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 Válaszolók statisztikái 
 

534 
Kitöltött kérdőív    

 

A felmérés a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat tagszervezeteinek országos ügyfélkörében került lebonyolításra, 

2020. április 3-14 közt. A kutatás módszere: önkitöltős kérdőív. 

 

 Összefoglaló 
  

 A vizsgált mikrovállakozók azonnal szembesültek a válság hatásaival, azokat 70%-ban drasztikusnak 
ítélik 

 45%-uk foglalkoztatást érintő döntést is meghozott már (leépítés, ill. fizetés nélküli szabadság), de 
még legalább ugyanennyi munkahelyet látnak veszélyben, ha nem sikerül a válságot kezelni 

 Kétharmaduknak csak 1-2 hónapra elegendő tartaléka van, ezt követően a cég megmaradása is 
veszélybe kerül 

 Különösen az 1-2 főt foglalkoztató családi vállalkozások a sérülékenyek 

 A Kormány intézkedései közül a hitelmoratóriumot és a járulékcsökkentést vették legtöbben igénybe 

 További intézkedésként foglalkoztatási támogatást és kedvezményes, akár támogatással kombinált 
hiteleket szorgalmaznak 

 Problémaként merült fel, hogy a megkérdezettek közül a legkisebbek kirekesztődnek a hitelintézeti 
törvény alapján működő szolgáltatók hitelkonstrukcióiból, nem tudják felmutatni a kért fedezetet 

 Az általuk preferált hitel 15M Ft alatti, és a kamat max. 2.5% - ez jelenthet megoldást a mostani 
helyzetben 

 

 Végeredmények 
  

1. A kérdőívet kitöltő vállalkozói kör 
 

A kérdőívet kitöltő vállalkozások túlnyomó többsége, foglalkoztatottak száma és árbevétel alapján 
mikrovállalkozónak számít.  

A vállalkozások 43%-a legfeljebb egy, közel kétharmaduk (65.06%)-a legfeljebb három alkalmazottal dolgozik. 
40%-uk éves nettó árbevétele 40 millió Forint alatt marad. Átlagos foglalkoztatotti létszám a mintában 5.6 fő. 
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Látható tehát, hogy a felmérést kitöltő vállalkozások a legkisebb mikro- (családi) vállalkozások közül 
kerülnek ki, ahol vállalkozó személye és legfeljebb 1-2 alkalmazott működteti a céget. Egy korábbi, hasonló 
ügyfélkörben végzett társadalmi hatás felmérésből kiderült: ezen vállalkozások esetében a cég sikeressége 
nagyban összefügg a vállalkozó családjának boldogulásával is, ugyanis a mikrovállalkozók 83%-ának egyetlen 
jövedelemforrása a családi cég. 

2. A járvány okozta rendkívüli helyzet hatásai 
 
 
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli és hirtelen gazdasági bezárkózás hatásai azonnal lecsapódtak a 
felmérésben résztvevő vállalkozói körben is. 
 
A gazdasági hatásokat szubjektíven igen negatívan ítélik meg a vállalkozók. 70,3%-uk igen drasztikusra becsüli 
a hatásokat (10-es skálán 8-10), és csak 7.5%-uk tartja enyhének vagy alig érzékelhetőnek a hatásokat (1-3). 

 
 
Tevékenységi kör szempontjából az „enyhe” hatásokat vélelmező cégek főként nagyobb hozzáadott értéket 
igénylő, tudásintenzív iparágakból (IT) kerülnek ki, vagy az építőiparból. 
 
A drasztikusabb hatásokat érző cégek többnyire a vendéglátás, turizmus, kreatív ipar, szolgáltatás, 
kiskereskedelem területeken tevékenykednek. 
 



 

 

FELMÉRÉS - A COVID-19 járvány KKV szektort érintő gazdasági 
következményeiről 

5 

 

 
Egyéb, a válaszadók által említett negatív körülmény: 

 Munkaerőhiány 

 Fizikai korlátozások (nem lehet bemenni/vendéget fogadni) 

 Elmaradt rendezvények, nyaralószezon kiesése 

 Partnerek, ügyfelek, vásárlók fizetőképességének hirtelen csökkenése 
 

A kérdőív kitöltésének időpontjában 2-3 hete tartottak a pandémiás korlátozások, és ezek már a 
megkérdezett cégek több mint egyharmadánál (34%) elbocsátásokhoz vezettek, további 11%-uknál pedig 
fizetés nélküli szabadságra kellett küldeni legalább egy munkavállalót. Tehát a megkérdezettek 45%-a 
kénytelen volt azonnali foglalkoztatási lépésekkel is reagálni a nehéz helyzetre. 
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A megkérdezett cégek mintegy kétharmada, 65%-a nem kényszerült leépítésre. A többi válaszadó átlagosan 
2,7 főt volt kénytelen elbocsátani, ami igen jelentős, tekintve az adott cégek nagyságát. 
 
Fizetés nélküli szabadság kiadására a megkérdezettek 25,4%-ában került sor, ez átlagosan 2,3 főt 
jelentett. Azon cégek körében, akik nem számoltak be elbocsátásról, minden ötödik esetben (18,5%) történt 
fizetés nélküli szabadságra bocsátás. 
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Az elbocsátott munkavállalók össz létszáma 507 fő, a fizetés nélküli szabadságra küldötteké további 355 fő. 

Ezen felül további munkahelyeket is veszélyben éreznek a vállalkozók: ha belátható időn belül nem ér véget 
a válság, átlagosan 1.7 munkahely elvesztésétől tartanak – ez összesen 911 főt jelent a megkérdezetti 
körben, ahol az össz munkavállalkozói létszám 3001 fő – tehát a munkahelyek további 30,3%-a veszélybe 
került a válság miatt. 

A vizsgált mikrovállalkozói ügyfélkörben a válság tehát a munkahelyek 59%-át érinti, ami igen jelentős 
szám a cégek nagyságát, erőviszonyait és túlélő-képességét tekintve. 

 

A grafikonon látszik, hogy az mintában szereplő össz munkavállalói létszámhoz képest hogy alakulnak a 
veszélyeztetett munkahelyek: a megkérdezettek 507 elbocsátott munkavállalóról, ezen felül 355 esetben 
fizetés nélküli szabadságról számoltak be, és ezen felül további 911 munkahelyet éreznek veszélyben a 
válság miatt. 

A vizsgált mikrovállalkozók tehát úgy érzik, rendkívül negatívan érinti őket a válság, és erre azonnali 
leépítéssel reagáltak: a munkahelyek harmada szűnt meg, ill. került sor fizetés nélküli szabadság 
kiadására. 

3. A vizsgált vállalkozások túlélési tervei 

 

Felmerül a kérdés, hogy mennyi ideig képesek ebben a csökkentett üzemmódban működni a vállalkozások. 
A válságra felkészülni nem volt lehetőség, a cégek közel kétharmada pedig 1-2 hónap működési 
költségeinek finanszírozására elegendő tartalékkal rendelkezik csak. Különösen az 1-2 főt foglalkoztató 
cégek sérülékenyek, a mintában szereplő nagyobb foglalkoztatóknak több hónapra, akár 1-2 évre is 
elengedő tartalékuk van. 
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A Kormány által, a járvány miatti korlátozások bevezetésével szinte egyidejűleg bejelentett gazdasági 
intézkedések a megkérdezett cégek felét pozitívan érintették. Legtöbben a hitelmoratóriumot veszik 
igénybe, de az adó- és járulékkedvezménnyel is a cégek mintegy negyede élt a kérdőív készítésének 
időpontjában – de valószínűleg ez az arány a jövőben növekedni fog. 
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A megkérdezettek véleménye szerint további kedvezményes hitelek, támogatások szükségesek ahhoz, hogy 

eredményesen át tudják vészelni a járvány okozta válságot. A közterhek csökkentése és a foglalkoztatás 

támogatása mellett a válaszadók fele szükségesnek tart valamilyen hitelkonstrukciót. 

 

   További javaslatok a megkérdezett mikrovállalkozások részéről: 

 eljárások gyorsítása 

 bérleti díj támogatás, vagy átmeneti bérleti díj plafon megállapítása pl. plázák számára 

 adózás egyszerűsítése, adózói kör váltás egy éven belül is 

 kedvezményes hitel, könnyített fedezettel 

 KATA fizetése alóli mentesség kiterjesztése 

 iparűzési adó enyhítés 

 vissza nem térítendő válllakozói pályázatok 

 támogatás, ösztönzés az elmaradt rendezvények pótlására 

 kibővített munkanélküli támogatás 

 vissza nem térítendő bértámogatás 

  

A válaszokból kirajzolódik, hogy a megkérdezett vállalkozások nem határolódnak el a hitelfelvételtől az üzleti 
tevékenység fellendítése érdekében, de legtöbben kedvezményes kamatozású, vagy támogatással 
kombinált hitelt tartanának kedvezőnek, tehát az elérhető kereskedelmi banki hiteleknél kedvezőbb 
konstrukciót keresnek. 
 
Ennek megfelelően a kigazdálkodható hitelkamat 2,5%-on belül van (válaszadók 93%-a). Látszik tehát, 
hogy a vizsgált mikrovállalkozások a jelenlegi helyzetben nem tudnának kigazdálkodni egy kereskedelmi 
banki hitelt. A megkérdezettek 62%-a ezen kívül problémásnak, nehezen teljesíthetőnek ítéli a 
kereskedelmi bankok által kért szokásos fedezet, garancia felmutatását.  
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A vállakozások 35%-a számára max. 8 millió forintos hitelösszeg jelent megoldást, további 17% számára a 
8 és 15 millió forint közötti hitelösszeg szükséges, így összesen a válaszadók 52,2%-nak jelentene 
megoldást a 15 millió forint alatti hitelösszeg. Ennél magasabb hitelösszeget csak 5,6%-uk jelölt meg, és 
42,3%-uk látja most úgy, hogy nincs szüksége hitelre. 
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A válaszadók megfogalmazhattak további javaslatokat az újraindulás és a hosszú távú sikeres 
működés érdekében: 

 beruházás-élénkítés 

 bürokrácia csökkentése 

 kedvezményes kamatozású mikrohitel 

 banki bekerülési feltételeknél, garanciáknál kedvezőbb hitelkonstrukció 

 adó- és járulékterhek csökkentése, időbeli eltolása. Max. 5 millió Ft éves árbevételű cégek számára 
további kedvezmények 

 extra járulékkedvezmény annak a cégnek, amely nem küldi el alkalmazottait a válság alatt 

 elbocsátott dolgozók újrafoglalkoztatásánál kedvezmény 

 pályázatok végrehajtásánál rugalmasság, megítélt támogatás gyors folyósítása, kevesebb 
bürokratikus akadály 

 minél több vissza nem térítendő támogatás, akár hitelkonstrukcióval kombinálva 

 A válság által legjobban sújtott szektorok – turizmus – számára speciális kedvezmények, 
munkahelymegtartó támogatás. Nagy rendezvények előre hozása a járványt követően 

 Támogassák a rekreáció típusú kikapcsolódást az állami vagy állami érdekeltségű gyógyfürdők 
belépő árainak jelentős pl. 50% belépő díjának mérséklésével.  

 Járuléktámogatás egy személyes vállalkozások esetében is, és nem csak az eddig  kijelölt TEÁOR 
kódokon. pl. 5-10 milliós éves bevétel alatti EV-nál 

 Iparűzési adó csökkentése, kamarai díj eltörlése 

 A szépségipari szakmában dolgozóknak eszközbeszerzési, ingatlanvásárlási támogatás 

 Bérleti díjak szabályozása 

 anyagbeszerzés terén komoly korlátozást jelent, hogy 9-12 közt csak az idősek vásárolhatnak – 
ennek észszerűsítése 

 vidékfejlesztési pályázatoknál biztosítékadási kötelezettség eltörlése 
 


