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 40 ezer mikróvállalkozásnak nincs egy millió forintja 

profitline.hu 

A 30 ezres mintájú kis-közép-nagyvállalkozások után a Via Credit a 
mikrovállalkozásokat elemezte - a koronavírus okozta helyzetben kinek mekkora tarta-
léka van, hány hónapig tudja életben tartani vállalkozását? A 165 ezres mintavétel 
legmegdöbbentő eredménye az, hogy mikrovállalkozások negyedének, közel 40 ezer-
nek kevesebb, mint egy millió forint van a számláján. A vizsgált 458 ezres létszám kö-
zel 35 százaléknak, azaz 156 ezer alkalmazottnak van veszélyben a munkahelye a cégé 
alacsony tartalékjai miatt-véli a Via Credit. 

A Via Credit korábban már megvizsgált a 30 ezer, 10 főnél többet foglalkoztató kis-, közép- 
és nagyvállalkozást. „Arra az eredményre jutottunk, hogy a kisvállalkozások aggódhatnak a 
legjobban, és onnan is kb. 3.000-5.000 darab közé tehető a problémákkal küszködők száma. 



 

2510 Dorog, Orgona u. 2. ● Tel/fax: 06-33-431-793 ● Mobil: 06-30-571-6850 
E-mail: iposz.dorog@gmail.com ● Honlap: www.dorogiipartestulet.hu 

Iparági szegmentáció nélkül is feltételezhető, hogy százezres nagyságrendű a veszélyben 
lévő munkahelyek száma.” – emlékeztet Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati ta-
nácsadó ügyvezető igazgatója. 
 
A mostani elemzés tárgya a mikróvállalkozások, amelyek a KSH szerint több, mint 450 ezren 
vannak, de közülük érdemi gazdasági hatással csak 165 ezer rendelkezik – a Via Credit friss 
elemzése ez utóbbiakat vizsgálta. A teljes 165 ezres mintán azt látszik, hogy a vizsgált válla-
latok átlagosan 2,7 főt alkalmaznak, így összesen 458 ezer embernek adnak munkát. Ha-
vonta 231 ezer Ft-ot költenek egy főre (bér és járulék). Ez az összeg lényegesen alacso-
nyabb a nemzetgazdasági átlagnál, a minimálbérnél csupán picit magasabb összeg. 
 
Minél kisebb a havi finanszírozási igény, annál nagyobb a túlélés valószínűsége. A 
mikrovállalkozások jellemzően olyan iparágakban működnek, ahol kisebb a finanszírozási 
igény, de egyben kevésbé hitelképesek, kevésbé bonyolult a működésük, de ha van is hite-
lük év végéig, ők is élvezhetik a moratóriumot. 
 

Mennyi pénze van a mikróknak? 

 
 
A mikrókat három kategóriába csoportosította Via Credit: 
 
-0 fős cégek, ők olyan tevékenységet végeznek, amihez nincs szükség főállású munkaválla-
lóra; 
-1-4 fős cégek, őket szoktuk családi holdingoknak hívni, általában 2 fővel működnek; 
-5-9 fős cégek, a vizsgált állomány 10%-a tartozik közéjük, a céges működés itt figyelhető 
meg. 

Ezen kívül tovább osztottuk őket az alsó 25%, illetve az átlag arányában. Az alsó 25%-ba 
értjük azokat, akik gyengébb mutatókkal rendelkeznek, azaz kevés pénz van a számlájukon, 
ők a kevésbé válságállók. Az átlag alatt az átlagolt értéket vesszük. A nulla fős cégeket refe-
renciaként tettük be a számításba, mert úgy gondoljuk, hogy ezek főleg projektcégek, máso-
dik / harmadik / sokadik cége egy nagyobb vállalatnak, cégcsoportnak vagy főállás mellett 
kiszervezett tevékenységek. 
 
Az 1-4 fős cégek átlagban 33 millió Ft éves bevételt érnek el, 2-en dolgoznak benne, 3 millió 
forint hitelük van, és 7,5 millió forint pénztartalékjuk. „Ha úgy vesszük, ezek a vállalkozások 
nem állnak rosszul. De, a negyedének, azaz 40 ezer vállalkozás átlagosan alig 270 ezer 
forint számlapénzzel rendelkezik, ami nem sok mindenre elég. Nekik biztos nem segít a je-
lenlegi helyzet.” – emelte ki a Via Credit ügyvezetője. 
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Az 5-9 fős cégek – összesen 20 ezren vannak - átlagosan már 7 főt foglalkoztatnak, ők fele-
lős munkáltatóknak tekinthetők, a családi cég jelző annyiban igaz rájuk, hogy bizonyára csa-
ládtagok is vannak a dolgozók között. 40 százalékuk azonban nem rendelkezik 3 havi tarta-
lékkal, így előfordulhat, hogy a tulajdonosnak saját megtakarításából kell tőkésíteni a céget. 
 
Az 5-9 fős kategóriába eső vállalatoknál a bevételhez képeset kevésbé jelentős a bérköltség. 
Az alsó kvartilist nézve a havi bevétel nagyságrendileg 25%-a bérköltség. Ennek oka első-
sorban az eltérő költségszerkezet lehet, de a Via Credit szerint ez így is nagyobb mozgáste-
ret ad részükre, kevésbé van veszélyben a munkavállalók megélhetése. 
 
Az 1-4 fős vállalatok alsó kvartilisében a havi árbevétel kb. 1,3 millió Ft. A havi bérköltség 
átlagosan kb. 4-500 ezer Ft körül alakul. Ebből az következik, hogy egy 1-3 hónapig tartó, 
50-70%-os bevételvisszaesés esetén tartalékok bevonása híján nem lenne fedezet a bér, a 
fix és a változó költségek kifizetésére. 
 

Minél kevesebb alkalmazott, annál több tartalék (bérköltséghez viszonyítva) 

Ha a mikrovállalatokat tovább csoportosítjuk méret szerint, azt látjuk, hogy minél kevesebb 
alkalmazottja van egy vállalatnak, annál nagyobb tartalékkal rendelkezik a bérköltséghez 
viszonyítva. Ezt vélhetően az magyarázza, hogy 1-2-3 alkalmazottal rendelkező vállalatban 
valójában csak a tulajdonos és családja van bejelentve. A vállalat pénzeszközei pedig gya-
korlatilag a család vagyonaként van kezelve, csak adózási okokból nem került kifizetésre 
osztalékként. * 

A nagyobb létszámúak esetében viszont aggasztó, hogy a pénztartalék aránya folyamatosan 
csökken a létszám emelkedésével. Ezek a kisvállalatok lehetnek azok, amelyeket legrosz-
szabbul fog érinteni a válság. Már a gazdaság 1-2 hónapos leállása a vállalat csődjét és az 
alkalmazottak elküldését jelentheti sokuk esetében. 
 
„A teljes minta alapján az összesen 156 ezer alkalmazottnak, a teljes 458 ezer 34 százalé-
kának lehet veszélyben a munkahelye az alacsony tartalékok miatt.” – mondta 
Papadimitropulosz Alex. 
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Rosszul jár a vendéglátás, hotel ** 

A Via Credit iparági bontása alapján a legrosszabb helyzetben a vendéglátás és szálláshely 
szolgáltatásban működő vállalatok vannak, ráadásul a COVID-19 okozta válság is őket érinti 
legérzékenyebben. Ez önmagában közel 30 ezer veszélyeztetett munkahelyet jelent a vizs-
gált mintában. A kiskereskedelemben működő cégek és a gépjármű szervízek, használtautó 
kereskedők is alacsony tartalékokkal rendelkeznek. Előbbinél csak az élelmiszer & ital ke-
reskedők esetében nem kell jelentős visszaesésre számítani. Viszonylag alacsonyabb tarta-
lékokkal rendelkeznek még a teljes alkalmazotti létszámban jelentős veszélyeztett iparágak, 
mint a szállítás és az építőipar. Ahogy a fogyasztók visszatartják a költekezésüket (aggód-
nak, tartalékolnak), úgy az eladók (mikrók) egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. 

 

 

* Létszám és tartalék 
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** Iparági bontás 

 

Három hónap fizetési haladék az önkormányzati üzleteket 
bérlő vállalkozásoknak 
amdala.hu 

A veszélyhelyzet miatt több vállalkozás is nehéz helyzetbe került. Az üzletek forgalma 
drasztikusan csökkent. Sokan már korábban bezártak, mert a működésük lehetetlenné 
vált. A kijárási korlátozás csökkentette azoknak az üzleteknek a számát, ahová el lehet 
menni, így további vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe. 

Közös érdek, hogy ezek a nehézségek csak átmenetiek legyenek. A VII. kerületi Önkor-
mányzat is azt szeretné, hogy a veszélyhelyzet végével ezek a vállalkozások folytathassák a 
működésüket. Tisztában vagyunk vele, hogy ehhez most a mi segítségünkre is szükség van. 
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Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy 3 hónapig nem szedi be a bérleti díjat azoktól a 
vállalkozásoktól, amelyeknek forgalmát a vonatkozó kormányrendeletek (itt és itt) hátrányo-
san érintik, mert 

-          korlátozták a nyitva tartását; 

-          az általános kijárási korlátozás miatt nem számíthatnak forgalomra. 

A fizetési haladék 2020. április 1-jétől 2020. június 30-áig tart. A fizetési moratórium alatt 
meg nem fizetett bérleti díjat 2020. augusztus 1-jétől legfeljebb 9 havi részletben kell a bér-
lőnek megfizetnie. 

Haladékot azok a bérlők kérhetnek, akiknek 

–          2020. március 16-án érvényes bérleti szerződésük volt az önkormányzattal, és 

–          vállalják, hogy nem szüntetik meg a szerződésüket a moratórium alatt, illetve mind-
addig, amíg a moratórium alatt összegyűlt tartozást ki nem fizették. 

Jelen pillanatban senki se tudhatja, meddig tart a járvány. Ezek a könnyítések most 3 hónap-
ra szólnak. Ha azonban a veszélyhelyzet miatt a vállalkozások még hónapokig nem nyithat-
nak ki, az önkormányzat természetesen mérlegelni fogja a fizetési haladék meghosszabbítá-
sát. 

Koronavírus: vállalkozási alkalmazkodási stratégiák 
ado.hu 

A legkülönfélébb ötletekkel próbálnak meg a vállalkozók alkalmazkodni a járvány körülmé-
nyeihez, köztük nem egy olyan is lehet, amely a kilábalás után is fennmaradó üzleti modellé 
válhat, persze sok cégnek az egyetlen lehetősége a folytatáshoz, az átmeneti kivárás. 

Valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy lehet borkostolót tartani interneten. A járvány 
hatására viszont egy borászat éppen ilyen ötlettel állt elő. A borokat házhoz szállítják, míg az 
interneten egy adott időpontban a borászok elmondják az érdeklődőknek, hogy mit is kell 
tudni az adott borról. 

Pécsen a vásártér, vásárcsarnok és piacok több értékesítője vállalta, hogy előzetes egyezte-
tés mellett házhoz szállítja a megrendelt termékeket – közölte a baranyai megyeszékhely 
önkormányzata kedden. 

A városban korábban a polgármester döntése nyomán bezártak az árusító létesítmények, a 
mostani intézkedés annak érdekében történt, hogy “a pécsiek hozzájussanak a helyi terme-
lők és árusok termékeihez, és utóbbiak is plusz értékesítési felülethez jussanak” – írták. An-
nak érdekében, hogy az árusok és termelők biztonságosan tudják eljuttatni termékeiket a 
pécsiek otthonaiba, a szolgáltatás megkezdéséhez Pécs önkormányzata maszkkal és gumi-
kesztyűvel látja el őket – tették hozzá. 

Szerdától újra megnyitják a 18-án bezárt piacot Pásztón, az új szabályozás többek között 
tartalmazza, hogy csak 65 év alattiak árusíthatnak – tájékoztatta az MTI-t a Nógrád megyei 
város polgármestere. Farkas Attila elmondta: a járvány idején tojást, zöldséget, gyümölcsöt, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000046.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000071.KOR
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mézet, feldolgozott füstölt húsárukat, tejtermékeket, palántákat, vetőmagot és élő virágokat 
árulhatnak ott Pásztó 40 kilométeres körzetében termelő és lakó gazdák. Az eladóknak köte-
lező a szájmaszk és gumikesztyű viselete (ezekről az árusító köteles gondoskodni), a vásár-
lóknak ajánlott a védőeszközök használata. Az árusítók és segítőik csak 65 év alattiak lehet-
nek. 

A kivárásban látják a továbblépés első feltételét a BorgWarner turbófeltöltőket készítő orosz-
lányi gyárában, amely jelenleg csökkentett szinten működik. Április 6-ától, hétfőtől két hétre 
leáll az üzem és az 1100 dolgozót szabadságra küldik – közölte az MTI-vel a vállalat HR 
igazgatója. Karaszek Szabolcs elmondta, bíznak a gyártás mielőbbi újraindulásában. A vevői 
igények alapján átmenetileg elképzelhetőnek tartják a négynapos munkahétre való áttérést. 

A Baranya megyei Komlón járműalkatrészek gyártásával foglalkozó osztrák tulajdonú 
Polytec Komló Kft. hétfőn jelentette be, hogy a munkavállalók egészségének védelme és a 
gazdasági károk mérséklése érdekében beszünteti a termelést. A cég által előzetesen április 
14-ig tervezett leállást követően az első héten fizetett szabadságot vehetnek igénybe a mun-
katársak, majd az azt követő időszakra állásidőt fizet mintegy 200 dolgozójának a társaság. 
A legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2018-ban 2,6 milliárdos árbevételt és 
csaknem 300 millió forintos nyereséget elérő vállalat egyetlen munkavállalójától sem válik 
meg. 

Behajthatatlan követelések áfája: speciális eljárásban még 
visszaigényelheti 
adozona.hu 

Április 22-éig azoknak is van lehetőségük adóalapjuk csökkentésére, akik nem felel-
nek meg a behajthatatlan követelések adóalapjának utólagos csökkentésére vonatko-
zó a január 1-jétől hatályba lépő szabályoknak. „Mivel bizonyos iparágakban a korábbi 
körbetartozások jelentős terhet jelentenek, és a mostani helyzet még tovább mélyíti a 
nehézségeket, érdemes legalább a behajthatatlan követelések áfa-visszatérítésével 
mérsékelni a veszteségeket. Akik pedig eleve beleférnek a behajthatatlan áfa vissza-
igénylésével kapcsolatos általános szabályokba, ott akár gyors cash flow könnyítést 
is hozhatnak a visszaigénylések” – javasolja Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető 
tanácsadója, partnere. 

Mivel a januárban bevezetett szabályok nagyon szigorúak, és a csak 2015. december 31-e 
után teljesülő ügyletekre vonatkoznak, így sokan kimaradhattak a lehetőségből. Április 22-éig 
még nekik is érdemes próbálkozniuk és speciális eljárás keretében visszaigényelni az áfát. 
Az eljárás keretében a kérelmet közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illeté-
kes szervéhez kell előterjeszteni a közösségi jogra hivatkozva. 

Mindenképp érdemes megfontolni ezt, ha a számlakibocsátó és a számlabefogadó kapcsolt 
vállalkozás az áfatörvény tág értelmezése szerint (jelenleg vagy az ügylet idejéig visszame-
nőlegesen bármikor névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszony áll(t) fenn; az egyik fél a 
másik félnek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy közöttük munkaviszony 
vagy azzal egyenértékű jogviszony áll(t) fenn; egymás vagy a felsoroltak közeli hozzátarto-
zói). 
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Azok is reménykedhetnek a speciális eljárásban, akik követelése a behajthatatlanság hatá-
lyos fogalmának nem felel meg, például még nem telt el 2 év a felszámolás megindításától. 

Mivel a törvény azokat is kizárja, akiknek az adósa magánszemély, így számukra is csak ez 
az út járható. De azok sem tehetnek másképp, akik engedményezték vagy biztosították a 
követelésüket, ugyanis bármilyen kicsi az engedményezési díj vagy a biztosítói megtérülés, 
a teljes követelést kizárja az adóalap-csökkentésből. 

Hasonló helyzetben vannak azok is, akiknek adósa már az ügylet időpontjában is problémás 
volt, például szerepelt a jelentős összegű adótartozással rendelkezők listáján, csőd- vagy 
felszámolási eljárás alatt állt. 

Végül a speciális eljárás lehet a megoldás, azok számára is, akinek követelése túl régi, azaz 
2015. december 31-e előtti. Ha az ügylet teljesítési időpontja és a behajthatatlanság jogcíme 
megállapításának időpontja is túl van az elévülési időn, de Magyarország EU-s csatlakozása, 
vagyis 2004. május 1-je utáni, lehet közvetlenül a közösségi jogra hivatkozni. 

A speciális kérelem esetében is készülni kell a bizonyításra. Ilyen esetben az adóhatóság 
önálló eljárás keretében intézkedik, és a tapasztalatok szerint a kérelem elutasítása esetén 
sem szab ki adóbírságot. 

„A gazdasági nehézségek közepette érdemes a lehetőséget az érintett cégeknek ismét át-
gondolnia” – emelte ki Jancsa-Pék Judit. 

Hogyan értelmezzük a rendkívüli munkavállalói és munkáltatói adó- 
és járulékkedvezményeket? 

profitline.hu 

 
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése 
érdekében a Kormány március 18-án rendeletet alkotott, amely a különösen veszélyez-
tetett ágazatokban csaknem teljes egyéni járulékmentességet biztosít a munkavállalók 
számára 2020. márciustól júniusig. A rendkívül gyorsan megalkotott jogszabály értel-
mezésével kapcsolatban számos gyakorlati kérdés merül fel, amelyekkel összefüg-
gésben az adóhatóság folyamatosan frissíti tájékoztató anyagát. 

 
Az érintett ágazatok részletes felsorolását és a rendelet alkalmazásával kapcsolatos részlet-
szabályokat a március 23-án kihirdetett kormányrendelet tartalmazza. A jogszabály értelme-
zésével kapcsolatban az adóhatóság március 27-én kiadott egy folyamatosan frissülő tájé-
koztató anyagot, amely számos értelmezési kérdést megválaszol. A tájékoztató az alábbi 
linken érhető 
el: https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v2020
0326.html 
  
Ezen ágazatokban csak egészségbiztosítási járulékot kell fizetni, munkavállalónként maxi-
mum havonta 7.710 forint összegben. A munkáltató is mentesül a foglalkoztatáshoz kapcso-
lódó közterhek megfizetése alól, nem kell tehát szociális hozzájárulási adót és szakképzési 

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v20200326.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v20200326.html
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hozzájárulást fizetni 2020 júniusáig. Továbbá, a rehabilitációs hozzájárulás is az irányadó 
mérték kétharmadára csökkent. A módosítások tehát mind az érintett munkavállalók, mind a 
munkáltatóik számára tartalmaznak kedvezményeket. 
  
A gyakorlatban felmerülhetnek ugyanakkor még nem tisztázott értelmezési kérdések, 
melyekre a Deloitte szakértői világítottak rá: 
  
Az értelmező rendelkezések a fenti kedvezmények alkalmazhatóságát a megfelelő TEÁOR 
és TESZOR szám alatt folytatott tevékenységek tekintetében biztosítják. A tényleges főtevé-
kenységnek ezen tevékenységek közül kell kikerülnie. Tényleges főtevékenységnek azt kell 
tekinteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a leg-
több bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. Kérdésként merülhet fel azon-
ban, hogy összevonhatók-e a kedvezmények alkalmazásához szükséges bevételi adatok, ha 
egy adózó több olyan tevékenységet is folytat, melyeknek a TEÁOR és TESZOR számai 
megfelelnek a rendelkezéseknek. 

A rendelet nem tartalmaz iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a 6 hónapos figyelési idő-
szakot hogyan kell számolni. Kérdés, hogy beleszámolandók-e a tört hónapok a március 24-
ig terjedő időszakba. 
  
Azon vállalatok esetében, amelyek a március hónap tekintetében nem élnek a kedvezmény-
nyel, kérdés lehet, hogy ha a társaság a havi bevallások benyújtását követően feltárja, hogy 
érvényesíthette volna a kedvezményt már márciusra is, visszaigényelheti-e a már megfizetett 
közterheket, vagy van-e lehetőség önellenőrzés benyújtására. 
  
Érdemes megemlíteni azt is, hogy a társaságok jellemzően széles körben biztosítanak olyan 
természetben adott juttatásokat munkavállalóik számára, amelyeket béren kívüli vagy egyes 
meghatározott juttatásként kezelnek. Ezekkel összefüggésben felmerülhet a kérdés, hogy 
ezen juttatások tekintetében a kifizető szintén mentesül-e a szociális hozzájárulási adó meg-
fizetése alól. 
  
A fentieken túl fejtörést okozhat az is, ha a megfelelő ágazatban működő társaság szokásos 
gyakorlata alapján valamilyen éves kifizetésre – például egy bónusz kifizetésére a tavalyi év 
vonatkozásában – a kedvezménnyel érintett időszakban kerül sor, alkalmazható-e a járulék-
kedvezmények igénybevétele. 
  
Azon társaságok esetében, ahol a fenti kérdések relevánsak lehetnek, javasolt a jogszabály-
változások és a hatósági iránymutatások folyamatos nyomon követése. 

"Én szeretnék tisztességesen adózni, de most nem megy" 
hvg.hu 

Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóz-
nak, viszont a koronavírus-járvány az ő megrendeléseiket, így a bevételüket is lenul-
lázta. Az eddigi kormányzati csomagokból azonban rendre kimaradtak. Ebből pedig 
Ildikó szerint nagy baj lesz – egy csőd szélére sodródott kisvállalkozó története. 
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Ficzek Ildikó nyílászárókat értékesítő egyéni vállalkozó Győrben. Azután kereste meg szer-
kesztőségünket, hogy megírtuk, a világjárvány kitörésével kisvállalkozók ezrei kerültek hirte-
len nehéz, néha kilátástalan anyagi helyzetbe. A kormány eddig 81 ezer kisvállalko-
zót mentesített ugyan a kata fizetése alól, de sokakon ez sem segít. Ildikó saját vállalkozása 
példáján mondta el, hogy miért nem. 

Kényszervállalkozó vagyok több éve, de eddig nem panaszkodtam 

– kezdte. „Bár közgazdászként, vezető pozíciókban, alkalmazotti jogviszonyban jobb volt, de 
45 felett, középvállalkozásnál dolgozva, egyre alacsonyabb bérért, már nem volt leányálom. 
A szürkegazdasághoz nem voltam elég bátor, a kereskedelmi láncok középvezetői pozíciói-
hoz pedig hirtelen túlképzett lettem.” 

Ezért döntött úgy 2013-ban, hogy a saját lábára áll. 

Gyakorlatilag a nulláról kezdtem 

– mesélte. „Azt mondtam magamnak, ha nagyban képes voltam átlátni az értékesítési folya-
matokat, egy cég marketingstratégiáját, akkor kicsiben is meg tudom csinálni.” 

A munkahelyén felmondott, és eldöntötte, hogy attól a naptól kezdve értékesítési vállalkozá-
sából fog megélni. Mint mondta, a kereskedelmet ismeri, ehhez ért. „Tisztában vagyok azzal, 
hogy értékesítőként jó vagyok, tudom, hogy mit tudok, mit tanultam. És sajnálom azokat a 
cégeket, amelyek nem vettek föl, mert vesztettek ezzel” – nevette el magát. 

Mivel a legutolsó munkahelye egy ablakokat gyártó cégnél volt, úgy döntött, vállalkozást is 
ezen a területen indít. 

Itt volt a legfrissebb a tudásom, itt voltak kapcsolataim, ezért ezen a területen kellett marad-
nom. 

Szerkesztőprogramokat, számlázást tanult, és hosszas keresgélés után talált egy jó ablakos 
partnercéget, ennek kezdte el árulni a termékeit. 

Pénze nem volt túlzottan sok, ezért komolyabb tőke nélkül, kölcsönökből, a kreativitásában 
bízva vágott bele a munkába. Szó szerint garázscégként kezdte. 

Egy győri családi-társasházban lakom, van egy kis garázsunk, azt föltuningoltam, apránként 
megvásároltam a bemutatótermékeket. 

Később már a partnervállalat is támogatta ebben, nem kellett a kiállítandó nyílászárókra köl-
tenie. „Ma is ez a bemutatótermem, nem is változtatnék rajta.” Munkája nagy része az inter-
neten, telefonon zajlik, ott adja az ajánlatokat, ott keresik a vevők, akikkel csak akkor találko-
zik, ha már a terveket kell készíteni. Még alkalmazottként ismert meg egy nagyon jó 
beépítőcéget, velük kezdett el együtt dolgozni. Ők lettek az alvállalkozói, az ő feladatuk a 
helyszíni szemle, a mérés és a beépítés. 

Megállapodtunk, hogy én nem foglalkozom beépítéssel, ő pedig nem értékesít. 

Így férnek meg azóta is egymás mellett. Amit a partner legyárt, arra Ildikó ajánlatot tesz, ügy-
felet szerez és elad. Alkalmazottja nincs, azt mondta, ebből a szempontból most szerencsés. 

https://hvg.hu/kkv/20200330_A_koronavirus_miatt_egy_ideig_senki_ne_tervezzen_festest_mazolast_lakasfelujitast
https://hvg.hu/gazdasag/20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus
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A környéken sokan ismerik, „sokan jöttek, és kerestek meg”. A kezdeti nehézségek után a 
környéken élők elkezdték ajánlani. 

Egy biztosítós letérdelne ezért, én 80 százalékban ajánlásra dolgozom 

– mosolyodott el ismét. Még Ausztriából is kapott megrendelést. 

Oda is ismerős révén jutottam, ott is ajánlottak. 

Azt mondta, ma már nem menne vissza a multivilágba, noha vállalkozóként, ha hibázik, az a 
saját pénztárcájára megy. 

Gyötrelmes volt a kezdet, sokszor voltam közel a depresszióhoz, komoly mélypontjaim vol-
tak. Amíg az ember egy cégnél alkalmazottként dolgozik, és a főnöke mondogatja, hogy de 
mit gyártunk a jövő héten, attól a falra mászik. Amikor viszont saját magamnak mondogat-
tam, hogy oké, de a jövő héten mit fogok eladni, az sokkal rosszabb volt. 

Azt mesélte, ettől függött az egzisztenciája, miközben kölcsönökből élt, és próbálta visszafi-
zetni azokat. 

Továbbra is pici vállalkozó, de már van minimális nyeresége, és örül annak, hogy kényelme-
sebben keres normális összeget, mint ha alkalmazottként kellene gürcölnie. 

Az első két év nagyon pocsék volt, ahhoz képest tavaly és tavalyelőtt már három-négyszeres 
volt a forgalom. 

Ildikó szerint, aki ezekben az években nem tudott az építőiparban fejlődni, az azért elég bé-
na kellett, hogy legyen. Ezt a lendületet törte most meg a járvány. 

A koronavírus megjelenésének első percében visszamondták az utolsó két megrendelése-
met, azóta ajánlatkérés sincs. 

"Vagyis nem akar senki ablakot cserélni. Amin nem is csodálkozom. Ki tudja, kinek meddig 
van állása, vagy meddig nem lesz, meddig kell a tartalékokból élni, és ha ennivalóra, meg 
WC-papírra kell a pénz, hát én se a lakásfelújítással foglalkoznék." 

Ez azt jelenti, hogy Ildikónak ettől a hónaptól nincs bevétele: "Egymás után felhívtak, és azt 
mondták, majd később, köszönik. Ausztriába már én szóltam, hogy nem fog menni a munka, 
nem tudjuk az ablakokat kivinni." 

Hozzá hasonlóan a beépítő alvállalkozónak se lesz bevétele. Ahogyan a hasonló helyzetű 
társas vállalkozóknak és a szállító gyárnak sem, utóbbiak azért küzdenek, hogy a dolgozói-
kat megtartsák. 

Sokan terveztek házfelújítást, és hiába tudom, hogy megvan rá a pénzük, ha maguk is vál-
lalkozók, meg elvált anyukák két gyerekkel, akkor nyilván behúzzák a féket, és azt mondják, 
kivárunk, hogy meddig kell a tartalékból például a rezsit fizetni, a lakásfelújítás ráér. Nyilván 
meg fogják csinálni, de az ő helyükben most én sem vásárolnék ablakot. 

Ildikó munkája szezonális, ami azt jelenti, hogy „nyáron őrület van, dolgozni kell hétvégén és 
hétköznap este is”. Eddig mindig úgy készült, hogy a téli hónapokban nincs komolyabb bevé-
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tele, „arra lehetett tartalékolni”. A jelenlegi helyzet viszont más. Idén januártól márciusig ár-
ajánlatokat gyártott dömpingszerűen, ezekből lett volna munka és bevétel áprilistól decembe-
rig. 

Most nincs árajánlatkérés, ha ez így marad, az egész szezon elszállt. 

Közben gondot jelent neki a gyenge forint is, minden beszállító, redőnyös, párkányos cég 
folyamatosan árat emel. Már egyeztettek a gyártókkal arról, hogy ha újra minden visszaáll a 
régi kerékvágásba, komoly marketingtevékenységre lesz szükség, de 360 feletti 
euróárfolyamnál kedvezményt hirdetni nem lehet. 

Azt állítja, bántja, hogy hiába fizet havonta több mint kétszer annyi járulékot, mint egy katás, 
mégsem kapott eddig az államtól mentőövet – pedig neki sem lesz jövedelme. "Eddig azt 
hittem, majd a következő körben, most kicsit félek, hogy olyan kör nem lesz, amibe én is be-
kerülök. Hisz szóba se jövünk sehol" – fakadt ki. 

Elmondása szerint annyi tartaléka van, amennyiből pár hónapig eldöcög. 

Csak a járulék, amit havonta magam után befizetek, 90-120 ezer forintra rúg. Eddig teljesen 
hibátlanul fizettem, kínosan ügyeltem rá, hogy a szállítók és NAV felé mindig rendben le-
gyek. De most nem megy tovább. 

Úgy tervezi, hogy a nyereségéből kifizeti az iparűzési és a gépjárműadót, utána nincs to-
vább, mert nincs megrendelés. Annyi pénze marad, amennyiből élelmiszert vesz és kifizeti a 
rezsit. Ő továbbra is szívesen fizetne minden egyebet is, „csak jól jönne a segítség”. 

Én szeretnék, amíg nyugdíjba nem megyek, tisztességesen adózni, de most nem tudok fi-
zetni. Ennyi. 

Orbán Viktor miniszterelnök április 7-re ígérte a koronavírus-járvány miatti válságra kidolgo-
zott gazdasági csomag bejelentését. Azt mondta, ez lesz a "legnagyobb" gazdaságélénkítési 
program Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


