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Legfontosabb megállapítások
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Legfontosabb megállapítások #1
A minta
összetétele

Az egészségügy
területén működő
vállalkozások
jelenlegi helyzete



A riport 205, az egészségügyi szociális ellátás, egészségügyi szolgáltatás
(pl. masszőrök, természetgyógyászok, fogtechnikusok) területén működő
vállalkozás összesített válaszait mutatja be, melyek jellemzően mikrovállalkozások, és azon belül is többnyire egy-két fős cégek.



Az egészségügyi szolgáltatások területén működő vállalkozások túlnyomó
többségét is (83%) negatívan érintette a koronavírus járvány. Tízből két
cég szinte visszafordíthatatlan, hat pedig súlyos károkról számolt be.
Ugyanakkor 14%-uknak szerencsére csak mérsékelt károkat okozott, 2%ukat nem érintette, és egy olyan is akadt, akinél kedvezően hatott.



A többségnél azonban a kormányzati tiltó rendelkezések és a páciensek
kontaktustól való félelme a belső kereslet drasztikus visszaeséséhez
vezetett.



Az egészségügyi vállalkozások kétharmada arra kényszerült, hogy
bezárjon, szüneteltesse a működését, illetve sokan munkaidő / munkaerő
racionalizálást is végrehajtottak. Leginkább munkaidő csökkentéssel és
kényszerszabadságolással reagáltak. Minden ötödik vállalkozás a
fizetendő számláit is visszatartotta az állam, a közüzemi szolgáltatók és
partnereik felé, és közel harmaduknak már partnereik is tartoznak.



Az egészségügyi szolgáltatóknak is meglehetősen gyenge a likviditási
helyzetük: minden ötödiknek már elfogytak a tartalékai, és három hónapra
elegendő tartalékkal, amire a járványt optimista esetben is jósolják,
kevesebb mint harmaduk rendelkezik.
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Legfontosabb megállapítások #2



Az elkövetkezendő három hónap várható forgalma tekintetében az
egészségügyi szolgáltatás területén működő vállalkozások is elég
borúlátóak.



Még optimista becsléssel is 61%-os forgalom csökkenést várnak, a
pesszimista forgatókönyv szerint pedig 85%-kal is számolnak.



A munkaidő, munkabér csökkentést illetően úgy érzik, jó esetben a
dolgozóik több mint harmadának, rossz esetben pedig közel
kétharmaduknak csökkenteni kell a munkaidejét, munkabérét.



Lévén 1-2 fős mikro-vállalkozások, az elbocsátásokat tekintve kevésbé
érintettek, de úgy érzik rossz esetben a dolgozóik 40%-át, jó esetben
pedig 13%-ukat kell elbocsátaniuk az elkövetkezendő negyedévben.



A válságidőszakot jó esetben még 3, rossz esetben pedig 7 hónapra
jósolják.

Várakozások
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Legfontosabb megállapítások #3

Igényelt
támogatások



A következő három hónap átvészeléséhez saját tartalékaik
felhasználása mellett legtöbben az állam segítségét is várják.



Spontán felsorolt igényeik között legtöbbször (a válaszadók fele
említette) a pénzügyi támogatás hangzott el, de sokan adó és
járulékfizetési könnyítéseket, adókedvezményt (is) elvárnak.



A vizsgált javaslatok közül is elsősorban azokat az intézkedéseket
részesítették előnyben, melyekkel kiadásaikat csökkenthetik (adó- és
járulékterhek csökkentése, bérleti díjak támogatása), vagy amivel
pénzhez
juthatnak
(egyszeri
támogatás,
családtámogatási
jogosultságok meghosszabbítása).



Az ágazat speciális igénye, hogy
 a fogorvosokhoz hasonlóan, a fogtechnikusokra is kiterjesszék a
közterhek enyhítésére vonatkozó intézkedéseket
 az orvosok otthonába telepítve legyen a háziorvosi informatikai
rendszer
 digitalizáció támogatása (online munkavégzéshez számítógépek,
informatikai fejlesztések, licencek, webkamerák, pad készülékek, 3
dimenziós scannerek, nyomtatók, nagy adatmennyiségre)
 adó visszatérítés a fertőtlenítő szereket és védőfelszereléseket
vásárló és termelésükhöz felhasználó cégek részére a megnövekedő
szükségletű forgalom miatt
 védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) biztosítása
 sok SARS-CoV-2 tesztet, majd szerológiai tesztek elérhetőségének
biztosítása
 Megfelelő TEÁOR besorolás a fogtechnikai tevékenységre, mert a
fertőtlenítőszerekkel együtt van, ami felívelő, míg ők a tiltásra került
fogászattal vannak szoros összefonódásban.
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Legfontosabb megállapítások #4


A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását az egészségügy területén
megkérdezett vállalkozások több mint háromnegyede támogatja.



A BKIK 6 pontos javaslatcsomagjából a SZÉP kártyán keresztül adható
adómentes jövedelem bizonyult a legvonzóbbnak. A válaszadók több mint
fele hasznosnak érzi, és közel minden harmadik fontolóra is venné, hogy
éljen vele.



A második legnépszerűbb javaslat a generációváltás támogatása: a
gazdaság egészére nézve 41% tartja hasznosnak, és sokan (29%) maguk
is nyitottak lennének élni ezzel a lehetőséggel.



A követeléskezelésre irányuló javaslatot a gazdaság egészére nézve a
vállalkozások 43%-a hasznosnak tartja, és közel minden ötödik (18%) még
maga is fontolóra venné.



Az eszközfelvásárlással kapcsolatos javaslatot a gazdaság egészére nézve
még a válaszadók harmada eléggé hasznosnak tartja, viszont maguk
számára már kevesebben (15%) gondolkodnának el rajta,



A vállalkozások többnyire elutasítják azt a lehetőséget, hogy az állam
tőkeinjekcióért cserébe kisebbségi tulajdonossá váljon egy cégben.
A gazdaság egészére nézve is elég kevesen (20%) érzik hasznosnak, saját
vállalkozásukra nézve pedig még kevésbé (16%) tartják vonzónak.

Igényelt
támogatások
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Részletes eredmények

A kutatás adatai, a szegmens
összetétele
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Kutatási design

Az
adatfelvétel
módja

Online
kitöltések

Telefonos
interjúk

ÖSSZESEN

205
VÁLASZ

87%

10%

Cégméret
szerinti
megoszlás

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

2%

1%

közepes vállalkozás

nagyvállalat

A mikrovállalkozásokon belül
76%
24%
0%

1-2 fős
mikrovállalkozás

2 fősnél nagyobb
mikrovállalkozás

nincs adat
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Részletes eredmények

A vállalkozások jelenlegi helyzete,
válságreakciók
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A koronavírus hatása az egészségügy területén működő
vállalkozásokra 2020 áprilisáig
Az egészségügyi szolgáltatás területén működő vállalkozások túlnyomó többségét is (83%) negatívan érintette a koronavírus
járvány. Tízből két cég szinte visszafordíthatatlan, hat pedig súlyos károkról számolt be. Ugyanakkor 14%-uknak szerencsére
csak mérsékelt károkat okozott, 2%-ukat nem is érintette, és egy olyan is akadt, akinek a vállalkozására nagyon kedvezően
hatott. A kormányzati tiltó rendelet és a páciensek félelme a belföldi kereslet csökkenéséhez vezetett. Erről több mint a
válaszadók kétharmada számolt be, de emellett a megváltozott munkafolyamatok, munkarend is több mint harmadukat érinti.

A mai napig bezárólag hogyan érintette a koronavírus az Önök vállalkozásának működését?
nagyon súlyos, szinte visszafordíthatatlan károkat okozott
súlyos károkat okozott
eddig mérsékelt károkat okozott
nem érintette a vállalkozást
kissé kedvezően hatott a vállalkozásra
inkább kedvezően hatott a vállalkozásra
nagyon kedvező hatása volt a vállalkozásra
nincs válasz

24%
59%
14%
2%
0%
0%
0,5%
Bázis: n=205

0,5%

Milyen tényezők azok, ami miatt a koronavírus károsan érintette a cég tevékenységét?
a cég termékei, szolgáltatásai iránti belföldi kereslet csökkenése

68%

megváltozott munkafolyamatok, munkarend, munkakörülmények

37%

alapanyag beszerzési problémák belföldről

8%

a cég termékei, szolgáltatásai iránti külföldi kereslet csökkenése

7%

alapanyag beszerzési problémák küllföldről

7%

a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes

6%

megnőtt a vállalkozás követelésállománya, a partnerek elmaradnak a számlák kifizetésével

5%

csökkenő árak az ágazatban, ami csökkenti a profitabilitást

4%

Bázis: akiknek károkat okozott, n=199
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések jellege az
egészségügy területén működő vállalkozásoknál 2020 áprilisáig
Már szinte valamennyi (91%) egészségügyi szolgáltatónak szüksége volt megszorító intézkedésekre. Legtöbben (kétharmaduk)
bezárással, a szolgáltatás szüneteltetésével reagáltak. Minden negyedik vállalkozás a munkaerő racionalizálás területén
(létszámcsökkentés, munkarend megváltoztatása) is lépésekre kényszerült. Mindkét intézkedés különösen jellemző a
kisvállalkozások körében.

Szükség volt már bármilyen megszorító intézkedésre az Önök
vállalkozásánál a koronavírus miatt?

nem volt szükség ilyen intézkedésre

9%

be kellett zárni / szüneteltetni kell

64%

csökkentettük az aktív dolgozók létszámát, munkaidejét, megváltoztattuk a munkarendjüket

25%

bizonyos számlákat nem fizettünk ki

20%

visszatartottuk vagy csökkentettük a dolgozók bérét
nem válaszol, egyéb

Bázis: n=205

14%

3%
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések mértéke az
egészségügy területén működő vállalkozásoknál 2020 áprilisáig
A z egészségügyi szolgáltatások területén működő vállalkozások leggyakrabban (a cégek megközelítőleg harmada) a munkaidő
csökkentésével és a kényszerszabadságolással próbálták megoldani a nehézségeiket.
A válaszadó vállalkozások összlétszámát tekintve a legnagyobb arányban az otthoni munkavégzés érintette a dolgozókat.

A cégek ennyi
százalékánál történt
intézkedés a
koronavírus
hatására

Ahol volt, ott
átlagosan a
dolgozók ennyi %-át
érintette az
intézkedés

Főben megadva
ennyi alkalmazottat
érintett az
intézkedés

Ez a mintában
szereplő cégek
összlétszámához
(2211 fő) képest
ennyi %

munkaidő csökkentése

31%

60%

214 fő

10%

fizetés nélküli szabadságra küldés

30%

53%

75 fő

3%

bércsökkentés

18%

61%

173 fő

8%

otthoni munkavégzés elrendelése

13%

57%

413 fő

19%

elbocsátás

12%

46%

53 fő

2%

bónuszok törlése

11%

74%

97 fő

4%

kötelező fizetett szabadság

10%

48%

71fő

3%
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Számlák visszatartása, kintlévőségek
A vállalkozások ötöde nem fizette be számláit – a tartozásaikat elsősorban az állam, a közüzemi szolgáltatók és partnereik felé
nem rendezték; banki törlesztéssel 5%, bérleti díjjal pedig 2% maradt el.
A kintlévőségeik esetében azonban még rosszabb a helyzet, a vállalkozások közel harmada már azt is tapasztalja, hogy a
partnereik sem fizetik ki számláikat.

számlák, amit a vállalkozások
visszatartottak:

a koronavírus miatt
elmaradt számláinak
kifizetésével:

adók, járulékok Teljes minta 9%-a 46%

20%

közüzemi számlák

8% 41%

n=205

üzleti partnerek számlái
banki hiteltörlesztések

a partnerek fizetési morálja:

5%

41%

24%

bérleti díj 2% 10%

50%

nem tudja, nem válaszol1%
17%

8%

5%

20%
13%
Bázis: n=42

1-2 partner
nem fizetett

sok partner
nem fizetett

nem volt
elmaradás

nincs válasz

Bázis: n=205
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Részletes eredmények

A közeljövő a vállalkozások
szemével
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Várakozások
A vállalkozások pesszimistán látják a forgalmuk alakulását: legjobb esetben is 61%-os visszaesésre számítanak, legrosszabb
esetben pedig 85%-os csökkenéstől is tartanak. Munkaidő/munkabér csökkentés, optimista becslés szerint, az alkalmazottak
36%-át fogja érinteni, de a pesszimista várakozások szerint akár a dolgozók 61%-át is érintheti.
A legrosszabb esetben az alkalmazottak 40%-ának elbocsátásával számolnak, jó esetben azonban ezt csak13%-ra becsülik.
A válság végét optimista esetben 3 hónapra jósolják, a legrosszabb esetben átlagosan 7 hónappal számolnak.

A forgalom /
megrendelés-állomány
alakulása a válság előtti
időszakhoz képest, 3
hónap távlatában

Legjobb
esetben

Átlag: 61%-os
visszaesés
Legtöbben (negyedük)
26-50%-os visszaeséssel
számolnak, de közel
ennyien 100%-ra is teszik

Átlag: 85%-os
visszaesés

Legrosszabb
esetben

Legtöbben (a válaszadók
több mint fele) 100%-os
visszaeséssel számolnak

Elbocsátások a
következő 3
hónapban

Munkaidő/munkabér
csökkentés a
következő 3
hónapban

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 13%ának elbocsátása

alkalmazottak
ánál

36%-

Legtöbben (közel
kétharmaduk): úgy
számolnak, hogy nem
lesz elbocsátás

Legtöbben (41%-uk)
azzal számolnak, hogy
senkinél sem kell
csökkenteni

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 40%ának elbocsátása

Legtöbben (40%-uk): nem
számolnak elbocsátással,
de több mint negyedük
szerint mindenkit el kell
bocsátani

alkalmazottak
ánál

61%-

Legtöbben (majdnem a
felük) azzal számolnak,
hogy mindenkinél
csökkenteni kell

A válság
időtartama

Átlag: 3 hónap

Legtöbben (közel
kétharmaduk) 1-3
hónappal számolnak

Átlag: 7 hónap

Legtöbben (közel
felük) 4-6 hónappal
számolnak
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Likviditás
Az egészségügyi szolgáltatás területén működő cégeknek is meglehetősen gyenge a likviditási helyzetük. Minden ötödiknek
már elfogytak a tartalékai, és három hónapra elegendő tartalékkal, amire a járványt optimista esetben is jósolják, kevesebb mint
a cégek harmada rendelkezik. Ezért a saját tartalékaik felhasználása mellett, legtöbben az állam támogatására is számítanak
abban, hogy az elkövetkezendő három hónapot finanszírozni tudják.

Mennyi időre elegendőek a vállalkozás
pénzügyi tartalékai jelen helyzetben?

Milyen módon tudja finanszírozni a
vállalkozását az elkövetkezendő 3 hónapban?
az állam támogatásával

már elfogytak a tartalékok

54%

19%
a vállalkozás saját tartalékaiból, befektetéseiből, megtakarításaiból

1-2 hétre

8%

1 hónapra

6 hónapnál többre
nincs válasz

a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó összegekből
magánvagyonból, tagi kölcsönből

25%

3 hónapra
4-6 hónapra

hitelt kell felvenni
17%

2 hónapra

17%
8%

9%
5%
2%

már semmi sem segít, biztos, hogy nem éli túl a cég a válságot

2%

be kell hajtani, el kell adni a kintlévőségeket, követeléseket

1%

nincs szükség különleges lépésekre

1%

új befektetőket kell bevonni

1,0%

egyéb

1,0%

nem tudja, nem válaszol
Bázis: n=205

17%

értékesíteni kell a cég vagyonának, eszközeinek egy részét

5%
2%

51%

Bázis: n=205

12%
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Részletes eredmények

Elvárt intézkedések, igényelt
támogatás
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A kormánytól elvárt segítség – spontán említések összesítve
Legtöbben (a válaszadók fele) pénzügyi támogatást várnak az államtól, de sokan adó és járulékfizetési könnyítéseket,
adókedvezményt (is) elvárnak, illetve a bérleti díjak területén is szeretnének könnyítéseket.
Pénzügyi támogatás, kompenzáció, bértámogatás, kiesett bér pótlása

48%

Járulékok csökkentése, átvállalása

25%

Adókedvezmény, ÁFA csökkentése

17%

KATA díj, IPA elengedése, kiterjesztés nem KATÁsokra is

10%

Bérleti díjak csökkentése, átvállalása

9%

Hitelfelvétel könnyítése, államilag támogatott hitelek

7%

Gazdaság élénkítése, vásárlóerő generálása

3%

Támogatott ágazatok körének kiterjesztése

3%

Rezsiköltségek átvállalása

2%

Védőfelszerelés biztosítása

2%

Több vírustesztelés, a járvány megfékezésre, munkahelyi vírustesztelés támogatása

1%

Adó- és járulékfizetési kötelezettség kitolása

1%

Munkaerő biztosítása, munkaerő-megtartó intézkedések

1%

Munkanélküliek támogatása

1%

Kamarai díj eltörlése

1%

Bázis: n=205
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek#1
„Fizetés kompenzáció az államtól. Ausztriában ez 90%!!!!”

„Egyéni vállalkozóként bizonyos havi alap összeg folyósítása. Akárcsak 100.000 Ft.”

Pénzügyi támogatás,
kompenzáció,
bértámogatás, kiesett bér
pótlása
48%

„Jövedelem pótlást az egyéni vállalkozók részére is, de legalább dupla családi pótlékot,
hiszen nagy részben gyermekeim felügyelete, tanulásának segítése teszi ki az időmet.
Ha lenne igény a munkámra sem tudnék sokkal többet azzal foglalkozni.”
„Nem a jelenlegi 35% hanem a teljes bér 70%-ának AZONNALI támogatása.”
„Minimálbért kell adnia, legalább 3, de inkább 6 hónapig.”
„Előző évi átlagbevétel alapján, 60-70%-os bevétel kompenzáció.”
„Az egyéni vállalkozók részére a járványt megelőző 12 hónap bevétel átlagának 70
százalékát kellene fizetnie az államnak.”
„Hogy lehet, hogy valakit rendelettel bezáratnak és nem adnak járulékkedvezményt,
ugyanabban a szektorban más gazdálkodási formára meg igen. Azokat, akik még 30%
bevételt tudnak termelni kapnak segítséget, akik 100%-ban estek vissza, semmit???”

Járulékok csökkentése,
átvállalása
25%

„A legnagyobb segítség a járulékok nem befizetése és valamennyi pénz injekció kellene.
De már a járulék be nem fizetése is óriási eredmény lenne. Főleg mert a fogorvosok
hatósági tiltás miatt nem dolgozhatnak, így mi fogtechnikusok nem kapunk munkát, viszont
a járulék fizetésére kötelezik a Kft- ket is.”
„Járulékok elengedése, valamint legalább egy csekély pénzbeli támogatás. Fogászatként az
elsők között kellett bezárnunk. A működésünk teljesen lehetetlen jelenleg.”
„A teljes körű 9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatásra is kiterjeszteni a járulék
mentességet.”
„Járulék elengedés (ez fontos , hogy ne kelljen pályázni / folyamodni TEAOR számokat
nézegetni).”

Bázis: n=205
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #2
Adókedvezmény, ÁFA
csökkentése

„A járvány után minimum 2-3 hónapig ne kelljen semmiféle adót, járulékot fizetni, főleg ha
egy cégnek nincs bevétele, vagy, ha van is, még a járulékokat sem fedezi.”
„Adófizetés szüneteltetése.”

17%

„Engedje el a kormány a TAO-t.”
„Az adó kötelezettségek befagyasztása.”

KATA díj elengedése,
kiterjesztése
10%

„Akiknek nem kell KATA adót fizetnie, az már más támogatásra nem is jogosult.”
„Úgy lenne korrekt, ha elengedné a járulékaim fizetését, mert eddig csak a február
előtt már meglévő KATA-s masszőrökét engedte el.”
„Ha szükséges továbbra is KATA mentességet adni.”

Bérleti díjak csökkentése,
átvállalása

„Bérleti díjak szabályozása / csökkentés v elengedés.”
„A fogászatok részére megtiltották a nem sürgősségi működést de még a bérleti díjakat
is fizetnünk kell holott bevételünk nincs.”

9%

„Ha nem kellene bérleti díjat fizetni, az alkalmazottnak nem kellene fizetetlen
szabadságon lennie.”
„Az önkormányzati üzletek bérleti díjainak mérséklése, vagy elengedése.”
„Bérelt helyiségek bérleti díjának kormányhatározatban történő 70%-os csökkentése.
Vis Maior helyzet egyértelmű kijelentése!”

Hitelfelvétel könnyítése,
államilag támogatott
hitelek
7%

Bázis: n=205

„Kamatmentes hitel.. minimum... Így is azt is vissza kell fizetni, és nem lustaságból
nem dolgozom.”
„Hosszúlejáratú kamatmentes hitel.”
„0% kamatos hitelre, amelynek havi törlesztése a termelésünk újra indulását követő
4. hónaptól indul, szabadon választható futamidővel, szabadon választható
előtörlesztési opcióval.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #3
„Azt hiszem az egész masszőr szakma nevében kérhetem (önként zárt be legtöbbünk), hogy minél előbb szeretnénk tudni
Speciális ágazati arról, hogy kapunk-e állami vagy EU-s támogatást a jelenlegi időszakban.”

igények

„A bevételünk 96 százaléka fogászati fogturizmusból ered. Nincs külföldi fogturista - nincs munkánk. Sajnálatos módon
1-1 fő által említve mégsem kerültünk be a megsegítendő szakmák, ágazatok közé.”
„Fogtechnikus kisadózó vállalkozó vagyok. Alkalmazottam nincsen. A fogorvosok munkavégzésére vonatkozó korlátozó
rendeletek miatt semmiféle bevételem nincsen és ez általános a szakmámban működő vállalkozásoknál. A 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet értelmében erre a tevékenységre mégsem vonatkoznak a közterhek enyhítése érdekében hozott
intézkedések, holott a fogorvosokéra igen. Ez vajon hogyan lehetséges?”
„Háziorvosi informatikai rendszer az orvosok otthonába is telepítve legyen!”
„Védőfelszerelés /maszk, gumikesztyű/, sok-sok SARS-CoV-2 teszt, majd szerológiai tesztek !!”

„A koronavírussal szemben megfelelő védelmet nyújtó, a szektorunk munkavégzéséhez szükséges védőfelszerelés
kedvezményes áron és folyamatosan elérhető mennyiségben történő biztosítása (egészségügyi alkalmazottak és páciens is).”
„A cég és termelés működés digitalizálásának támogatása, a papír alapú működés jelentős mértékű csökkenthetősége
(legalább 90%) az egészségügyi szektorban (online térhez történő csatlakozás - licencek, számítógépek, informatikai
fejlesztések, webkamerák, pad készülékek, 3 dimenziós scannerek, -nyomtatók, nagy adatmennyiségre szolgáló biztonságos
háttér tárolók, stb.)”
„Legalább adó visszatérítés a fertőtlenítő szereket és védőfelszereléseket vásárló és termelésükhöz felhasználó cégek
részére a megnövekedő szükségletű forgalom miatt, mintegy ártámogatásként a részükre. (A várható és jelenleg is növekvő
áremelkedés elbírása miatt.)”
„A fogtechnika hibásan azonos szakmabesorolás alatt szerepel a fertőtlenítőszer gyártókkal (ott nincs leállás, sőt...)”

„Kellene a szakmában megfelelő TEÁOR szám, ugyanis a fogtechnikának nincs ilyen.”

Bázis: n=205

„Mivel a Fogorvosok le vannak tiltva , tehát ha ők nem dolgoznak, nekünk semmi féle munkánk nincs,Valahogy országszerte
a 3000 fogtechnikust el felejtették. Az asszisztensek, röntgenesek, dentál higénikusoknak mind megadták a Kata
engedményt. A fogtechnikusok meg addig mit csináljanak? A maszek rendelők bezártak, az OEP által finanszírozott
rendelőkben csak sürgősségi ellátás folyhat, szájmunka nincs, nem is lehet, ki tudja meddig. Fogműves: 325003.”
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Kormányzati intézkedések hasznosságának megítélése
Az egészségügy területén működő vállalkozások is elsősorban azokat az intézkedéseket részesítik előnyben, melyekkel
kiadásaikat csökkenthetik (adó- és járulékterhek csökkentése, bérleti díjak támogatása), vagy amivel pénzhez juthatnak
(egyszeri támogatás, családtámogatási jogosultságok meghosszabbítása).

adó- és járulékterhek ideiglenes csökkentése, eltörlése

4,58

lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságok meghosszabbítása

4,52

helységbérleti díjak és építményadó támogatása

4,40

kilakoltatások, lefoglalások, adóvégrehajtások
felfüggesztése

4,29

hiteltörlesztések felfüggesztése

4,08

munkavállalás szabályainak rugalmasabbá tétele

3,96

a SZÉP kártya felhasználhatóságának jelentős mértékű
kiterjesztése

Bázis: n=205

(kifejezetten hasznos +
hasznos)

4,79

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás a vállalkozások
számára

kedvezményes hitelekhez való hozzájutás

TOP2BOX %

Kifejezetten
hasznos (5)

Egyáltalán nem
hasznos (1)

3,81
3,08
Értékelés ötfokozatú skálán

94%
85%
87%
81%
77%
68%
66%
60%
33%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Nemzeti Válságkezelő
Központ

A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását az egészségügy területén megkérdezett vállalkozások
több mint háromnegyede támogatja.

Mit szólna ahhoz, ha az állam létrehozna egy Nemzeti Válságkezelő Központot annak érdekében,
hogy a kormányzati válságkezelés jól átláthatóan, koordináltan, egyablakos rendszerben
működjön?

jó ötletnek tartom

Bázis: n=205

79%

nincs rá szükség, szerintem felesleges

10%

nem tudom eldönteni

11%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – SZÉP kártya
Az egészségügy területén működő vállalatok körében is a SZÉP kártyán keresztül adható adómentes jövedelem a legnagyobb
támogatottságot élvező javaslat. A válaszadók több mint fele kifejezetten hasznosnak vagy hasznosnak találta, és közel minden
harmadik fontolóra is venné, hogy éljen vele.

--- az állam munkavállalónként havi 100 ezer forintig adómentessé teszi a SZÉP kártyán kifizetett
jövedelmeket --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

kifejezetten hasznos

22%
20%
hasznos

valószínűleg
igénybe venné

12%
hasznos is meg nem is

7%

egyáltalán
nem hasznos
nem igazán
hasznos

13%

10%

nem, tudja, nincs
válasz

30%
8%

Bázis: n=205

nem, tudja, nincs
válasz

biztosan igénybe
venné

talán igénybe
venné, talán nem

6%
biztosan nem
venné igénybe

13%

46%
11%

valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Generációváltás támogatása
A generációváltás támogatásához nyújtandó segítséget az egészségügy területén megkérdezett vállalkozások 41%-a tartja
hasznosnak a gazdaságra nézve, és sokan (29%) maguk is nyitottak lennének élni ezzel a lehetőséggel. Ez a javaslat bizonyult
a második legvonzóbbnak az egészségügyi ágazat válaszadói számára.

--- az állam fejlesztési források biztosításával, tanácsadással, vezetői képzésekkel támogatja a
generációváltást a cégnél --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe
venné

kifejezetten hasznos

13%
19%
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

28%

valószínűleg
igénybe venné

talán igénybe
venné, talán nem

8%

nem, tudja, nincs válasz

4% 7%

17%
49%

13%egyáltalán nem
hasznos
hasznos is meg nem is

Bázis: n=205

17%

10%
nem igazán
hasznos

15%

biztosan nem venné
igénybe

valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Faktoring, követeléskezelés
A követeléskezelésre irányuló javaslatot a gazdaság egészére nézve a vállalkozások 43%-a hasznosnak tartja, és közel minden
ötödik (18%) még maga is fontolóra venné.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozás még le nem járt vagy már lejárt
követeléseit (faktoring, követeléskezelés) --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
nem, tudja, nincs válasz

kifejezetten hasznos

14%

nem, tudja,
nincs válasz

20%

hasznos

6%

29%

9%
20%
Bázis: n=205

5%
4%

valószínűleg igénybe
venné
talán igénybe
venné,
talán nem
egyáltalán nem
hasznos

nem igazán
hasznos

13%

biztosan igénybe venné

9%

valószínűleg nem
venné igénybe

biztosan nem venné
igénybe

54%

15%

hasznos is meg nem is
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Eszközfelvásárlás

Az eszközfelvásárlás nem túl népszerű javaslat. A gazdaság egészét nézve még a válaszadók harmada ugyan hasznosnak
illetve nagyon hasznosnak tartja, viszont maguk számára elég kevesen (15%) vennék fontolóra. A többség elutasító vele
kapcsolatban.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozások felesleges, nélkülözhető eszközeit --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
nem, tudja, nincs válasz

kifejezetten hasznos

hasznos

8%

25%

nem, tudja,
nincs válasz

biztosan igénybe venné

19%

valószínűleg igénybe venné

12%

egyáltalán nem
hasznos

13%nem igazán
23%

hasznos

talán igénybe
venné, talán nem

valószínűleg nem
venné igénybe

3%
3%
9%
18%

9%

58%
biztosan nem venné
igénybe

hasznos is meg nem is
Bázis: n=205
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Tőkeinjekció

A vállalkozások közel kétharmada elutasítja azt a lehetőséget, hogy az állam tőkeinjekcióért cserébe megjelenjen a cégben,
mint kisebbségi tulajdonos. A gazdaság egészére nézve is csak kevesen (20%) érzik hasznosnak illetve nagyon hasznosnak,
saját vállalkozásukat tekintve pedig még kevésbé (16%) tartják elképzelhetőnek.

--- az állam tőkeinjekcióval segíti a vállalkozást, amiért cserébe kisebbségi tulajdonossá válik --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos

hasznos

hasznos is meg
nem is

7%

19%

13%

talán igénybe venné, talán nem

21% egyáltalán nem

26%

hasznos

14%
Bázis: n=205

valószínűleg igénybe venné

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg nem
venné igénybe

nem, tudja, nincs
válasz

5%2% 7%

9%

14%
63%
biztosan nem venné
igénybe

nem igazán
hasznos
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A BKIK 6 pontos javaslatának ismertsége

A kutatás időpontjában az egészségügy területén működő vállalkozások fele hallott a BKIK válságkezelő javaslatáról (a

kutatásra néhány nappal a javaslat publikációját követően került sor). A vállalkozások közel fele megkapta a javaslatot
részletesen ismertető levelet, akik pedig nem kapták meg, azok nagy részét (63%), érdekelné.

Hallott Ön a BKIK 6 pontos
gazdasági válságkezelő
javaslatáról?

49%

Megkapta a javaslatot
részletesen bemutató
levelet?
közülük 63%
szívesen
elolvasná

47%
42%

40%

17%
4%

Bázis: n=205

hallott róla

megkapta

nem hallott róla

nem kapta meg

nem tudja, nincs válasz

nem tudja, nincs válasz
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