

9. Hogyan ítéli meg, a pénzintézetek által adott információk mennyire elégítik ki
az Ön tájékozódási igényét? *
Általában nem tartom teljes körűnek a tájékoztatást
A banki tanácsadás nem megfelelően illeszkedik a cégem igényeihez
Teljes mértékben illeszkedik a tanácsadás az igényeimhez
Túl sok az információ, nem tudom könnyen kiválasztani, összehasonlítani az egyes
szolgáltatások specifikációit
Egyéb:

10. Az Ön megítélése szerint mennyire fejlett a cégében a pénzügyi
menedzsment?
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem fejlett, nem készítünk üzleti
tervet, cash-flow tervet 8) nagyon fejlett, üzleti tervvel, cash-flow tervvel,
könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóval, napi banki kapcsolattal rendelkezünk!
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pénzügyi
menedzsment
fejlettsége

*Kötelező

1. Hogyan ítéli meg, a vállalati stratégiához mennyire illeszkedik az értékesítési
stratégiájuk? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán ahol 1) Egyáltalán nincs összhang, az
értékesítő munkatársak nem is tudják, hogy mit tartalmaz a vállalati stratégia 8) Teljes
mértékben illeszkedik az értékesítési stratégiánk a vállalati stratégiához, amellyel
tisztában vannak az értékesítő kollégák, e szerint végzik a munkájukat
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illeszkedés
2. Ha külföldre is értékesítenek, illetve új piacok felé szeretnének nyitni,
rendelkeznek külön hazai és az adott piacokra vonatkozó export értékesítési
stratégiával? *
Igen, minden piacunkra külön kidolgozott exportstratégiával rendelkezünk
Igen, egységes, az összes piacunkra érvényes exportstratégiával rendelkezünk
Nem, egy értékesítési stratégiánk van a hazai és a külpiaci értékesítésünkre
Nincs írásos értékesítési stratégiánk
Egyéb:

3. Értékesítési stratégiájuk fókuszában mi áll? *
Meglévő ügyfeleink megtartása
Meglévő ügyfeleink megtartása és teljesebb kiszolgálása
Új ügyfelek szerzése, abból az iparágból amelyet most is kiszolgálunk
Diverzifikálás, új ügyfelek szerzése más iparágakból, mint amelyeket most is
kiszolgálunk
Egyéb:

4. Hogyan ítéli meg, inkább a hazai vagy inkább a külföldi piacokon fognak tudni
eredményesebben teljesíteni a következő 3 évben? *
Inkább a külpiacokon leszünk eredményesebbek
Inkább a hazai piacon leszünk eredményesebbek
Stagnálni fogunk mind a hazai mind a külpiaci értékesítésünkben
Nem tudjuk megítélni
Egyéb:

5. Nemzetközi üzletfejlesztésük során milyen szolgáltatásokat vettek már
igénybe? *
Kiállításokon, üzletember találkozókon való részvétel állami támogatással (ITDH,
HITA, Kereskedőház, EEN, NGM)
Kiállításokon, üzletember találkozókon való részvétel kamarai szervezésben MKIK
Nemzetközi Igazgatósága, helyi kamara szervezése
Külpiaci információk kérése ITDH, HITA, Kereskedőház, EEN, NGM, Kamarai
tanácsadóktól, külgazdasági szakdiplomatáktól
Eximbank szolgáltatásai
Partnerkontroll céginformációk lekérése (pl: Bisnode, Euler Hermes)
Nem vettünk még igénybe szolgáltatásokat egy szervezettől sem
Egyéb:

6. Értékesítési stratégiájukban az egyes elemek mekkora hangsúlyt kapnak? *
1-től 8-ig, ahol az 1) legkevésbé fontos, 8 leginkább hangsúlyos terület
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Ár
Minőség
Gyorsaság
Megbízhatóság
Innováció
Nagy mennyiség
/ sorozatgyártás
Kis mennyiség /
egyedi
megoldások
Piaci közelség
Partnerség
(együttműködés)
7. Honlapjuk mennyire támogatja az értékesítést, üzleti partnerségek
kialakításra történik felhívás a honlapjukon? (pl: van külön menüpont arra,
hogy viszonteladó partnereket keresnek) *
1-től 8-ig skálán, ahol 1) Nem rendelkezünk honlappal, 8) többnyelvű, anyanyelvi
lektorálású honlapunk van, ami teljes mértékben támogatja az értékesítést, több
üzletünk is már ezen keresztül köttetett
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honlap értékesítés
támogatás
8. Értékesítő munkatársai kompetenciáit hogyan ítéli meg az alábbi területeken *
Kérjük értékelje 1-8-ig terjedő skálán, ahol 1) Ebben szükséges a legtöbbet fejlődniük,
8) ez a legnagyobb erősségük
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Piacismeret
(iparági
ismeretek)
Piacismeret
(célország
ismerete)
Piackutatás
Igényfelmérés
Konkurencia
felmérés
Tárgyalástechnika
Ártárgyalás
Konfliktuskezelés
Ajánlások kérése
Új kapcsolatok
kialakítása
Idegen nyelvek
ismerete
9. Mennyire tartja professzionálisnak és könnyen átláthatónak azt, hogy milyen
módszerekkel gyűjtenek és kezelnek piaci információkat új piacokról,
versenytársakról? *
Kérjük, értékelje 1-tól 8 –ig skálán az alábbiak szerint: 1) egyáltalán nem tudatos és
professzionális az adatgyűjtésünk, adatkezelésünk, nem tudnánk naprakészen
megmondani mik a versenytársaink legfőbb erősségei 8) Hazai és az adott piacon
működő piackutató cégektől is, szakmai szervezetektől is kérünk célzott, jól strukturált
információkat, amiket saját adatkezelő rendszerünkben rögzítünk és kiegészítünk
személyesen szerzett információkkal
1
2
3
4
5
6
7
8
információgyűjtés

10. Milyen módszereket alkalmaznak az alábbiak közül? *
Nincs CRM rendszerünk, táblázatokban, levelezésekben, egyéb dokumentumokban
tartjuk nyilván az ügyféladatokat
CRM adatbázisban tarjuk nyilván ügyfeleinket és a hozzájuk kötődő eseményeket
(árajánlatokat, szerződéseket, számlákat)
Időről időre felülvizsgáljuk és minősítjük ügyfélkapcsolatainkat és egyes vevőinktől
meg is válunk, ha úgy ítéljük meg, hogy a rájuk fordított idő/energia nem térül meg
elvárásaink szerint
Időről időre felülvizsgáljuk és minősítjük ügyfélkapcsolatainkat és egyes
beszállítóinktól meg is válunk, ha úgy ítéljük meg, hogy a rájuk fordított idő/energia nem
térül meg elvárásaink szerint
Meglévő ügyfeleink körében kérdőívvel, strukturált interjúkkal rendszeresen végzünk
igényfelméréseket, amik alapját képzik fejlesztési céljaink meghatározásának
A reklamációkat strukturált formában tartjuk nyilván és ez képzi minőségbiztosítási
fejlesztéseink alapját
Rendelkezünk partnerprogrammal, ajánlások alapján érkezett új megrendelések
esetében jutalékot adunk az ajánlónak
Honlapunkon keresztül támogatjuk az értékesítést, viszonteladókkal való
kommunikációt
Olyan integrált vállalatirányítási rendszerünk van, ami kompatibilis beszállítóink
rendszereivel
Olyan integrált vállalatirányítási rendszerünk van, ami kompatibilis vevőink
rendszereivel
Egyéb:

11. Folyamatok kezelése *
Nincs minden folyamatunkra külön informatikai megoldással támogatott rendszerünk
Külön szoftverekkel kezeljük a megrendeléseket, számlázásokat, raktárkészletet,
ügyfélkapcsolatokat stb…
Integrált vállalatirányítási rendszert alkalmazunk, de ez nem kapcsolható össze
vevőinkkel, beszállítóinkkal
Integrált vállalatirányítási rendszert alkalmazunk, amely összekapcsolható vevőink,
beszállítóink rendszereivel is
Egyéb:

13. Az értékesítési kontrolling, mint jelzési- irányítási rendszer mely területein
mekkora mértékben kell fejleszteni a cégben az elkövetkező három évben? *
Kérjük, adja meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) legkevésbé 8) leginkább
fejlesztendő terület
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tervezés
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tény-terv ellenőrzés
információszolgáltatás
a
döntéselőkészítéshez
14. Milyennek ítéli meg az értékesítés és a vevőkkel való kapcsolattartásuk
fejlettségét? *
Kérjük ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem fejlett, akadozik, problémás, 8)
nagyon fejlett, alkalmas a meglévő ügyfelek körében a keresztértékesítésre, új
ügyféligények kiszolgálására
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fejlettség

*Kötelező

1. Kérjük, jelölje meg, hogyan történik a gyártástervezés az Önök cégénél? *
Papíron
Excel fájllal
ERP rendszer egy moduljával
Dobozos tervező szoftverrel
Egyedi fejlesztésű tervező szoftverrel
Vevői igény/program alapján

2. Milyen tényezők nehezítik leginkább a termelés tervezést? *
Kérjük, maximum 3-at válasszon!
Megrendelések gyakori változása
Alapanyag rendelések késése
Emberek késése, hiányzása
Folyamatidők bizonytalansága
Selejtképződés
Túl sok féle termék
Túl rövid határidők
Sokféle prioritás
Egyéb:

3. Kérjük, jelölje be mely szempontok mennyire fontosak Önöknél a termelési
terv készítésénél? *
Kérjük, válaszát adja meg egy 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) legkevésbé fontos
szempont 8) leginkább fontos szempont
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Megrendelések
időre történő
teljesítése (OTD)
Gépkihasználtság
növelése (OEE)
Emberi erőforrás
kihasználtsága
(EHO)
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Készletek
minimalizálása
(WIP)
Átállási idők
minimalizálása
Egyéb fontos szempont a termelési terv készítésekor:

4. Milyen módszerekkel egyenlítik ki a termelési tervek esetleges ütemtelenségét?
*
Túlórákkal
Átmeneti kapacitás átcsoportosítással
Egyéb:

5. Mennyire pontosan követik a termelési folyamatokat? *
On-line termeléskövetés van
Műszak végi termelésjelentés van
Napi adatokkal rendelkezünk
Nincs vagy hiányos a termeléskövetés

6. Mennyire tartja fejlettnek jelenleg a cégénél a termelési folyamatokat? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) fejlettlen, megpróbálja a vevői
igényeket kielégíteni, de sok a probléma 8) nagyon fejlett, a folyamatok tervezetten
egymásra épülnek
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termelési
folyamatok
fejlettsége
7. Mi az, amin javítana a jelenlegi termeléstervező eszközeiben? *

*Kötelező

1. Milyen az Önök vállalatának általános technológiai színvonala? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) a versenytársaknál jóval gyengébb,
8) világszínvonalú
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8
technológiai
színvonal
fejlettsége
2. Vállalatuknál a technológia fejlesztést elősegítő új gépek, berendezések,
szerszámok, készülékek biztosítását hogyan oldják meg? *
Saját magunk fejlesztjük, tervezzük és gyártjuk le a munkánkhoz szükséges
eszközöket
Részben magunk fejlesztjük a szükséges új termelő eszközöket
A szükséges eszközök biztosításához túlnyomórészt saját és hazai fejlesztő kapacitást
veszünk igénybe
A technológia fejlesztéshez szükséges eszközök többségét vásároljuk
Egyéb:

3. Az elmúlt 3 év technológiai fejlesztéseik esetében az alábbiak közül melyik
állítás mennyire volt jellemző az Önök vállalatára? *
Kérjük, ítélje meg egy 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem volt jellemző
8) leginkább ez jellemezte technológiai fejlesztésünket
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Költség
hatékony
megoldásokat
választunk
A saját
fejlesztéseinkre
hatással vannak
a
versenytársaink
fejlesztései
Preferáljuk a
saját fejlesztési
ötleteken
alapuló
megoldásokat
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A technológiai
fejlesztéseinket
a piaci igények
változásához
igazítjuk
A technológiai
fejlesztésekben
együttműködünk
egyetemekkel és
kutató
intézetekkel
Komplex
megoldások
vásárlására
törekszünk
A technológiai
fejlesztési
javaslatokat egy
fejlesztő csoport
készíti elő és a
cég vezetése
hagyja jóvá
4. Mi jellemző a fejlesztési gyakorlatukra? *
Folyamatosan fejlesztenek
A fejlesztési feladatok gyártmány fejlesztéshez kapcsolódnak
A fejlesztési feladatok a technológia fejlesztéshez kapcsolódnak
A fejlesztési feladatokat a felmerülő problémák megoldásában használják
Egyéb:

5. Hogyan szerzik be a technológia fejlesztéshez szükséges információkat és
ismereteket? *
Szakmai kiállítások, vásárok
Szakirodalom tanulmányozása révén
Benchmark információk alapján
Egyetemekkel kialakított szakmai kapcsolatok révén
Kutató intézetekkel kialakított szakmai kapcsolatok révén
Egyéb:

6. Technológiai fejlesztésük finanszírozási forrása gépek, eszközök és szoftverek
esetében leginkább mi volt az elmúlt 3 évben? *
100% saját forrás
tulajdonosi kölcsön
saját forrás + 30% feletti támogatás
saját forrás + 30 % alatti támogatás
külső magántőke befektetés
banki hitel
kockázati tőke
lízing
Egyéb:

7. Éves szinten árbevételük hány százalékát fordítják technológia fejlesztésére,
gépek, eszközök és szoftverek beszerzésére? *
%

8. Alkalmaznak-e korszerű termelésirányítási rendszereket? *
REFA IE Modul
SAP
PlannerOne
nem használunk
Egyéb:

9. A technológia fejlesztési feladatokat jellemzően hogyan oldják meg? *
Technológiai jellemzők, paraméterek változtatásával
Új gépek, berendezések üzembe állításával
Szerszám és készülék fejlesztéssel
Egyéb:

*Kötelező

1. Melyek a legfontosabb mutatók a vállalat tevékenységével kapcsolatban *
Kérjük jelölje válaszát 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem fontos, 8) nagyon fontos.
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Minőségi/selejt
arány
Átfutási idő/vevő
kiszolgálásának
gyorsasága
A
termék/szolgáltatás
előállításának
költsége
Készárú készlet
nagysága
Alapanyag készlet
nagysága
Vevői reklamációk
száma
Befektetés
megtérülése
2. Milyen adatokat gyűjtenek a termelési/szolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatban? *
Kérjük értékelje 1-8-ig terjedő skálán, ahol 1) nincs adatgyűjtés, 8) rendszeresen
gyűjtjük és figyeljük az adatokat.
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átfutási idő
selejtarány
gépek kihasználtsága
készárú készlet
változása
alapanyag
készletváltozása
gépek állásideje

1

2

3

4

5

6

7

8

meghatározott termelési
tevékenység/szolgáltatás
ciklusideje
3. Vannak-e állandó napi rutinok/munka standard-ek a különböző
munkaszinteken? *
néhány van
pontosan
nincs
szokás alapján
meghatározott
termelésvezető/szolgáltatás
irányító tevékenységére
műszakvezető számára
csoportvezetők számára
operátorok számára
4. Mely megbeszéléseket milyen sűrűn tartanak üzemi szinten a dolgozók és a
vezetők: *
műszakonként naponta
hetente
havonta
nincs
termelés/szolgáltatás
során felmerült
problémákról
gépek/eszközök
karbantartásáról
vevői minőségi
kifogásokról
termelői/szolgáltatói
folyamatok
javításáról
célkitűzések
eléréséről
5. Vállalatuknál megtalálhatóak az alábbiak? *
LEAN területért felelős munkatárs
minőségért felelős munkatárs
minőségi körök
folyamatos fejlesztést támogató dolgozói javaslati rendszer (CIP/KAIZEN)
az egész vállalatra érvényes 5S
heti/havi rendszerességű belső audit (5S, TPM)
Egyéb:

6. Vannak-e a dolgozók részére rendszeres oktatások, továbbképzések? *
rendszeresen tervezett tematika szerint.
rendszeresen , de nem tervezett tenatika szerint
ha a termelésben, minőségi, egyéb termelési probléma lép fel
csak az éves tájékoztatók, kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások
Egyéb:

7. Hogyan valósul meg az információ áramlás a dolgozók és a vállalat vezetése
között? *
kialakított shopfloor szigetek vannak,ahol napi rendszerességgel találkoznak
minden termelési területen van információs tábla
egy központi információs tábla van
van információs tábla, de itt csak általános hirdetések vannak
nincs rendszeres információ áramlás
Egyéb:

8. Milyen karbantartási rendszert alkalmaznak a vállalatnál? *
TPM karbantartási rendszert
tervszerű, megelőző karbantartást
időnkénti javítást
hibaelhárítást
Egyéb:

9. Folynak-e a vállalatuknál folyamatos veszteségcsökkentési projektek (SMED,
Értékáram elemzés - VSM, PDCA stb. projektek )? *
igen tervszerűen
igen folyamatosan ,de nem tervszerűen
ritkán amikor szükség van rá.
Egyéb:

10. A vállalatuknál milyen szinten áll az irodai folyamatok hatékonyságának
javítása? *
az adminisztrációs területen is alkalmazzuk a LEAN filozófiát
folyamatokat még nem vizsgáljuk, de van 5S
most próbáljuk bevezetni az 5S-t
nincs

Egyéb:

11. Alkalmazzák–e a vállalatnál a hatékony anyag áramlást? *
A gyártás a vevői ciklus alapján történik
Amikor lehetséges egy darabos munkadarab áramlásra törekszünk
Kanban alkalmazás , ahol csak lehet
Termelésirányítás az anyagáramlásban egy helyen
Gyártási mix kiegyenlítése
Termelési mennyiség kiegyenlítése a ritmusszabályozási folyamatnál
Egyéb:

12. Mennyire érvényesül a LEAN szemlélet vállalatának működése során? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem érvényesül a
LEAN szemlélet, 8) teljes mértékben, a folyamatok szabályozottak, veszteség
mentesek
1
2
3
4
5
6
7
8
LEAN
szemlélet

*Kötelező

1. Milyen mértékben vonta be munkatársait a vállalkozás jövőképének,
értékeinek és üzleti stratégiájának kialakításába? *
Értékelje 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem vontam be a munkatársakat, nincs is
mindenkinek tudomása a jövőképről, stratégiáról 8) több körben is bevontam
munkatársaimat, így a dolgozók jól ismerik és azonosulni tudnak a vállalkozás
jövőképével, értékeivel és üzleti stratégiájával
1
2
3
4
5
6
7
8
bevonás
mértéke
2. Kérjük, ítélje meg, hogy mennyire épül be a HR (emberi erőforrás) szemlélet a
vállalkozás mindennapi működésébe a stratégia végrehajtása során. *
Értékeljen 1-től 8 –ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem épül be a HR szemlélet a
cég működésébe a stratégia végrehajtása során 8) nagyon hangsúlyos szerepet kap a
HR szemlélet a cég működésében a stratégia végrehajtása során
1
2
3
4
5
6
7
8
HR
szemlélet a
mindennapi
működésben
3. Milyen módszerekkel biztosítja a vállalkozás emberi erőforrás igényét? *
Személyes kapcsolatokon keresztül
A vállalkozáson belüli belső álláshirdetések segítségével
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának támogatásával
Állásbörzéken történő részvétellel
Internetes portálokon történő hirdetéssel
Nyomtatott sajtóban történő hirdetéssel
Állásközvetítők / tanácsadók igénybevételével
Szakmunkásképzésben történő részvétellel (pl.: duális képzés)
Szakmai gyakorlatosok fogadásával
Diplomagyakorlat kiírásával
Jól teljesítő munkatársak előléptetésével
Egyéb:

4. A vállalkozás milyen módon integrálja, illetve tanítja be új munkatársait? *
A betanítás a közvetlen vezető feladata a munkautasítások alapján
A betanítás kidolgozott program szerint történik a vezetők szervezésében
A vállalkozás a betanítást a HR szakemberre bízza
A betanítás kidolgozott program szerint történik a vezetők és a HR szakember
szervezésében
Alkalmazzák a mentor rendszert (A betanulási periódusban tapasztalt szakemberek
támogatásával segítik a betanulást és a beilleszkedést)
A betanulás az alkalmazott kötelessége és felelőssége
Egyéb:
5. Hogyan értékeli és ismeri el a vállalkozás munkatársai teljesítményét? *
Teljesítmény-bérrendszert alkalmaz
Méri a munka hatékonyságát és minőségét és az alapbéren felül teljesítmény
prémiumot fizet (havonta, de legalább negyedévenként)
A munkatársak céljait legalább évente kitűzik, és azok elérését értékelik
Rendszeres, legalább éves szinten tart szóbeli értékelő megbeszélést
Strukturált teljesítményértékelési rendszert alkalmaz. Az értékelés alapján a beosztott
visszacsatolást kap
Strukturált teljesítményértékelési rendszert alkalmaz. Az értékelés eredményeként a
visszacsatolás mellett fejlesztési programokat határoznak meg
Strukturált teljesítményértékelési rendszert alkalmaz. Az értékelés eredményétől az
ösztönzők személyre szóló mértéke is függ
Alkalmazza az évközi vagy év végi jutalmazás gyakorlatát. Egyéni, felsővezető döntés
alapján függő mértékű a kifizetés
Alkalmazza az évközi vagy év végi jutalmazás gyakorlatát. A vállalkozás teljesítménye
alapján függ a kifizetés
Alkalmazza az évközi vagy év végi jutalmazás gyakorlatát. Szabályzatban, vagy
szerződésben előre meghatározott mértéktől függ a kifizetés
Egyéb:

6. Kérjük, jelölje milyen juttatási rendszereket alkalmaz a vállalkozás a munkatársak
megtartása, elégedettsége érdekében? *
Élet és balesetbiztosítás
Erzsébet utalvány
Támogatott étkeztetés
Üdülési támogatás (Pl.: SZÉP kártya)
Önkéntes nyugdíjpénztár

Önsegélyező pénztár
Egészségpénztár
Utazási támogatás. közigazgatási területen kívüli törvényes támogatás
Utazási támogatás. kilométerenként 9 Ft kifizetése
Utazási támogatás. több mint 9 Ft kilométerenkénti támogatás
Utazási támogatás. közigazgatási területen belüli közlekedés támogatása
Utazási támogatás. „munkásszállítás” (vállalati busz)
Képzési programokon történő részvétel támogatása. Állami iskolai képzésben történő
részvétel
Képzési programokon történő részvétel támogatása. Szakmai tanfolyamok
Képzési programokon történő részvétel támogatása. Konferenciák, kiállítások,
vásárok
Szakmai és vezetői karrierprogramok
Egyéb:

7. Gondolja át, hogy a vállalkozás megfelelő fejlesztési programokkal támogatja–
e a munkatársak fejlődését? *
Kérjük, jelölje 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem képezzük
munkatársainkat 8) nagyon hangsúlyos szerepet kap a fejlesztés, a munkatársak
rendszeresen vesznek részt belső és külső szervezésű programokon
1
2
3
4
5
6
7
8
HR
fejlesztési
programok
8. A vállalkozás ismeri munkatársai elégedettségét, elkötelezettségét? *
Kérjük, jelölje 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) egyáltalán nem mérjük a dolgozói
elégedettséget 8) nagyon hangsúlyos szerepet kap a munkatársak visszajelzése
(strukturált értékelő rendszer alkalmazásával rendszeres a visszacsatolás és a
folyamatos jobbításra törekszik a vállalkozás)
1
2
3
4
5
6
7
8
dolgozói
elégedettség,
elkötelezettség
ismerete
Kérem, írja le hogyan alakultak a vállalkozás kapcsolatai a külső környezettel?
Milyen eredményekről számolhat be a vállalkozás társadalmi felelősségvállalási
programjának (CSR) megvalósulásáról? *

*Kötelező

1. Befolyásoló tényezők. Értékelje az alábbi tényezők szerepét jelenlegi termelésilogisztikai gyakorlatukban és jövőbeli céljaik meghatározásában! *
Kérjük, értékelje 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem befolyásolja, 8) meghatározó
jelentőségű.
1
2
3
4
5
6
7
8
Globalizáció
Biztonság
Politika,
szabályozások
Társadalmi
felelősség
Környezetvédelem,
fenntarthatóság
Technológia,
innováció
Infrastruktúra
2. Célkitűzések. Kérjük, jelölje az alábbi termelési-logisztikai célok relatív
fontosságát! *
Kérjük, jelölje 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) elhanyagolható 8) legfontosabb
1
2
3
4
5
6
7
8
Megbízhatóság
Költségcsökkentés
Válaszképesség
Eszközkihasználtság
Rugalmasság
3. Logisztikai költségek. Értékelje a logisztikai költségelemek alakulását! *
Csökkentési potenciál
jelentős
csekély
nincs
csekély
jelentős
csökkenés csökkenés változás
növekedés növekedés
Szállítás

jelentős
csökkenés

csekély
csökkenés

nincs
változás

csekély
növekedés

jelentős
növekedés

Raktározás
Készletek
Csomagolás
Értéknövelő
szolgáltatások
Adminisztráció
4. Logisztikai költségek. Értékelje a logisztikai költségek elemeiben rejlő
költségcsökkentési potenciált! *
Költségek változása
nincs
csekély
jelentős
Szállítás
Raktározás
Készletek
Csomagolás
Értéknövelő
szolgáltatások
Adminisztráció
5. Az ELÁBÉ hány %-át teszik ki a logisztikai költségek összesen? *

6. Kiszervezés. Mely tevékenységeket szervezi ki külső szolgáltatóhoz? *
részben
teljes mértékben
nem szervezzük ki
szervezzük ki
kiszervezzük
Szállítás
Raktározás
Göngyölegkezelés
Készlet- és
anyagszükséglettervezés
Ellátási lánc
menedzsment,
hálózattervezés

nem szervezzük ki

részben
szervezzük ki

teljes mértékben
kiszervezzük

Beszerzés és
beszállítómenedzsment
Értékesítés- és
termeléstervezés
Termelésütemezés
Termelékenység
növelése
7. Együttműködés az ellátási láncban. Jelölje azokat az együttműködési
technikákat, amelyeket a vállalat partnereivel alkalmaz! *
o

VMI (Vendor Managed Inventory)

o

CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)

o

JIT (Just In Time)

o

APS (Advanced Planning and Scheduling)

o

PLM (Product Lifecycle Management)

o

Egyéb:

8. Milyen mértékben fedi le az informatikai rendszerek integrációja azt az
ellátási láncot, amiben az Ön vállalata részt vesz? *
o

A láncban résztvevő vállalatok rendszerei szigetszerűen működnek, a
vállalati informatikai rendszerek között nincs kiépített adatkapcsolat.

o

Legfeljebb a szomszédos lánctagok rendszerei között van kiépített
adatkapcsolat.

o

Kettőnél több vállalatra folytatólagosan kiterjedő kiépített adatkapcsolat
van, azonban az még nem fedi le a teljes ellátási láncot.

o

A teljes ellátási láncra kiterjedő kiépített adatkapcsolat van a lánc tagjai
között.

o

Nem tudom

o

Egyéb:

9. Mennyire meghatározó tényező a logisztika vállalkozásának
versenyképességében? *
Kérjük, ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) nem befolyásolja a
versenyképességünket, nem fordítunk rá különös figyelmet, 8) a logisztikára épül a
versenyképességünk

1
logisztika
szerepe

2

3

4

5

6

7

8

*Kötelező

1. Tegyük fel, hogy Ön inkubátorházban lenne bérlő. Kérjük, hogy az ott elérhető
szolgáltatásokat osztályozza az alábbi skálán, mely „e-együttműködési”
lehetőségeket tartaná hasznosnak. *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem igazán hasznos, 8) nagyon
hasznos
1
2
3
4
5
6
7
8
Videokonferencia
más
inkubátorokkal
On-line
vállalkozásoktatás
On-line
marketingtámogatás
Bérlők internetes
tapasztalatcseréje
Bérlők eegyüttműködése
Bérlők és
befektetők
egymásra
találásának
elősegítése
Internetes
eszközökkel (pl.
„on-line
randevú”)
Mire lenne még szüksége?

2. Kérjük, jelölje az alábbi skálán, hogy a következő tényezők közül melyik
mennyire nehezíti vállalkozásának működését, illetve tervezett projektjeinek
megvalósulását? *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem nehezíti 8) leginkább nehezítő
tényező
1
2
3
4
5
6
7
8
Piaci
információk
hiánya,

1

2

3

4

5

6

7

8

potenciális
vevők
igényeinek
ismerete
Szakképzett
munkatársak
hiánya
Tőkehiány
Megbízható
partnerek,
tanácsadók
hiánya
Az Önök
piacán nagyon
sok konkurens
tevékenykedik
3. Vállalkozói ismereteinek bővítésében, saját személyes tudásának
elmélyítésében az alábbiak közül megy információforrást tartja hasznosnak. *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem igazán hasznos 8) leginkább
hasznos
1
2
3
4
5
6
7
8
Ügyfelekkel,
vásárlókkal
folytatott
beszélgetések
Versenytársaktól
ellesett
„fogások”
Beszállítói,
alvállalkozói kör
szakemberei
Konferenciák,
vásárok
Tanácsadók,
inkubátorok,
szakmai
szervezetek

4. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi versenyképesség növelő módszerek közül
melyikről hallana szívesen egy rövid oktatás keretében? *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem igazán hasznos 8) leginkább
hasznos
1
2
3
4
5
6
7
8
Szerzői
jogvédelem alá
eső termékek
Szabadalom,
védjegy
Formatervezési
mintaoltalom
Titoktartás,
titoktartási
megállapodások
Munkaintenzitás
növelés, átfutási
idő csökkentése
5. Az Ön vállalkozása szerint melyek a tudástranszfert gátló tényezők? *
kommunikáció hiánya
információ hiánya
hálózati együttműködések hiánya
céges partnerkapcsolatok hiánya
kompetens munkaerő hiánya
pénz hiánya (támogatások, hitelek, garanciák)
K+F központokkal való kapcsolat hiánya
piaci bizonytalanság
fokozott verseny
nincs rá szükség
kedvezőtlen piaci környezet
a tudástranszfert támogató pályázatok lassú elbírálási folyamata
nem tud válaszolni
Egyéb:

6. Szükségét érzi-e a tudástranszferre vonatkozó, specifikus képzési/tájékoztatási
programnak? *
igen
nem

nem kívánok válaszolni
Egyéb:

Ha igen, hajlandó lenne-e erre pénzt áldozni?
igen
nem
nem kívánok válaszolni
Egyéb:

1. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi innovációs tevékenységek közül melyik milyen
mértékben jellemző cégére? *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem igazán jellemző 8) erősen
jellemző
1
2
3
4
5
6
7
8
Új termék
vagy
szolgáltatás
bevezetése
Új
technológia
alkalmazása
Új üzleti
modell
bevezetése
Új piacok
kiszolgálása
Kooperáció
más
szervezetekkel
Újszerű
marketing
2. Fenti innovációs tevékenységéhez kapcsolódó szakmai programjának sikerre
viteléhez az alábbi szolgáltatásokat milyen mértékben tartaná hasznosnak? *
Kérjük, válaszát jelölje 1-től 8-ig skálán, ahol 1) nem igazán szükséges 8) rendkívül
hasznos
1
2
3
4
5
6
7
8
Üzleti és
termékfejlesztési
konzultáció (

1

2

3

4

5

6

7

8

termékvariációk,
vásárlói élmény,üzleti
terv)
Technológiai
konzultáció
(technológia
kiválasztás,
skálázhatóság)
Szellemi
tulajdonvédelemmel
kapcsolatos konzultáció
Munkatársak vezetése,
motiválás
Nemzetközi értékesítés
lehetőségei (on-line
fizetés, webshop)
Jogi, könyvelési,
szabadalmi, szerzői jogi
konzultáció
(nemzetközi üzleti
környezet,jogbiztonság)
3. Ha szabadon kívánhatna, jelenleg mit kérne, mi lenne a legfontosabb ahhoz,
hogy vállalkozása jelentősen tovább fejlődjön? *

1. Van-e olyan technológiai problémája, amely K+F tevékenységet igényel? *
van
nincs
nem kívánok válaszolni

2. Ha van, hogyan kívánja megoldani a fenti problémát?
belső fejlesztés
technológia megszerzése külső forrásból
nem kívánok válaszolni

Egyéb:

3. Ha külső forrásból szerzi meg a technológiai tudást, a forrásszerzés melyik
módját tartja elképzelhetőnek? *
felsőoktatási intézet/kutatóhely megbízása kutatási szerződéssel
fejlesztőcég megbízása
a szakirodalom tanulmányozása
nem védett szabadalmak használata
védett technológiák megvétele/licenszbe vétele
védett technológiák bitorlása/a védelem megsemmisítése
mérnöki visszafejtés
Egyéb:

4. Végez-e a vállalkozás saját tevékenységi körén belül kutatás-fejlesztést? *
igen, éspedig
termékfejlesztés
eszközfejlesztés
saját technológiafejlesztés
technológiavásárlás
szerződéses/kooperációs kutatás
szolgáltatásfejlesztés
szervezetfejlesztés
nem végez
Egyéb:

5. A vállalkozás végez-e másoknak K+F szolgáltatásnyújtást? *
igen, éspedig
termékfejlesztés
eszközfejlesztés
technológiafejlesztés
szoftverfejlesztés
nem végez
Egyéb:

6. Tervezik-e a következő 3 évben új termék/technológia kifejlesztését és
bevezetését? *
igen
nem

7. Szíveskedjék megadni a vállalkozás K+F költségvetésének arányát az éves
árbevétel %-ában! *
0%
1 % alatt
1 és 5 % között
5 és 10 % között
10 % fölött

*Kötelező

1. Ön szerint milyen módon lehet egy ötletet védelem alá helyezni? *

2. Rendelkezik-e az Ön vállalkozása szellemitulajdon-kezelési szabályzattal? *
igen
nem

3. Ha nem, akkor szükségét érezné-e egy szellemitulajdon-kezelési
szabályzatnak?
igen
nem

4. A vállalkozása a kifejlesztett technológiát/terméket kívánja-e értékesíteni? *
igen
nem

5. Ha a fenti kérdésre igennel válaszolt, kérjük jelölje meg, hogy mely séma
szerint tervezi technológiája értékesítési stratégiáját követni! *
technológia – publikáció - közkincs
technológia – iparjogvédelem – licencia – nagyvállalat
technológia – iparjogvédelem – publikáció – licencia - nagyvállalat
technológia – iparjogvédelem – publikáció – spin-off - nagyvállalat
technológia – iparjogvédelem – publikáció – értékesítés - nagyvállalat
technológia – iparjogvédelem – publikáció – licencia – spin-off
technológia – iparjogvédelem – publikáció – értékesítés – spin-off
nem tudok válaszolni

6. Rendelkezik-e védett szellemi tulajdonnal? *
igen
nem

7. Ha rendelkezik, kérjük adja meg a védett szellemi tulajdon típusát! *
szabadalom

használati minta
formatervezési minta
védjegy
szerzői jog
nem rendelkezem szellemi tulajdonnal

8. Érvényes-e még szellemi tulajdonjogi oltalma? *
igen, érvényes
nem, már nem érvényes
nem rendelkezem szellemi tulajdonjoggal
nem tudok érdemben válaszolni

9. Ajánl-e kompenzációt a cégben alkalmazott kreatív munkaerőnek,
feltalálóknak? *
igen
nem

10. A létrehozott szellemi termék védelmét megelőzően kutatja-e a találmány
újdonságát? *
igen, a következőképpen:
saját kutatás
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatási szolgáltatásának igénybevételével
technológiai tanácsadó segítségével
szabadalmi ügyvivő segítségével
nem kutatom

*Kötelező

1. Az alábbiak közül mely menedzsment módszereket alkalmazzák (alkalmazták
az elmúlt 1 év során)? *
küldetés és jövőkép megfogalmazása
stratégiai tervezés
eshetőség tervezés (terv változatok kedvező és kedvezőtlen helyzetekre)
vevő szegmentálás
vevői felmérések (elégedettség, új igények)
Benchmarking
CRM, ügyfélkapcsolatok menedzselése
motivációs rendszer, teljesítmény alapú anyagi juttatások
mag kompetenciák (célzottan versenyelőny megszerzésére vagy fenntartására
vonatkozó törekvés)
kiszervezés
növekedési stratégiák (A vállalat a költségcsökkentés helyett erőforrásait a bevételek és általában az üzlet - növekedésére koncentrálja)
társasági etikai kódex
Egyéb:

2. Milyen formalizált (rendszeres, nem spontán) motivációs rendszert
alkalmaznak? *
kitüntető cím elnyerése (hét, hónap, év dolgozója vagy hasonló)
versenydíjazás (jutalom út vagy tárgyjutalom a valamiben legjobban teljesítő(k)nek)
jutalék rendszer (forgalom, árrés, díj bevételen történő osztozkodás)
teljesítménybérezés mennyiségi teljesítmény alapján
Egyéb:

3. Önöknél mi a felsorolt vezetői készségek fontossági sorrendje? *
Kérjük, válaszát adja meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) legkevésbé fontos 8)
leginkább fontos
1
2
3
4
5
6
7
8
Stratégia, vízió
kialakítása
A
makrogazdaság

1

2

3

4

5

6

7

8

és politika
ismerete
Emberi
erőforrásokkal
való gazdálkodás
(kiválasztás,
motiváció,
kommunikáció)
Alap üzlet
szakmai ismerete
(marketing,
értékesítés,
termelés,
szolgáltatás)
Gazdasági
ismeretek
(mérleg,
eredmény, cashflow, gazdasági
jogszabályok)
Üzleti
kapcsolatrendszer
4. Munkaidejének mekkora hányadát tölti az alábbi tevékenységekkel? *
10 20 30 40 50 60 70 80 90
0%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Tervezés: célok
meghatározása
és eszközök
hozzárendelése
a célokhoz
Szervezés: a
feladatok, az
eszközök és az
emberek
egymáshoz
rendelése abból
a célból, hogy
a feladatok
elvégezhetők
legyenek,
szabályozás
Vezetés:
ösztönözni,

100
%

0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

100
%

segíteni,
befolyásolni az
embereket,
hogy a kitűzött
célokat végre
tudják hajtani
Ellenőrzés:
folyamatosan
összevetni a
célokat a
megvalósult
eredményekkel
. Elemzés.
Feladat
végrehajtás:
saját
kivitelezése
valamilyen
részfeladatnak
Feladat kiadás
és átvétel:
feladatok és
részfeladatok
delegálásának
technikai
bonyolítása
Általános
Információ
csere:
értekezletek,
tájékoztatók,
hírlevelek,
önképzés

5. Milyen formalizált (rendszeres, nem spontán) értekezletek és megbeszélések
vannak? *
Éves tulajdonosi, eredmény kiértékelés (beszámoló elfogadás)
Negyedéves felsővezetői
Negyedéves középvezetői
Havi felsővezetői
Havi középvezetői

Heti felsővezetői
Heti középvezetői
TÉR – rendszeres teljesítményértékelő
Stratégiai tervező
Állománygyűlés
Tájékoztató
Projekt értekezlet
Egyéb:

6. Milyen terveket készítenek? *
nem
készül
terv
Forgalmi
(kereskedelmi)
terv
(mennyiségben
és értékben)
Pénzügyi Terv
(bevétel –
költségek –
eredmény)
Cash Flow terv
Beruházási
terv
Marketing terv
Termelési terv
Szállítási terv
Készlet terv
Erőforrások
terve (gép,
ember,
kapacitás)
Termék
Önköltségi
terv

készül
éves terv
cég
szinten

éves
résztervek terv több
és
évre
összesítő készül
készül

nincs
válasz

nem
tudom

nem
készül
terv

készül
éves terv
cég
szinten

éves
résztervek terv több
és
évre
összesítő készül
készül

nincs
válasz

nem
tudom

Motivációs
rendszer
tervszámai,
KPI-ok,
Szervezeti terv
Kockázat
elemzés
7. Melyek a kontrolling fő tevékenységei ÖNÖKNÉL? *
Kérjük, válaszát adja meg 1-től 8-ig terjedő skálán, ahol 1) Nem a kontrollinghoz
tartozik 8) A kontrolling fő tevékenysége
1
2
3
4
5
6
7
8
Pénzügyi
kontrolling cég- és
részterületi szinten
Tervezés
Önköltségszámítás
Kereskedelmi
kontrolling
Termelési
kontrolling
Készlet
kontrolling
Szállítás
kontrolling
Projekt
kontrolling
Motivációs
rendszer
8. Milyen kontrolling információs csoportokat alkalmaznak (dimenziók) *
= azok a csoportok, amelyekre gyűjtik a kimenő és/vagy bejövő számlákat, amelyekre
felosztják az energia számlákat, a telefon számlát, amikre felosztják a
BÉRKÖLTSÉGET!
"Csak költségnem (=könyvelés)"
anyag, bér és járulékok, szolgáltatások, bérleti díjak, szállítási költség, helyi adók

Telephely (vagy más területi bontás)
ország, megye, város, üzlet; bolt, központ, gyártelep,
Költséghely - szervezeti egység
gyártás, műhely, iroda, raktározás, logisztika, karbantartás, pénzügy, központi költségek
Költségviselő (üzletág, termék, termék csoportok, szolgáltatások)
anyagok, saját gyártás, kereskedelmi áru, szolgáltatás; háztartási gép, mobiltelefon, bútor;
pályázatírás, tanácsadás, tőke közvetítés
Projekt vagy más egyedi azonosítóval rendelkező gyűjtés
munkaszám, analitikus kód, pályázat
Vevő-, piaci szegmens
viszonteladók, lakosság, közületek, gyártók

9. Ki végez kontrolling tevékenységet Önöknél? *
Részt vesz a készítésben vagy készít jelentéseket a vezetőknek - nem a hatóságoknak!
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
könyvelő
(belső és/vagy
külső)
kontroller vagy
kontrolling
szervezet
Asszisztens(ek)
más
tevékenységük
mellett
Menedzser(ek)
más
tevékenységük
mellett
informatika
külső
tanácsadó,
szolgáltató
10. Ki irányítja Önöknél a kontrolling tevékenységet? *
könyvelő (belső és/vagy külső)
kontrolling vezető (a szervezet önmaga)
ügyvezető - gazdasági vezető - egyéb felsővezető
ügyvezető - informatikai vezető - egyéb felsővezető

külső tanácsadó, szolgáltató
Egyéb:

11. Mennyire elégedett a jelenlegi kontrollinggal? *
Jó kontrolling az, amivel elégedett, mert megkapják tőle azt az információt, amit
igényelnek, de nem öncélú. Kérjük ítélje meg 1-től 8-ig terjedő skálán, hogy mennyire
elégedett a jelenlegi kontrollinggal. 1) teljesen elégedetlen - kidobott pénz, 8) Profi a
kontrollingunk - példának merem állítani másoknak.
1
2
3
4
5
6
7
8
megelégedettség
a kontrollinggal
12. Mennyibe kerül Önöknél a kontrolling havonta? *
Beleértve a belső költségeket (bér, létszám dologi kiadásai, informatika, képzés, külső
számla, amortizáció); arányosítva (pl. a könyvelő díjából, az ERP díjából, több
tevékenységet végzők költségeiből)
< 50.000
51.000 - 100.000
101.000 - 500.000
501.000 - 1.000.000
1.000.001 - 2.000.000
2.000.001 <

13. Mennyit költene szívesen egy jó kontrollingra havonta? *
Beleértve a belső költségeket (bér, létszám dologi kiadásai, informatika, képzés, külső
számla, amortizáció); arányosítva (pl. a könyvelő díjából, az ERP díjából, több
tevékenységet végzők költségeiből)
< 50.000
51.000 - 100.000
101.000 - 500.000
501.000 - 1.000.000
1.000.001 - 2.000.000
2.000.001 <

