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2020 tavasza – pontosabban a rendkívüli állapot okozta körülmények - vállalkozásaink jó részét 

érintette, sokukat térde is kényszerítette. A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége 2020 

áprilisának első napjaiban, majd május első napjaiban ismét azt vizsgálta tagvállalkozásai körében, 

mit jelent ez számszerűsítve számukra április 1, illetve május 1-én. 

A májusi felmérésben a megkérdezett vállalkozások száma 65 volt, számos – véletlenszerű - 

tevékenységi körből: 46 db. kft (71%), 8 db. egyéni vállalkozó (12,3%), 4 db. családi vállalkozás 

(6,2%), 2 engedélyezett fizikai személy (3,1%) és 5 egyéb (rendelő, ügynök stb.). A vállalkozásokból 

élő személyek száma 269. 

Május 1-én az alkalmazottak 32%-a került haza; ezek közül 2,2%-nak (6 személynek) megszűnt a 

munkaviszonya, 4,8% (13 személy) pihenőszabadságra ment, 25,3% pedig kényszerszabadságra 

került (șomaj tehnic – 68 személy). 

Ami a tevékenység intenzitását illeti, a cégek 18,5%-ának megszűnt a tevékenysége (üzleti forgalom 

100%-al csökkent), 26,2%-ának pedig változatlan maradt – ezeket is beleszámolva, a vizsgált cégek 

tevékenysége átlagosan 55%-al csökkent! Ez utóbbi arányt az üzleti forgalomra vetítve azt 

tapasztaljuk, hogy arányaiban átlagban 53,1%-al csökkent az üzleti forgalom a vizsgált vállalkozások 

esetében. 

A vállalkozói hangulatot tekintve azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók 57%-a szerint a május nem hoz 

változást a vállalkozása életében, 7%-a szerint meg rosszabbak lesz a helyzet. Ugyanakkor 25%-uk 

szerint jobbra fordul a sorsuk, illetve 11% nem tudta felmérni előre a várhatót… 

A következő oldalon összehasonlítást láthat a két hónap adataiból. 

 

Székelyudvarhely, 2020. május 12. 

 

A felmérést a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége végezte 2020 áprilisa, majd májusának elején 

SZMVSZ tagvállalkozók körében, összesen 63 és 65 cég képviselőjének személyes megszólításának 

módszerével. A felmérésben segítettek Lukács Orsolya és Kiss Mihály. – akiknek ezúton is köszönetet mondunk 

munkájukért. 

A felmérés eredményei szabadon publikálhatók a forrás egyértelmű megjelölésével. 

szmvsz SZÉKELYUDVARHELYI 

MIKROVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE 



Helyzetkép: március – április 

 

A rendkívüli állapot második hónapjára – 

mint a bal oldali diagramon is láthatjuk – a 

helyzet, ha minimális mértékben is, de 

tovább romlott.  

Az alkalmazottak harmada nem dolgozik, 

illetve a visszajelzések alapján, hacsak a 

május nem hoz jobbat, illetve az állam nem 

támogatja határozottan a munkavállalók 

megtartását, júniusra jelentősen nagyobb 

lesz a munkából hazaküldött személyek 

száma. Sok az olyan vállalkozó, aki, tartva az állam kiszámíthatatlan reakcióitól (későbbi ellenőrzések, 

büntetési kvóták, stb), nem vett igénybe semmilyen támogatást, és május végéig tervezi/próbálja 

kihúzni az alkalmazottjaival, sokszor részmunkaidős, vagy akár fizetett-otthonülős megoldást 

alkalmazva.  

 

A vállalkozások háromnegyedét érintette 

negatívan az elmúlt időszak: közel 19%-a 

teljesen leállt, 55%-a viszont vagy 

jelentősebb forgalomcsökkenést szenvedett 

el, vagy valami új tevékenységbe vágva 

próbálja kihúzni ezt az időszakot.    

A vállalkozói hangulat egyébként nem túl 

pozitív: 64%-a a válaszadóknak úgy 

vélekedik, hogy a május hónap nem hoz 

pozitív változást a cége életébe, vagy akár 

még tovább fog romlani a helyzet – 11%-uk nem tudta megítélni a jövőt, 25%-uk szerint viszont 

biztosan jobb következik.  

 

Ha az előbbi diagramon az érintett cégek 

számának arányát láthattuk, itt, a bal 

oldalon, az érintettség mértékét figyelhetjük 

meg. 

Kiindulva az egyes cégek 2018-as 

eredményéből (a jelenleg elérhető nyilvános 

adat), ezt összevetve az általuk nyilatkozott 

forgalomcsökkenéssel, átlagban és 

arányaiban a bal oldalon is látható értékeket 

kapjuk: átlagban 54,6%-al csökkent a 

tevékenység volumene, illetve 53,1%-al az üzleti forgalom értéke. Ez utóbbi érték növekedése főként 

az erősebb cégek tovább lassulásának tudható be, illetve ez az a trend, amit közülük sokan nemcsak 

májusban, de júniusban sem látnak megváltoztathatónak…  

 


