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1. A kutatás háttere 
 

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat konzorciumi partnerei, a megyei non-

profit Vállalkozásfejlesztési Alapítványok számára kiemelten fontos a 

missziójukban kijelölt szociális célok érvényesítése, és a munkaerő-piacon 

hátrányos helyzetben lévő, vagy pénzügyileg kirekesztett csoportok 

vállalkozóvá válásának támogatása.  

 

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat célul tűzte ki a banki hitelezésből 

kiszoruló csoportok támogatását a vállalkozóvá válás útján.  

 

Meggyőződésük, hogy komoly nemzetgazdasági érdek a legkisebb 

vállalkozások fejlesztése, és a megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok 

mikrohitelezési tevékenységük révén eredményesen végzik ezt a 

tevékenységet évtizedek óta. 

 

Ennek alátámasztására szolgál az éves “Társadalmi hatás felmérése” kutatás. 

 

 

A kutatás az Alapítványok ügyfélkörén belül valósul meg, önkitöltős kérdőíves 

formában. Az első ilyen felmérés 2014-ben történt, tehát már több évnyi adat 

rendelkezésre áll a főbb folyamatok leírására. 
 

 

 

2. A vizsgált kisvállalkozói ügyfélkör bemutatása, jellemzői 
 

 

Az önkitöltős, kérdőíves felmérésre 2018 novemberében került sor. A mintában 

szereplő 347 vállalkozó a megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok 

ügyfélköréből került ki. A válaszadók területileg az ország 19 megyéjéből 

képviseltették magukat, legtöbben Fejér (27.7%), Veszprém (15,2%) és Zala 

megyéből (8,8%). 

 

A településtípusokat tekintve a megkérdezettek 29.5%-a 5000 fő alatti 

kistelepülésen lakik, 18%-uk 5.001-20.000 fős lakosságszámú kisvárosban, 46.7%-

uk 20.001 – 100.000 fős lakosságszámú középvárosban, 3.5%-uk 100.001 fő 

feletti lélekszámú nagyvárosban, és 2.3%-uk egymillió feletti lakosságszámú 

nagyvárosban. 
 
 



 
 

 

A mintában szereplő ügyfelek között többségben vannak a férfiak (63,9%). 

Életkorukat tekintve legnagyobb részük, 50,7%-uk 51 év feletti, 31,8%-uk 41 és 

50 év közötti, 16,6% pedig 31-40 év közötti. A 30 év alatti vállalkozó ügyfelek 

kicsi, 0,9%-os csoportot tesznek ki.  

 

 
 

 

 

A válaszadók mintegy fele, 48.4%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és 

38%-uknak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége. A 

szakközépiskolát, szakiskolát végzettek aránya 13,6%.  

 

A „tipikus” mikrohitel-ügyfél tehát 51 év feletti, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező férfi. 

 

Gazdasági aktivitásukat tekintve 74%-uknak egyetlen jövedelmi forrása a 

vállalkozása, negyedük (26%) foglalkoztatott a vállalkozásán kívül más 



cégnél. 12.7%-uk nyugdíjas, 3,5%-uk egyéb járadékból (pl. gyes, rokkant 

nyugdíj) él. Ingatlan bérbeadásból 13%-uknak van kiegészítő 

jövedelemforrása. 

 

A válaszadók 9%-a él csupán egyedül, 77%-uk házas- vagy élettársával. 

63,7%-uk gyermekeket is nevel. 129-en (a válaszadók 37%-a) nyilatkozott úgy, 

hogy pénzügyileg teljesen tőle függ legalább egy családtagja, 160-an (46%) 

pedig úgy ítélik meg, hogy legalább egy családtagjuk részlegesen tőlük függ 

pénzügyileg. 

 

Megállapítható tehát, hogy az ügyfelek felének kizárólag saját vállalkozása 

jelenti a kizárólagos jövedelemforrást, így a cég helyzete szorosan összefügg 

személyes életkörülményeik alakulásával. 

 

A jelenlegi mikrohitel felvételét megelőzően 73%-uk már ugyanabban a 

vállalkozásban dolgozott. Elenyésző számú válaszadó (5 fő) számolt be arról, 

hogy munkanélküliként igényelte a mikrohitelt, 22%-uk pedig alkalmazott 

státuszban volt.  

 

 
 

3. A vizsgált vállalkozások gazdasági helyzete, várakozásai 
 

 

A cégeket tekintve azok 35,7%-a legfeljebb egy munkavállalóval dolgozik 

(2017-es statisztikai állományt tekintve); 10,3%-nál nincs bejelentett 

alkalmazott; 25,3%-nál csak egy munkavállaló van). 2-5 fő munkavállalót 

foglalkoztat a válaszadók 39,7%-a. Az átlagos munkavállalói létszám a 

mintában 4,01 fő. Az elmúlt 2 év során 27,6%-uk alkalmazott pályakezdőt. 

 



 
Bár az átlagos alkalmazotti létszám növekedett a mintában szereplő 

cégeknél, fontos megjegyezni, hogy a vállalkozások több mint 1/3-a (35%) 

továbbra is max. egy munkavállalóval dolgozik, és ez az arány nem változott 

jelentősen.  

 

A mikrohitel-ügyfelek foglalkoztatási potenciálját mutatja, hogy a 

megkérdezett vállalkozások 5 év alatt átlagosan 1 fővel tudták növelni 

állományukat. Ez igen jelentős eredmény, tekintve, hogy a legkisebb és 

legsérülékenyebb vállalkozói réteget elemeztük, melynek harmada 

legfeljebb egy munkavállalót képes foglalkoztatni. 

 

A jövőre vonatkozóan stagnáló, ill. óvatosan fejlesztő állásponton van a 

vizsgált ügyfelek nagy része. Többségük (55%) nem tervez létszámbővítést, 

23,6%-uk maximum egy fővel bővítene. Átlagosan 2,8 fővel kívánnak bővíteni.  

 

Viszont leépítéseket sem terveznek, csupán 4 válaszadó számolt be 

elbocsátási tervekről. 

 

Az elmúlt két év gazdasági teljesítményét tekintve a vizsgált cégek mintegy 

harmada, 34,3%-a számolt be új ingatlanberuházásról (valószínűsíthető, hogy 

a mikrohitel „jóvoltából” megvalósított projektről van szó). Technológiai 

fejlesztés az elmúlt két évben a vizsgált esetek mintegy felében (45,2%) 

történt; marketingre 31,4%-uk, képzésre 27,7%-uk fordított. Innováció 

elenyésző esetben (4,3%) történt. 

 



 
 

 

A cégek közepesen tudják figyelembe venni a környezetvédelmi 

szempontokat műküdésük során. Leginkább a munkavállalók egyéni 

igényeire próbálnak tekintettel lenni: 

 

 
Átlagos osztályzat 

(1-5) 

Mennyire jellemző a környezetvédelmi elkötelezettség, 
felelősségvállalás a cég működésére? 

3,86 

Mennyire alkalmaznak környezetbarát eljárásokat a gyakorlati 
működés során (pl. szelektív hulladékgyűjtés, épületüzemeltetés 
stb)? 

3,76 

Mennyire jellemző, hogy járulékos költségeit csökkenti internetes, 
vagy info-kommunikációs eszközök, szolgáltatások alkalmazásával 
(pl. internetes rendelés, telekonferencia stb)? 

3,59 

Munkaszervezés során – lehetőségeikhez képest – figyelembe 
veszik az alkalmazottak egyéni igényeit (munka-család 
összeegyeztetése stb.) 

4,2 

 

 

A válaszadók 4,62%-a vélte úgy, hogy a vállalkozás helyzete „romló”, 

43,13%-uk szerint „stagnáló”, és kicsit nagyobb csoport, 50,86%-uk szerint 

fejlődő. Az ágazat helyzetét illetően a válaszadók pesszimistábbak voltak: 

10,6%-a vélte úgy, hogy romló, 50,86%-uk nyilatkozott úgy, hogy stagnál, és 

38,5%-uk szerint fejlődik.  

 

A 2015-ös és 2017-es eredményekkel összehasonlítva a saját cégük helyzetét 

pozitívabban ítélik meg a vállalkozók, míg az ágazat helyzetével 

kapcsolatban derűlátóbbak, mint egy éve. 

 



 
 

A vállalkozás helyzetének szubjektív megítélése, és az ágazat helyzetének 

szubjektív megítélése összefüggenek: a saját cégének romló teljesítményt 

tulajdonító vezető az ágazat helyzetét is negatívan látja, míg a fejlődő 

tendenciákról beszámolók az ágazat helyzetét is hajlamosabbak pozitívan 

látni. Saját vállalkozásuk versenyképességét 3,8-as osztályzattal értékelik a 

válaszadók (1-5-ig tartó skálán). 

 
 

4. A mikrohitel program hatása a cégek működésére, és a 

vállalkozók életkörülményeire 
 

 

Mivel a válaszadók legnagyobb csoportja kizárólag a cégéből szerzett 

jövedelemből él, ezért releváns a kérdés, hogy sikerült-e munkahelyeket 

megtartani, ill. bővíteni a mikrohitel révén. 

 

A válaszadók 63,1%-a úgy ítéli meg, hogy a mikrohitelnek volt pozitív 

foglalkoztatási hatása. 

 

A mintában szereplő vállalkozások körében 150 esetben járult hozzá a 

mikrohitel létező munkahely megtartásához (átlagban 2,6 főt érintett 

cégenként), illetve 130 esetben járult hozzá új munkahely teremtéséhez 

(átlagban 2,1 fővel tudtak bővíteni a cégek). 

 



 
 

A mikrohitelnek köszönhető, átlagosan 2,6 fős munkahelymegtartás és 2,1 fős 

bővítés azért kiemelkedő, mert a mintában szereplő cégek 

mikrovállalkozások, átlagban 4,1 fő alkalmazottal. Ilyen létszámnál már 1-2 

fős bővítés is jelentős kapacitás-növekedést eredményez. 

 

Mint korábban láthattuk, a válaszadók hatalmas többségének a vállalkozása 

az egyetlen bevételi forrása, és 83%-uk nyilatkozott úgy, hogy legalább egy 

családtagjuk részben/teljesen tőle függ anyagilag. Mindez azt jelenti, hogy a 

vállalkozás fennmaradását vagy fejlesztését jelentő mikrohitel nemcsak 

magának a vállalkozónak, hanem családjának életkörülményeit is 

befolyásolja.  

 

A mikrohitel-ügyfelet – a nagy cégekkel ellentétben – nem lehet 

mikrokörnyezetéből kiragadva, pusztán gazdasági mutatókkal jellemezni, 

hiszen a vállalkozásuk eredményessége családjuk boldogulását is jelenti az 

esetek 83%-ában. Így egy mikrohitel-ügyfél gazdasági helyzetének javítása 

átlagosan 2,9 fő életkörülményeinek javítását is jelenti. 

 

A válaszadók mintegy fele, 50,4%-a szerint nagy mértékben pozitívan 

változtak életkörülményei a hitelprogram jóvoltából. 33,6%-a szerint kis 

mértékben változtak életkörülményei, 16%-a pedig nem tapasztalt a 

hitelprogrammal összefüggésbe hozható változást életkörülményeit nézve. 



 
 

Megállapítható tehát, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel 

programja érezhetően hozzájárult a vállalkozók és családjaik 

életkörülményeinek javulásához, a válaszadók 83,7%-ának véleménye 

szerint. 

 

A mikrohitel felvéltelének célja a válaszadók túlnyomó többségénél az 

ingatlanfejlesztés (62,54%) vagy tárgyi eszköz fejlesztés (40.06). Techológiai 

eszköz fejlesztésére és új tevékenység bevezetésére a válaszadók mintegy 20-

20%-a kíván költeni. Bár – mint az előbbiekben láttuk – a mikrohitelnek jelentős 

pozitív foglalkoztatási hatása van - , elsődlegesen nem foglalkoztatási célból 

igénylik a cégek a mikrofinanszírozásat. 

 

 

 



A mikrohitel felhasználására vonatkozó tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

válaszadók többsége versenyképesebbnek tartja vállalkozásást a hitel 

felvételét követően.  

 

3-4 közötti „osztályzatot” kaptak (1-5-ig terjedő skálán) még az alábbi 

szempontok: a vállalkozás jövedelmezőbbé válik, többet tud fordítani 

személyi juttatásokra, és likviditása javul. 
 

A mikrohitel jóvoltából válalkozása… 
 átlagos 
„osztályzat” 

működése környezetkímélőbbé válik  2,80 

jövedelemtermelő képessége javul  3,97 

többet tud fordítani személyi juttatásokra  3,39 

többet tud fordítani a munkakörülmények 
javítására  3,75 

likviditása javul  3,61 

versenyképesebbé válik  4,01 
 

 

Mivel a válaszadók túlnyomó többsége a mikrohitelt valamilyen fejlesztési terv 

megvalósulására igényelte (ingatlanberuházás, tárgyi eszköz bővítés), 

releváns a kérdés, hogy ezek a tervek megvalósultak volna-e mikrohitel nélkül. 

A válaszadók 30%-a nyilatkozott úgy, hogy a terve egyáltalán nem valósult 

volna meg. Háromnegyedük pedig megvalósította volna tervét, de nem az 

eredetileg tervezett módon: később, kisebb mértékben vagy más 

nehézségek árán. 
 

 
 



A mikrohitel felhasználására és hatásaira vonatkozó tapasztalatokat úgy 

összegezhetjük, hogy a mikrohitel olyan projekteket finanszírozott, melyek 

93%-ban nem, vagy nehézségek árán, később valósultak volna meg. Ezen 

projekteknek jelentős foglalkoztatási hatása is volt (283 megtartott/létrehozott 

munkahely), és érezhetően javították a válallalkozók és családjaik 

életkörülményeit. 

 

5. A kereskedelmi banki, és a non-profit mikrohitel tapasztalatok 

összehasonlítása 
 

A 2015. évi felmérésben került sor először a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok 

munkájának értékelésére a banki hitelprogramok során szerzett 

tapasztalatokkal összehasonlítva. Ekkor az ügyfelek 38,9%-a még nem 

folyamodott kereskedelmi bankokhoz hitel, kölcsön igénylése céljából. 32,3%-

uk egyszer, 13,6%-uk kétszer is igényelt banki hitelt. 

 

A 2018-as felmérésből az derült ki, hogy a válaszadók jóval nagyobb része, 

2/3-a (67,44%) igényelt már kereskedelmi banki hitelt vállalkozása 

működtetéséhez, átlagosan 1,65 alkalommal. A hitelkérelmek jó arányban 

(80%) elfogadásra kerültek. Akik nem igényeltek még banki hitelt, azok 

túlnyomó részt azért, mert nem volt rá szükségük. 

 

Mivel a válaszadók több mint kétharmadának van már tapasztalata 

kereskedelmi banki hitelekkel is, releváns a kérdés, hogy a banknál, illetve a 

vállalkozásfejlesztési alapítványnál szerzett tapasztalatok hogy viszonyulnak 

egymáshoz. A válaszadók több dimenzióban is értékelték a benyomásaikat. 

Egyrészről a folyamat, szabályozás ügyfélbarát jellegére (gyors, átlátható, 

egyszerű), másrészről az emberi bánásmódra, munkatársak hozzáállására 

kérdeztünk rá. A válaszok alapján a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok  jobb 

átlagos osztályzatot kaptak minden dimenzióban, de különösen ott, ahol az 

emberi tényezőnek is nagy szerepe volt. A válaszadóknak 1-5-ig kellett 

értékelniük a kereskedelmi bankok, illetve az Alapítvány munkáját különböző 

dimenziókban. 

 

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány minden szegmensben jobb „osztályzatot” 

kapott (1-5-ig terjedő skálán), mint a bank.  

 

 



 
Az átlagos eltérés 1,2 pont, ami mindenképpen szignifikánsak mondható. A 

különbség kicsit nagyobb volt a hiteligénylés bonyolításával kapcsolatos 

kérdések esetében, itt a legszembetűnőbb a válaszadók számára az eltérés a 

vállalkozásfejlesztési alapítvány javára.  

 

Az „emberi” tényezőt igénylő dimenziók, folyamatok – mint például 

munkatársak elérhetősége, felkészültsége, kapott tájékoztatás minősége és 

bánásmód – szubjektív értékelése mind a kereskedelmi bankok, mind a 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványok esetében magasabb volt, de az 

Alapítványok itt is pozitívabb megítélést kaptak, mint a bankok. 

 

A munkatársak felkészültsége, bánásmódja kategóriákban 1 alá csökkent a 

különbség (úgy, hogy a vállalkozásfejlesztési alapítvány „osztályzata” nem 

esett vissza), tehát ezen a területen a bankok is jobban teljesítettek. 

 

A hiteligénylés esetében talán a legfontosabb mutató a hitelfelvételi 

költségek – szubjektív – megítélése, hiszen általában ez a döntő szempont egy 

hitel választásánál. Ebben a kategóriában a vállalkozásfejlesztési alapítvány 

jóval kedvezőbb osztályzatot kapott, mint a kerskedelmi bank. Tehát a 

válaszadók jelentős (1,85 pont) különbséget tapasztaltak az alapítványok 

javára. 

 



 
 

A „Kapott szolgáltatás/hitel mennyire elégítette ki az Ön igényeit” kérdésre az 

átlagos osztályzat a bankok esetében 3,67; a vállalkozásfejlesztési alapítvány 

esetében 4,57 volt. 
 

A kereskedelmi banki és Válallkozásfejlesztési Alapítványnál szerzett 

tapasztalatok összevetése során kiderült, hogy a bankok leginkább a 

hitelfolyamat bonyolításánál „vizsgáztak rosszabbul”: az Alapítványoknál 

gyorsabb és egyszerűbb a procedúra a válaszadók megítélése szerint; és 

nem utolsó sorban a hitelfelvételi költségek reálisabbnak tűntek az ügyfelek 

számára. 
 

 

6. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájának jellemzése 

 
Az ügyfelek nagy része, 68,9%-a az utóbbi 7 évben (2012 óta) lett a 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyfél. Az átlagos „ügyfélkor” 7,14 év. 

 



Látható, hogy 2012-ben és 2013-ban kimagasló arányban tudtak ügyfeleket 

vonzati a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok (valószínűleg új vagy kedvező 

hiteltermékekkel). Az azt követő években jelentős hanyatlásnak indult az új 

ügyfelek vonzása, ami valószínűleg összefüggésben van a kihelyezhető 

tőkeállomány változásával. 

 

Az ügyfelek 76,9%-a elsősorban vállalkozói hitelhez jutás céljából fordult az 

Alapítványhoz. A képzési szolgáltatásukat pusztán 4%-uk igényelte, az 

üzletfejlesztési tanácsadást és kapcsolódó szolgáltatásokat meg csak 7,9%. 

Tehát a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok – sokrétű szolgáltatásaik ellenére – 

főként pénzügyi profiljuk révén tudnak ügyfeleket vonzani. 

 

A Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz való „eljutás” módja – talán meglepő 

módon – túlnyomó részben személyes kapcsolatok útján történt. A 

megkérdezettek 58,8%-a nyilatkozott úgy, hogy ismerős útján értesült az 

Alaptívány programjairól, és mintegy 30%-uk jutott el pusztán az internet révén 

(ennek 2/3-a a hagyományos weboldal, 1/3-a közösségi média). A többi 

marketingeszköz elérése minimálisnak bizonyult a célcsoport körében: 

újsághirdetés 3,5%; egyéb sajtómegjelenés 4.9%. 

 

 
A korábbi felmérések során tapasztalt trend, miszerint a Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány ügyfélkörébe kerülés túlnyomó részt személyes úton szerzett 

információk alapján történik, nem változott. Az elmúlt évek médiafogyasztási 

szokásainak alakulását figyelembe véve viszont releváns a kérdés, hogy az 

újonnan (utóbbi 5 év során) bekerült ügyfelek körében is hasonlók-e az 

arányok. 

 

A 2013-tól belépő új ügyfelek tekintetében kisebb hangsúlyeltolódások 

figyelhetők meg: a közösségi média általi eljutás kis mértékben erősebb: 12%, 



a hagyományos weboldal általi pedig 22%. Ismerős ajánlására jutottak el az 

Alapítványhoz 61%-ban. A sajtómegjelenés szerepe körükben is minimális.  

 

A fiatal (33 év alatti) ügyfelekre történő szűrést követően emelkedett a 

közösségi média általi eljutás aránya: 17,6%, a weboldal pedig 29,41%. 

 

Megállapítható tehát, hogy az újonnan érkezett, de legfőképpen a fiatal 

ügyfelek körében magasabb az internet (közösségi média ill. hagyományos 

honlap) általi eljutás aránya mint a teljes ügyfélkörben. De ezek inkább 

hangsúlyeltolódások, mintsem erős korrelációk. Tehát valószínűsíthető, hogy 

az új belépők, illetve fiatal ügyfelek tekintetében a közösségi médiában rejlő 

(és a reklámpiacon amúgy erősen megfigyelhető) potenciált kis mértékében  

használják csak ki a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok. 

 

A mikrohitelezéshez való eljutás során mindig is nagy jelentősége volt a 

személyes kapcsolatoknak, ajánlásnak. Egy korábbi ügyfél jó tapasztalata a 

legjobb „ajánlólevél” az új ügyfelek számára, messze hatékonyabb, mint a 

hagyományos sajtótermékek – ez a megállapítás az évek során nem 

változott, sőt kis mértékben erősödött is.  

 

A közösségi médiában rejlő, eddig kevéssé kihasznált potenciált 

„meglovagolva”, az elégedett ügyfelek személyes tapasztalait ezeken a 

csatornákon is megosztva hatékonyan tudnák megszólítani célcsoportjaikat 

az Alapítványok. 

 

Arra a szabadon kitölthető kérdésre, hogy miért fordultak a 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz, az ügyfelek – többek közt – az alábbi 

válaszokat adták: 

 

 Korrekt, gyors ügyintézés, megbízhatók és szavahihetők 

 Megértő,emberséges bánásmód, segítség türelemmel , kedvesség 

 Mert csak tőlük kaptam hitelt 

 Nagyon kedvező hitelkonstrukció, egyszerű pályázat 

 Vállalkozásbarát, jobban ismeri a vállalkozókat mint a bank 

 Vállalkozásom indításához a legkedvezőbb feltételeket biztosította 

 Gyors. Pontos tájékoztatás. Mindenben segítettek. Folyamatos 

kapcsolattartás 

 A könnyű elérhetőség miatt 

 Gyors és problémamentes 

 Kedvező kamatok, és a hitel ideje alatt nem változik 

 Kezdő vállalkozóként  a legkedvezőbb, gyors és a lehető legtöbb 

segítséget kaptam 

 Kezdőknek is segítenek, ingyenes tanácsadással támogatnak, gyors 

ügyintézés 

 

Az ügyfeleknek 1-5-ig osztályozniuk kellett a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

munkáját a szolgáltatások megszervezése, intézkedés gyorsasága, 



tájékoztatás minősége, munkatársak hozzáértése, bánásmód és elérhetőség 

kategóriákban. Ezek közül „nyertes” holtversenyben a bánásmód és a 

munkatársak hozzáértése - a válaszadók 59%-a értékelte ezeket maximális 

osztályzattal. Az összes többi kategóriában is stabilan 50% feletti volt a 

maximális pontszám, tehát az ügyfelek körében egyértelműen pozitív a 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájának megítélése, amit kiválóan 

szemléltet az alábbi összevont mutató is. 

 

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkájával a fenti kategóriákban a 

megkérdezettek túlnyomó többsége, 55,3%-a teljesen elégedett, 36,7%-a 

inkább elégedett, 8%-a közepesre értékelte a szolgáltatásokat.  

 

 
 

A szolgáltatások igénybevétele során az ügyfelek 27,4%-a igényelt még 

kiegészítő tájákoztatást, az alábbi témakörökben: 

 adminisztratív kérdések 

 hitelfolyósítással kapcsolatos technikai kérdések 

 jogi kérdések 

 pályázatírási kérdések 

 átmeneti törlesztési nehézségek 

 végtörlesztés 

 újabb hitellehetőség 

 üzleti terv készítése 

 

A kapott információt 95,3%-ban hasznosnak ítélték meg. Panasztételre az 

esetegk elenyésző részében, 1,94%-ban került sor. 61%-uk nyilatkozta, hogy 

panaszával érdemben foglalkoztak. 75%-uknál (összesen 18 esetben) a 

panaszkezelési eljárás megnyugtatóan zárult.  
 



 

7. Az ügyfelek ajánlásai, javaslatai a gazdasági helyzetük 

javítására 
 

A kérdőíves felmérés keretében lehetősége volt a megkérdezetteknek 

néhány kérdésre szabadon megfogalmazni válaszaikat. Bár természetesen 

nem érkezett két egyforma válasz, mégis lehetett tartalmilag csoportosítani a 

gyakran előforduló észrevételeket. Az alábbiakban ezeket a tipikus 

válaszkategóriákat ismertetjük.  

 

Ha döntéshozói pozícióban lenne, milyen intézkedéseket hozna az ágazat 

helyzetének javítására, melyben vállalkozása működik?  

 

 Fiatalok vállakozási képzésének támogatása, hogy ne rettegjenek a 

személyes felelősségvállalástól 

 További hitelek nyújtása a vállalkozások számára. Alacsony kamat 

mérvadó, hiszen a cégek igyekeznek nem a hitel visszafizetésére 

keresni, hanem a cégük további fejlesztésére, felvirágoztatásukra. 

 A kkv-k dolgozók után fizetendő adó terheinek csökkentésével 

versenyképességünk nagyban növekedne 

 KATA esetében az éves árbevétel 12 millióról 20 millióra történő 

emelése, mindezeket maximum 10 fő foglalkoztatási létszámig 

 Cégek bérfejlesztésének támogatása 

 A közbeszerzések rendszerének újragondolása, a helyi KKV-k előnyben 

részesítése a nagy vállalkozásokkal szemben helyi szinten 

 Járulékok, költségek csökkentése. Vissza nem térítendő támogatások 

bővítése 

 Energetikai ültetvények létesítésének nagyobb állami szubvencionálása 

 Szabályozásban különbséget kell tenni KKV-k és nagy cégek közt: a 

"picikre" ugyanaz vonatkozik, mint a nagyvállalatokra - 

teljesíthetetlenek, ellehetetlenítek mindent 

 Vissza nem térítendő állami támogatás álláskeresők foglalkoztatására 

 Környezettudatos technológiák és termékek támogatásának 

bevezetése. Pl: termék díj fizetési mentességet a környezetbarát 

csomagoló anyagokra 

 Állami bürokrácia további csökkentése. Felesleges költségek, díjak 

megszüntetése. (pl TAKARNET betekintés 

 Adminisztrációs terhek csökkentése, vállalkozói környezet stabilabbá 

tétele. 

 Innovációs és technológiai pályázatoknál, támogatott hiteleknél nem 

veszik figyelembe a mindennapi változásokat a piacon, emellett rossz 

az újdonságvizsgálatok súlyozása, tehát véleményem szerint alaposabb 

piacelemzésre lenne szükség hogy hatásos segítséget tudjanak nyújtani 

 A bürokrácia csökkentése. Ezen belül a környezetvédelmi bürokrácia 

csökkentése.Az IPPC (Egységes Környezethasználati Engedély Rendszer) 

fenntartásának költségeit drasztikusan csökkenteni kellene 

 Pályázati lehetőség képzésekre, forgóeszközökre 



 

Kérem, nevezze meg a legfőbb szolgálatásokat, melyek javítanának a 

vállalkozása helyzetén! 

 

 Pályázati rendszer rugalmassága 

 Magánemberként a saját képzésre fordított összeg adóalapból való 

leírása. üdülési csekk vagy szép kártya, stb. felhasználása képzési célra 

 Kamatmenetes hitel, vagy jelentősen támogatott hitel megújuló 

energetikai fejlesztésekre, beruházásokraházhozszálltás 

 Internet mindenkinek, elérhető áron és jó minőségben 

 Könnyebb finanszírozási lehetőségek-könnyebb pályáztatási rendszer-

kevesebb, könnyebb bürokrácia 

 Közbeszerzési eljárásokban kötelezően bevonandó KKV vállalkozások a 

kivitelezések során a költségvetés legalább 75 %-a arányában. 

 Megújuló energia felhasználási igények támogatása valódi 

rezsicsökkentésre, telephely fejlesztési támogatás vagy az e célra 

felhasznált saját erő utáni jelentős adókedvezmények mint NAV mint 

helyi adózás. 

Kérem, nevezzen meg azokat a tényezőket, melyek leginkább gátolják 

vállalkozása fejlődését! 

 Vállalkozás tevékenysége nem fér bele az EU pályázatokba 

 jó munkát végezni képes munkaerő hiánya 

 Rugalmatlan és nehézkes, bonyolult adminisztrációs terhek 

 Tolerancia hiánya és azonnali büntetések kiszabása mindennemű 

előzetes figyelmeztetés, bejelentés nélkül a hatóság részéről (azonnali 

inkasszó pl. helyi iparűzési adó, cégautó adó, stb.)Javasolnám az 

osztrák rendszer bevezetését, ahol a hatóság rendszeresen kijön 

ellenőrizni, de NEM BÜNTET, viszont tanácsot és időt ad a hibák 

korrigálására.  

 Leginkább az áraimat nem emelhetem,ezáltal kevesebb a bevételem 

 A becsületesen működni próbáló kisvállalkozások járulékainak mértéke.. 

 A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága. 

 A jogszabályi-gazdasági környezet... 

 A magas adók megfizetése. 

 A nyílt közbeszerzések számának csökkenése, a meghívásos és 

tárgyalásos eljárások túlzott száma 

 állami pályázatok hiánya 

 Az ágazat bizonytalansága, multik terjeszkedése 

 Az ágazatban jelen lévő túlzó telítettség.A kiskereskedelem jelentős 

háttérbe szorulása.A versenyképesség lehetetlensége a multi-cégek 



megjelenésével, túlzott jelenlétével. 

 Fekete gazdasággal nem tudok versenyezni. 

 Euró alapú beszerzési árak 

 Pályázatok megnyerése és az esetlegesen megnyert pályázat 

végrehajtása 

 Bonyolult bürökrácia minden téren (adóhatóság,hitelfelvétel,építésügyi 

szabályoknak való megfelelés,stb) 

 Kaotikus adójogszabályok 

 Kínai termékek, olcsó gagyi termékeket forgalmazó multik. 

 Kiszámíthatatlan üzleti környezet, bizonytalanság  

 Költséges pályázati feltételek, magas járulékos költségek ( pl. 

közbeszerzési eljárás 40 milliós határa) 

 Magas adók 

 Magas hitelkamat. 

 Megfelelő munkaerő hiánya 

 Munkabér növekedés, járulék növekedés, infláció. 

 Szakember hiány 

 Szeszadó, otthonfőzés. 

Kérem, nevezze meg, hogy vállalata jövőbeni fejlesztési terveit mi 

akadályozhatja leginkább! 

 A gazdasági környezet kiszámíthatatlansága 

 A banki finanszírozás teljes hiánya vagy a fin. mértékének nem 

megfelelő aránya az igényléshez képest. 

 A magas munkaadói járulék. 

 A merev hatósági ügymenetek. 

 A pályázható pénzek szoros felcímkézése, melyek nem alkalmazkodnak 

az élethez, merevek.A pályázatokat ( melyek mindig magas állami 

támogatással járnak ), jobban igazítanám a vállalkozói, KKV 

szektoraktuális, tkp egyedi igényeihez. Ha van pályázat -nincs önerő.Ha 

van önerő -nincs pályázat. 

 A szolgáltatás költségei nagyobb mértékben növekedtek a vártnál, a 

bevételi forrásokat nem lehet olyan mértékben hozzá igazítani ahogy 

az elvárható lenne! 

 Fekete gazdaság, tőkehiány, szakemberhiány. 

 Magas adók, bizonytalanság, szakemberhiány 

 Megfelelő munkaerő hiánya 

 Pályázatok hiánya. Kedvező, nagyobb források hiánya. Banki 

bizalmatlanság. 

 Vidék elnéptelenedése, beruházási költségek /gépek ára/ növekedése 



Ön szerint hogyan lehetne javítani a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

munkájának hatékonyságát? 

 a társadalmi vállalkozások alapításának ösztönzésével- "mentori" típusú 

vállalkozó támogatással 

 A 2017. előtti működési rendszerük volt a jó - azokat (a "piciket") 

hozhatta helyzetbe, akik akartak csinálni valamit - de bankhoz fordulni 

nehéz ügy lett volna. És reális költsége volt az eljárásnak.Azóta 

drasztikusan romlottak a feltételeik... 

 Az országban közel egységes hálózati tagok működése. Van különbség 

az Alapítványok szolgáltatási palettája között. 

 Bővíteni kellene a kkv-k hitelezését, alacsony kamatozású 5-50MFt 

hitelekkel. 

 Esetleg a nehéz ágazatban lévőknek több kedvező lehetőség 

biztosításával.A személyre szabott kommunikáció lehetőségével.Egy új 

projekt megjelenése alkalmával az érintett vállalkozók kiértesítésével. 

Időszakos élő kommunikációval és elégedettség vizsgálattal. 

 Hiányszakmák feltérképezése,oktatási intézményekkel 

kapcsolatfelvétel,javaslat a képzés hatékonyságára,tanulók 

beiskolázása,erőteljes támogatás,akár vállalkozók bevonásával de 

inkább az állami szféra igénybevétele. 

 Jó hitelprogramok kidolgozásán, ami esetlegesen még vissza nem 

térítendő támogatásokat is tartalmaz. 

 Nagyobb összegű források kihelyezésével. 

 Pályázati lehetőségekkel folyamatosan keresnék az ügyfeleket. 

 Szívesen venném, ha legalább negyedéves szinten tudnék leülni 

hozzáértő tanácsadóval az üzleti, gazdasági kihívásaim 

megbeszélésére. A legtöbbször 1 órás intenzív, irányított coaching ülés 

sokat jelentene.A vállalkozói létben az egyik legnehezebb a 

vállalkozónak saját magának a számonkérése, s akár egy semleges, 

érzelemmentes rálátás. Kell a külső szem objektív megítélése. 

 Több hírlevél 

 Vállalkozásfejlesztési oktatás szervezése, tanácsadás 

 

 


