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1. Vezetői összefoglaló 
Európa több országára kiterjedő felmérésünk eredményei szerint a nők által vezetett vállalkozásokat 

a koronavírus válság különösen kedvezőtlenül érintette, mert a vállalkozónőknek egyszerre kellett 

megküzdeniük a krízis káros gazdasági következményeivel és a családon belüli gyermeknevelési, 

idősgondozási kötelezettségek növekedésével. A nők számára nehezebb a családi kötelezettségeik 

és vállalkozói vagy munkavállalói szerepeik összeegyeztetése a lezárások időszakában. A 

vállalkozónők számára már a válságot megelőzően is sokszor nehézséget okozott a munka és a 

magánélet kötelezettségeinek összehangolása, ez a helyzet a lezárások, távoktatás bevezetése és a 

gondozási feladatok növekedése miatt tovább romolhatott. 

A nők által vezetett vállalkozások méretükből fakadóan is sérülékenyebbek, sok köztük az 

önfoglalkoztató, akik egy része kényszervállalkozó. A női vállalkozások jelentős része ráadásul olyan 

szektorokban aktív, amelyeket súlyosan érintettek a koronavírus járvány kapcsán bevezetett 

korlátozások, például a turizmus vagy a személyi szolgáltatások területén. Sok vállalkozónő számára a 

vállalkozás jövedelmének csökkenése a saját vagy családja megélhetését is veszélyezteti.  

 

 

A HÉTFA Kutatóintézet 2018-ban indította az iFEMPOWER1 „Interaktív és mentorálás alapú fejlesztés 

a vállalkozásindításhoz nőknek” három éves uniós projektjét. A koronavírus-járvány kapcsán a projekt 

tapasztalataira és a Hétfa nemzetközi kapcsolataira építve lehetőség nyílt egy nemzetközi 

adatfelvételre. A hét országban (Magyarország, Csehország, Bulgária, Szerbia, Ausztria, a 

spanyolországi Andalúzia ill. az erdélyi magyar vállalkozónők körében) 2020. május – augusztus 

között zajló nemzetközi kérdőíves online felmérés azt vizsgálta, miként küzdöttek meg a 

vállalkozónők a partnerországokban a vírus első hulláma okozta nehézségekkel, a vállalkozás és a 

család területén.  

 

Minden országban a válaszadók döntő többsége mikro vagy kisvállalkozás volt. A női vállalkozások 

a vizsgált országokban, és a válaszadók körében is három ágazatban felülreprezentáltak, a gazdasági 

szolgáltatások, a kereskedelem és a személyes/közösségi szolgáltatások terén.  

 

 

A válaszadók vállalkozásainak 79%-át érintette negatívan a gazdasági válság. Több mint tizedük 

(11%) számára lehetetlenné vált a tevékenységük gyakorlása a járvány hatására, kétharmaduk szerint 

 
 
 
1 https://ifempower.eu/ 
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kisebb/nagyobb mértékben romlottak a kilátásaik, közel tizedük (8%) viszont úgy vélte, a járvány 

javította a cége üzleti lehetőségeit. A válaszadók 68%-a úgy vélte, hogy a járvány hatása az egész 

2020-as évben érezhető lesz majd, és az egész éves bevételei csökkennek a tavalyihoz képest. 

Összességében a vizsgált országokban a vállalkozónők idén 28%-os bevétel visszaesést várnak 

A legnagyobb mértékű visszaeséssel az osztrák (47%), az andalúz és a bolgár válaszadók számoltak 

(32-31%), legkisebb mértékűvel pedig az erdélyi magyar vállalkozónők és a magyarok (22 ill.20%). 

A válaszadó vállalkozónők foglalkoztatottainak száma átlagosan 10%-al csökkent a járvány ideje 

alatt. A szigorú korlátozások miatt a vállalkozónők elsősorban a hirtelen csökkenő bevételekkel (a 

válaszadók 62%-a), keresletkieséssel, elmaradó megbízásokkal találkoztak (52%). Emellett fontos 

negatív hatás volt a tevékenységek felfüggesztése és a beszállítói lánc akadozása is. De többen 

számoltak be olyan hatásokról is, amelyek hosszútávon megerősíthetik a vállalkozásukat. A 

válaszadók 23%-a például új termékeket tudott bevezetni, 14%-uk pedig az online értékesítés 

bővülését figyelhette meg. 

A legtöbb nehézséget a turizmus és vendéglátás területén dolgozók tapasztalták: ők úgy vélték, 

éves jövedelmük majd felét is elveszíthetik idén. Az oktatással, kereskedelemmel és a személyi 

szolgáltatásokkal foglalkozó válaszadók úgy számolják, 2020-ban bevételeik harmadától eshetnek el. 

De az ipar, kézművesség és az egészségügyi valamint szociális szolgáltatásokban aktív vállalkozónők is 

azt várják, hogy bevételeik negyedével csökkennek majd.  

A járványt megelőzően az online térben aktív vállalkozások ellenállóbbak voltak a válság 

hatásaival. Azok a vállalkozónők, akiket nem, vagy pozitívan érintett a válság, már a járvány előtt is 

gyakrabban alkalmaztak online eszközöket. Ezt az is befolyásolhatja, hogy azokat az ágazatokat 

érintette kevésbé a járvány, ahol a munka jellege inkább lehetővé tette az online eszközök 

használatát, míg a járványintézkedések jobban érintették azokat az ágazatokat, melyekben a 

személyes jelenlétnek nagyobb szerep jut. De a korábbi online jelenlétnek szerepe volt abban, hogy a 

vállalkozónők tevékenységüket a járvány alatt is végezni tudják. Azok a vállalkozások, amelyek 

korábban több online eszközt alkalmaztak kisebb bevételkiesésre számítanak, mint akik kevesebbet 

vagy egyáltalán nem alkalmaztak online eszközöket.  

 

A korábbi válságokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy a kis vállalkozások 

rugalmasságukat igyekeznek kihasználni a válsághoz való alkalmazkodás során, ahogy most is több 

különböző intézkedéssel és támogatások igénybevételével kezelték a kialakult helyzetet. A kérdőívre 

válaszolók körülbelül tizede semmilyen intézkedést nem tett a válság hatásainak mérséklésére. 

Ezeknek a vállalkozásoknak nagyobb részére nem volt hatással a válság.  

A vállalkozónők változatos krízismenedzsment stratégiákat és ezek kombinációit alkalmazták. 

válaszadók kicsit több mint fele a működés csökkentésére irányuló intézkedéseket (vagy ezeket is) 

vezetett be. Amik közül a leggyakoribb a tevékenységek felfüggesztésére vagy csökkentésére irányult 

(38%), valamint a munkaórák csökkentése (22%) és a fizetett vagy fizetés nélküli szabadságolások (6% 

ill. 5% esetében) fordultak elő. Létszámleépítést a válaszadók 10%-a hajtott végre. 
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A válaszadók hozzávetőleges fele alkalmazkodási stratégiákat (is) keresett. Harmaduk új termékeket 

és szolgáltatásokat vezetett be, erősítette a meglévő online értékesítést vagy új piacokat keresett.  

Több mint harmaduk a vállalkozás lehetőségeit hosszabb távon is támogató fejlesztésekbe (is) 

kezdett. Ilyen volt például felújítási karbantartási munkák végzése a zárlat alatt, vagy a dolgozók 

képzése, új termelő eszközök beszerzése, vagy a házhozszállítás bevezetése.  

Emellett a válaszadók több mint fele valamilyen támogatást is igénybevett. A kérdőívre válaszoló 

vállalkozónők több mint fele vett igénybe valamilyen támogatást a járvány kapcsán. A támogatást 

igénybe vevők aránya a legmagasabb az osztrák (86%) szerb (74%) és az andalúz válaszadók között 

(69%), a legalacsonyabb pedig a magyar és az erdélyi válaszadók körében (37% ill. 39%).  

A legnépszerűbbek az adókedvezmények, adófizetési halasztások voltak, amelyekkel a válaszadók 

harmada élt, ezt követték a bértámogatások (27%), majd a különböző hitelezéshez kapcsolódó 

támogatások (fizetési kedvezmények, kedvezményes hitelek (8%). A hitel törlesztés felfüggesztését a 

válaszadók 9%-a vette igénybe, de ez a forma nem volt minden országban elérhető illetve ennek a 

formának az elérhetősége és szabályai voltak a legváltozatosabbak. 

A legjellemzőbb kategóriákba nem besorolható támogatások aránya Ausztriában volt a legmagasabb, 

ahol több ágazat specifikus támogatást (pl. film produkciós támogatás) vagy egyösszegű havi 

szabadon felhasználható KKV támogatás (pl. Härtefallfonds für EPU&KMU, fix költségtámogatás) volt 

elérhető. Valószínűleg Ausztriában a legkisebb akár alkalmazott nélküli válaszadók számára a fix 

összegű szabadon felhasználható támogatások könnyebben elérhetőek voltak és kevesebb 

adminisztrációval jártak, mint például a máshol népszerű bértámogatások. 

 

A vállalkozónők számára is a munka és a magánélet kötelezettségeinek összehangolása állandó 

feladatot jelentett már a koronavírus járványt megelőzően is. A koronavírus-járvány hatásai újabb 

feladatokat róttak a nőkre világszerte. A válaszadók hozzávetőlegesen fele nevelt 18 év alatti 

gyermeket, közülük 10% családjában él 7 év alatti gyermek (is), 42% családjában pedig csak 7-18 év 

közti gyermek élt, 9%-uk egyedül nevelte gyermekét. 

 

A vállalkozónők többsége (63%-a) a járvány időszakában kevesebb időt töltött a vállalkozás 

ügyeivel. A válaszadók egy átlagos hétköznapon átlagosan majd 2 órával kevesebbet foglalkoztak a 

vállalkozásukkal és majd 2 órával töltöttek többet gondoskodási feladatokkal.  

A gyermeket nevelő vállalkozónők esetében jól érzékelhető volt, hogy a gyermekintézmények 

bezárása nagyban növelte a gondoskodási feladatokat. Egy átlagos hétköznapon a 7 év alatti 

gyermeket is nevelő válaszadók napi több mint 3 órával több időt töltöttek a gyermekekről való 

gondoskodással, és majd másfél órával többet a háztartási feladatokkal, mint korábban. Míg a 7-18 

éves gyerekeket nevelők 2,5 órával töltöttek többet gondoskodási feladatokkal. 

A munkaidő csökkenésének leginkább a vállalkozás működésével összefüggő okai voltak, 24% 

szerint kevesebb volt a munka és megrendelés és 23%-nyian mondták, hogy a korlátozások miatt 

nem tudták végezni a munkájukat. A válaszadók 10%-át az otthoni feladatai akadályozták abban, 

hogy a vállalkozásával foglalkozzon. De a hét évnél kisebb gyermeket nevelő vállalkozónők hétszer 
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olyan gyakran, és a 7-18 év közti gyermeket (is) nevelők ötször olyan gyakran áldozták be a 

vállalkozásra szánt időt a gondoskodási feladataik miatt. 
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2. Bevezetés 
 

A 2020-as évben bekövetkezett koronavírus járvány világszerte eddig nem látott kettős kihívás elé 

állította a nemzeteket és gazdaságokat. A kormányoknak meg kell küzdeniük egy globális járvány 

azonnali egészségügyi kihívásaival és a járvány intézkedések, lezárások gazdasági és jóléti hatásaival.  

A start-upok és kisvállalkozások a gazdaság legsérülékenyebb szereplői közt vannak (Walsh & 

Cunningham, 2016). Így várhatóan a járvánnyal együttjáró gazdasági visszaesést a kis- és 

középvállalkozások nagyobb mértékben fogják megérezni. Márpedig a nők által vezetett 

vállalkozások jellemzően kicsik, sok köztük az önfoglalkoztató, akik egy része kényszervállalkozó (de 

Vries, 2019). A női vállalkozások jelentős része aktív olyan szektorokban, amelyeket súlyosan 

érintettek a koronavírus járvány kapcsán bevezetett korlátozások, például a turizmus vagy a személyi 

szolgáltatások területén. Sok kisvállalkozás híján van a válságok átvészeléséhez szükséges likvid 

tőkének és nem állnak rendelkezésükre a digitális átálláshoz szükséges eszközök (OECD/European 

Union, 2019). Sok vállalkozónő számára a vállalkozás jövedelmének csökkenése a saját vagy családja 

megélhetését is veszélyezteti. 

A 2008-as válság kapcsán több kutatás is készült, ami azt vizsgálta, hogy vajon a nők által vezetett 

vállalkozásokat súlyosabban vagy kevésbé érintették a válság hatásai. A legtöbb vizsgált országban 

nem találtak jelentős különbségeket (például Olaszországban, Finnországban, Szlovákiában vagy 

Ausztriában), de Lengyelországban, Franciaországban és Spanyolországban jelentősen alacsonyabb 

volt a nők vállalkozásainak túlélési rátája ebben az időszakban. (OECD, 2012), (Buratti, Cesaroni and 

Sentuti, 2018).  

A jelenlegi válság hatásairól még kevés információ áll rendelkezésünkre. A vállalkozásoknak a hirtelen 

bekövetkező korlátozások miatt nagyon gyorsan kellett reagálniuk a helyzetre, de a válság 

hosszútávú kimenete még nagyon bizonytalan. Mindenesetre a női vállalkozások alacsonyabb 

tőkésítettsége, kevesebb mozgósítható erőforrása, és az a tény, hogy gyakrabban dolgoznak a 

korlátozások által érintett szektorokban elővetítheti, hogy rosszabb helyzetbe kerülnek a férfiak által 

vezetett társaiknál. (OECD/European Union, 2019).  

 

Számos gyorsjelentés, kutatási anyag és szakértői munka hívta fel a figyelmet arra, hogy a 

koronavírus-járvány hatásai eltérően érintették a nőket és a férfiakat (Fisher és tsai, 2020; Világbank, 

2020; ENSZ, 2020; stb.). A nők egyszerre több területen is súlyosan megérezték a járvány és a járvány 

kapcsán hozott intézkedések hatásait. A járvány egészségügyi frontvonalában dolgozó egészségügyi 

és szociális dolgozók legnagyobb része nő, de emellett ők vállalják a gondoskodási munkák 

oroszlánrészét is. A nők számára nehezebb a családi kötelezettségeik és vállalkozói vagy 

munkavállalói szerepeik összeegyeztetése a lezárások időszakában. Emellett a bezártság során 

megnövekedik a családon belüli erőszak veszélye is, amely ugyancsak első sorban a nőket sújtja 

(OECD, 2020; Világbank, 2020). A vállalkozónők számára már a válságot megelőzően is sokszor 

nehézséget okozott a munka és a magánélet kötelezettségeinek összehangolása (Hyytinen & 
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Russkaren, 2017). Ez a helyzet a lezárások, a távoktatás bevezetése és a gondozási feladatok 

növekedése miatt tovább romolhatott. 

Számos írás foglalkozott a frontvonalban dolgozó, többségében nő egészségügyi dolgozókkal 

(Adamecz és tsai, 2020), az akadémiai pályán mozgókkal (Degruyter, 2020), valamint az oktatási-

gondozási intézmények bezárásával a gyermeket nevelő szülők (Fodor és tsai, 2020), elsősorban az 

anyák megnövekedett terheivel. A vállalkozást vezető nőkre ugyanakkor lényegesen kevesebb 

figyelem jutott, noha számukra az elmúlt hónapok kettős kihívást jelentettek. Egyrészt a 

vállalkozások tulajdonosaként kellett megküzdeniük a járványintézkedésekkel járó korlátozásokkal, és 

az azokat kísérő gazdasági hatásokkal – sokszor új értékesítési és munkaszervezési módszereket 

kellett megtanulniuk, valamint a visszaeső kereslet ellenére igyekeztek stabilitást biztosítani a cégnek 

és alkalmazottaknak. Másrészt nőként és anyaként jellemzően ők vállalták a gondoskodó munkák 

oroszlánrészét is, tanultak a gyerekekkel, főztek a családra vagy ellátták az idősebb családtagokat. 

(Fodor és tsai, 2020). 

A HÉTFA Kutatóintézet 2018-ban indította az iFEMPOWER2 „Interaktív és mentorálás alapú fejlesztés 

a vállalkozásindításhoz nőknek” három éves uniós projektjét. Az iFEMPOWER célja a 

vállalkozásösztönzés. A 7 országból érkező partnerek közös munkájának eredményeként egy olyan 

komplex nemzetközi felsőoktatási modul készül, mely a fiatal egyetemista nőket bátorítja és készíti 

fel a vállalkozói létre. A projekt kiindulópontjaként egy kutatásra került sor a 7 partnerországban a 

HÉTFA vezetésével. A koronavírus-járvány kapcsán a projekt tapasztalataira és a Hétfa nemzetközi 

kapcsolataira építve lehetőség nyílt egy nemzetközi adatfelvételre partnereink segítségével. A hét 

országban zajló nemzetközi kérdőíves felmérés azt vizsgálta, miként küzdöttek meg a vállalkozónők a 

partnerországokban a vírus okozta nehézségekkel, a vállalkozás és a család területén. A továbbiakban 

a kutatás főbb eredményeit mutatjuk be.  

 

3. A kutatás módszertana 
A járvány hatását vizsgáló kutatásunk egy online kérdőívre támaszkodik, amely 2020. május – 

augusztus között gyűjtötte a válaszokat. Kérdőívünket partnereink segítségével különféle online 

felületeken terjesztettük, a válaszadókból álló minta pedig a módszertani korlátok ellenére jól 

reprezentálja a nagyobb városokban élő, magasabb végzettségű, internethasználó kkv-tulajdonos 

vállalkozónők alapnépességét. A kérdőívet 1681 személy töltötte ki, elérésük pedig nem lett volna 

lehetséges a jól megcélzott Facebook-kampány, valamint számos partnerünk közreműködése nélkül. 

Az országok kiválasztását a Hétfa kapcsolati rendszere és partnereink rendelkezésre álló kapacitása 

 
 
 
2 https://ifempower.eu/ 
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határozta meg. A kérdőív kitöltése hét országban zajlott, de két országban csak egy-egy régiót 

érintett az adatgyűjtés. Magyarország mellett Csehországban, Bulgáriában, Szerbiában, Ausztriában 

és a spanyolországi Andalúzia régióban, ill. az erdélyi magyar vállalkozónők körében terjesztettük a 

kérdőívet. Valamennyi földrajzi egység 8-10 millió körüli lakosságszámmal rendelkezik.  

A kutatás természetes korlátait jelenti, hogy a vizsgált országok sok szempontból eltérnek egymástól, 

nem csak a gazdasági szerkezetük a vállalkozások jellemzői, de a járvány kapcsán bevezetett 

korlátozások és támogatási rendszerek is nagyon eltérőek voltak. Továbbá fontos megjegyezni, hogy 

a nemzetközi adatgyűjtés időszaka több hónapot vett igénybe, amelyek alatt az egyes országokban 

eltérően változtak a járvány miatti intézkedések, így a válaszadókat arra kértük, hogy fókuszáljanak a 

szigorú korlátozások idejére. Természetesen ezek a korlátozások is eltérőek voltak az egyes 

országokban.  

Ki kell emelnünk azt is, hogy az online kérdőív műfajának sajátosságai miatt első sorban a 

magasabban képzett, internetet gyakran használó vállalkozónőket értük el. Az adatgyűjtés során 

kiemelten törekedtünk arra, hogy a legtöbb vállalkozónőhöz eljusson a kutatás híre, így minden 

területen helyi partnerszervezetek terjesztették az anyanyelvű kérdőívet. Így adataink a 

vállalkozónők ezen szűkebb alpopulációjára reprezentatívak. 

4. Kitekintés 

4.1. Vállalkozónők Európában és a vizsgált országokban 

Általánosságban meglehetősen kevés statisztikai információval rendelkezünk a vállalkozónőkről és a 

nők által vezetett vállalkozásokról, néhány fókuszált vizsgálat adataira támaszkodhatunk. Ezek közé 

tartozik az Európai Bizottság 2014-es jelentése, amely 2012-ben gyűjtött adatokra támaszkodik az 

EU28 tagállamában és nyolc további országban (Albánia, Észak-Macedonia, Izland, Izrael, 

Törökország, Liechtenstein, Montenegro, Norvégia és Szerbia, akiket a továbbiakban a jelentés 

elnevezése alapján mi is EU-37-ként hivatkozunk). Emellett 2011-óta az OECD is évente megjelenteti 

a „Entrepreneurship at a Glance Report” jelentést, amely ugyancsak tartalmaz néhány mutatót. 

Emellett a munkaerőfelmérés (LFS) foglalkoztatási adataiból juthatunk naprakész adatokhoz, amely a 

vállalkozói létet első sorban a foglalkoztatás jogviszonya alapján közelíti meg.  

Az LFS önfoglalkoztatók közé sorolja azokat, akik a saját (rész)tulajdonukban álló vállalkozás dolgozói 

(függetlenül a munkaviszony formájától), az önfoglalkoztató egyéni vállalkozókat és azokat, akik 

önfoglalkoztatónak minősítik magukat a felmérés során.  

Természetesen ez a statisztika nem sorolja a vállalkozók közé azokat, akik valamilyen főállás mellett 

működtetnek egy vállalkozást, pedig a nők közt szép számmal akadnak ilyenek is. Az Európai Unió 

tagállamaiban 2019-ben a vállalkozók 33%-a volt nő, vagyis több mint 10 millió vállalkozónő volt 

ekkor. A legmagasabb arányok Luxemburgban (a vállalkozók 40% nő), majd Portugáliában (39%) és 

Cipruson (38%) voltak, míg a legalacsonyabb arányok Törökországban (15%), Észak-Macedóniában 

(22%) és Romániában (25%) voltak (Eurostat – LFS 2019Q4). 
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A kutatásunkban vizsgált országok közül Ausztriában (36%) és Spanyolországban (34%) az Unió átlaga 

feletti a nők aránya a vállalkozók közt, míg Románia jóval átlag alatti. 

 

1. ábra, A vállalkozók nemenkénti megoszlása 

 
forrás: saját számítás Eurostat, LFS 2019Q4 adatai alapján 

 

A vállalkozási kedv az Unió tagállamaiban jelentős különbségeket mutat a nemek közt. A férfiak 

vállalkozási rátája 2012 óta szinte változatlan módon 16% az Unió egészében, míg a nőké 9%-os 

hasonlóan változatlan módon. A kutatásban résztvevő országok közül a vállalkozónők aránya 
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Szerbiában és Csehországban haladja meg az Uniós átlagot. A vállalkozók legnagyobb része 

önfoglalkoztató, az Európai Unióban a vállalkozó férfiak 69%-a, a nők 76%-a önfoglalkoztató volt. A 

kutatásban résztvevő országok közt Csehországban és Bulgáriában a vállalkozónők több mint 80%-a 

önfoglalkoztató, Romániában több mint 90%-uk. Ezekben az országokban tehát a vállalkozónők 

magasabb arányát elsősorban az önfoglalkoztatók száma indokolja.  

 

2. ábra, A vállakozók aránya nemek szerint 

 
forrás: saját számítás Eurostat, LFS 2019Q4 adatai alapján 

 

A vállalkozók egy része nem főállásként, vagy részmunkaidőben foglalkozik a vállalkozásával. 

Különösen igaz ez a nőkre, akik sok esetben egy főállás mellet vagy gyermekgondozási 

kötelezettségüket kiegészítve irányítják vállalkozásukat. Sajnos a részmunkaidős női vállalkozókról 

nem állnak rendelkezésünkre friss adatok a 2014-ben az Európai Bizottság által publikált „Statistical 

data on Women entrepreneurs in Europe” jelentés óta.  

2012-ben az EU-28 államok vállalkozónőinek 30%-a részmunkaidőben dolgozott a vállalkozásában, 

míg a férfiaknál ez az arány 12% volt. A kutatás által vizsgált országok közül a legnagyobb különbség a 

férfi és női vállalkozók közt etekintetben Ausztriában (19% 2012-ben) és Spanyolországban (12% 

2012-ben) volt, míg a legkisebb különbség Bulgária esetében látszott (2% 2012-ben).  

 

3. ábra, Részmunkaidőben vállalkozók aránya 
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forrás: European Commission 2014a 

 

A női vállalkozások ágazati eloszlására ugyancsak LFS statisztikáira támaszkodhatunk. Itt ugyancsak 

meg kell jegyeznünk, hogy ez a statisztika azokat tekinti vállalkozóknak, akiknek vállalkozásuk a 

főtevékenységük, vagyis azok akik valamilyen főtevékenység mellett végzik vállalkozásukat nem 

szerepelnek ezekben a mutatókban.  

A vállalkozónők körében a leggyakoribb ágazatok a gazdasági és szakmai szolgáltatások (15%-uk 

dolgozott ezen a területen), kereskedelem (14%), egészségügy és szociális terület (14%), de emellett 

jelentősebb szerepe van a személyes szolgáltatásoknak (12%), a mezőgazdaságnak (11%) és a 

turizmusnak (6%). 

 

4. ábra, A vállakozók ágazat szerinti megoszlása 
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Szállítás és raktározás 5% 1% 

Közigazgatás 0% 0% 
forrás: LFS 2019Q4, European Union 28 

 

Ha figyelembe vesszük az egyes ágazatok foglalkoztatási kapacitását láthatjuk, hogy vannak ágazatok, 

ahol kiemelkedő a vállalkozók és a vállalkozónők aránya. Az egyéb szolgáltatásokban (ide tartoznak a 

személyes és közösségi szolgáltatások) dolgozók 21%-a vállalkozónő, a mezőgazdaságban 14%-uk, a 

szakmai és gazdasági szolgáltatások terén dolgozók 11%-a, a művészeti területen pedig 10%-a 

vállalkozónő volt az Európai Unióban 2019-ben. 

 

5. ábra, A vállalkozók aránya az ágazatban dolgozókon belül 

 
forrás: LFS 2019Q4 

 

A vállalkozóvá válás lehetősége elnevezésű mutató azt mutatja meg, hogy a kérdezettek mekkora 

része véli úgy, hogy elképzelhető hogy az elkövetkező öt éven belül vállalkozóvá válna. Az alábbi 

ábrán megfigyelhető, hogy a vizsgált országok közül Ausztriában tartják elképzelhetőnek a legtöbben, 

hogy vállalkozást indítanak a közeljövőben, míg Csehországban a legkevesebben. Magyarországon, 

Csehországban, és Spanyolországba a nők közel fele akkora része tudja elképzelni, hogy vállakozást 

indítson.  

 

6. ábra, A vállalkozóvá válás lehetősége 
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forrás: OECD, 2013 

 

A jövedelmi különbség megmutatja, hogy a vállalkozónők átlagos jövedelme hogyan aránylik a 

vállalkozó férfiak átlagos jövedelméhez, az éves átlag kiszámításához az elmúlt három év 

mozgóátlagát használják fel. Az ábrán is megfigyelhető, hogy mindegyik országban jelentősek voltak a 

különbségek a nők és a férfiak vállakozásból származó jövedelmei között. Ennek oka részben az 

alacsonyabb munkabér és a részmunkaidőben dolgozók magasabb aránya lehet.  

 

7. ábra, Nemek közötti jövedelemkülönbség 

 
forrás: OECD 

 

A vállalkozások számára kiemelkedő jelentőssége van annak, hogy hogyan férnek hozzá képzésekhez 

illetve a vállalkozás indításához szükséges forrásokhoz. Az alábbi táblázat az OECD 2013-as adatait 

mutatja (azokról az országokról, amelykről elérhető adat volt a vizsgált kutatási országok közül). Az 
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adatok megmutatják, hogy a nők nehezebben férnek hozzá a vállalkozásukat segítő képzésekhez. 

Hasonló a helyzet a kezdőtőkéhez való hozzáférrés esetében is.  

 
8. ábra, Vállalkozásindítással kapcsolatos képzéshez való hozzáférés (%) 

 
forrás: OECD, 2013 

 

9. ábra, Kezdőtőkéhez való hozzáférés (%) 

 
forrás: OECD, 2013 

 

 

4.2. Járványintézkedések, korlátozások és támogatási rendszerek a vizsgált 
országokban 
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A kutatásban résztvevő országokat eltérően érintette a járvány lefolyása és éppen ezért a védekezés 

is nagyon eltérő volt. Míg Spanyolországban már tavasszal nagyobb napi esetszámokat mértek, addig 

több kelet-európai országban alacsonyabb volt a fertőzöttek száma.  

Andaluzia és Erdély esetében nem állnak rendelkezésünkre területi adatok, így e két a kutatásban 

résztvevő terület esetén az országos adatokat használjuk. Az alábbi ábrán látható, hogy 

Spanyolországban kiemelkedően magas volt a 100 000 lakosra jutó fertőzöttek száma, hiszen 

augusztus 31-éig több mint 460 ezer esetet regisztráltak, ami 990 fertőzöttet jelent 100 ezer lakosra 

vetítve. Bár Ausztriában március és április folyamán gyorsabban nőtt az esetszám mint a kelet-

európai országokban, ez a trend később megtorpant. Augusztus 31.-ig 27 ezer feletti volt az 

azonosított fertőzöttek száma, ami 100 000 lakosra vetítve 308 esetet jelent. A vizsgált kelet-közép-

európai országok közül Romániában a legmagasabbak az esetszámok. Augusztus 31-éig 86 ezer feletti 

esetet azonosítottak, ami 452 fertőzötett jelent 100 ezer főre. Szerbiában ekkor a fertőzöttek száma 

31 ezer fő felett járt (359/100ezer fő), Csehországban 24 ezer fertőzött (227/100ezer fő). A detektált 

fertőzöttek aránya Magyarországon volt a legalacsonyabb ekkor 5600 fő (64/100ezer fő).  

 

10. ábra, 100 ezer lakosra jutó COVID-19 fertőzöttek száma 

 
forrás: Oxford University, OxCGRT 

 

A halálozások is Spanyolországban voltak a legkiemelkedőbbek. Itt augusztus 31-ig több mint 29 

ezren haltak bele a járványba, ami 62 főt jelent 100ezer lakosra vetítve. Romániában 3500-an 

(19/100ezer fő), Ausztriában 733-an (8/100ezer fő), Szerbiában 709-en (8/100ezer fő), 

Magyarországon 611-en (6/100ezer fő), Bulgáriában 603-an (9/100ezer fő) haltak bele addig a 

betegségbe.  

 

11. ábra, 100 ezer lakosra jutó COVID-19 halálozások száma 
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forrás: Oxford University, OxCGRT (Spanyország május 25-én korrigálta korábbi számait, amely az esetek 
csökkenéséhez vezetett ) 

 

Az vizsgált országokban az első eseteket február 25-26 közt jelentették (RO, ES, AT), a többi 

országban március 1 és 8 közt érkezett meg a vírus. A rendkívüli állapot kihirdetése a legtöbb 

országban az első döntések közé tartozott, emellett korlátozták a nyilvános rendezvényeket, és 

karanténkötelezettséget vezettek be a külföldről érkezők számára (Bg, RO, AT).  

Ausztria kivételével az összes országban vészhelyzetet vagy szükséghelyzetet vezettek be március 

11 és 15 között. Ebben ez időszakban minden Európai Uniós tagállam lezárta a határait, bezárta az 

iskolákat és oktatási intézményeket, a boltok nagyrésze is korlátozásra került. Az intézkedések 

szigorúsága viszont eltérő volt. 

Az Oxfordi Egyetem több komplex mutatót készített a kormányok járványügyi intézkedéseiről. Az 

OxCGRT indexek3 17 nyilvános adat alapján vizsgálják a világ országaiban bevezetett intézkedéseket, 

köztük a kormányzati reakciókat általában, a lezárások szigorúságát, egy egészségügyi járványkezelési 

indexet és egy gazdaságtámogatási indexet. Az alábbi ábrán a lezárások szigorúságát bemutató 

indexet ábrázoltuk.  

 

12. ábra, A járványintézkedések szigorúsági indexének alakulása 

 
 
 
3
 További módszertani információk: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-

government-response-tracker 
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forrás: Oxford University, OxCGRT 

 

A legszigorúbb intézkedéseknek tekinthető, hogy Szerbiában például teljes éjszakai kijárási tilalmat 

rendeltek el 1,5 hónapon keresztül. Romániában és Spanyolországban szigorú lakhelyelhagyási 

tilalmat vezettek be, így csak azok léphettek ki otthonukból, akik dolgozni vagy valamilyen alapvető 

szükséglet beszerzése miatt hagyták el otthonukat. Ezekben az országokban szigorú rendőrségi 

ellenőrzések is társultak a korlátozásokhoz. Minden ország ösztönözte az otthoni munkavégzésre való 

átállást, amennyiben megoldható. Valamint mindenhol bezártak a gyermekellátó és oktatási 

intézményeket és távoktatás bevezetésére került sor.  

A legszigorúbb korlátozások ideje az április-május közé esett. Minden országban fokozatosan történt 

a nyitás május és június folyamán. A nyitás vonatkozott a kijárási korlátozások eltörlésére, a boltok 

kinyitására, az éttermek és bevásárlóközpontok megnyitására, a szolgáltató szektor beindítására. Az 

oktatási intézmények közül a vizsgált országokban csak a bölcsődék és óvodák nyitottak ki, az iskolák 

és egyetemek csak a nyári szünet után tértek vissza a jelenléten alapuló oktatáshoz.  

 

A járványintézkedéseket a Világbank által elindított honlap alapján foglaljuk össze, amely a 

koronavírus járvány hatására hozott intézkedéseket, szakpolitikai döntéseket és azok hatásait 

naprakészen követi.4  

 

 
 
 
4 További információ: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#H 
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13. ábra, A járványintézkedések áttekintése a vizsgált országokban  

  Magyarország Románia Csehország Szerbia Bulgária Spanyolország Ausztria 

Első regisztrált 
eset március 4. február 26. március 1. március 6. március 8. február 25. február 25. 

Első intézkedések   

március 8: 
nyilvános 
rendezvények 
betiltása     

március 1: 
nyilvános 
rendezvények 
látogatóinak 250 
főben történő 
maximalizálása, 
veszélyes 
országban 
nemzetközi 
sporteseményen 
résztvevők 
számára 14 napos 
elkülönítés   

március 1: 
tünetekkel 
rendelkezők és 
Olaszországban 
jártak házi 
karanténba 
helyezése; nagy 
létszámú 
összejövetelek 
tiltása, iskolák és 
egyetemek 
bezárása; számos 
síparadicsom 
elkülönítése 

Veszélyhelyzet 
időtartama  

március 11 - június 
17. március 12. - 

március 12-től 1 
hónapig, később 
április 30-ig és május 
17-ig 
meghosszabbítva március 15. 

március 13-tól 1 
hónapig 

március 14-től 
kezdve, 
folyamatosan 
meghosszabbítva 
június 21-ig   

Különleges 
intézkedések 

lezárások, 
karantén, utazási 
korlátozások, 
bevásárlási sáv 65 
évnél idősebbek 
számára 

lezárások, 
karantén, kijárási 
tilalom 

lezárások, karantén, 
szigorú maszkviseléi 
előírások 

éjszakai kijárási 
tilalom, 65 évnél 
idősebbek lakhely 
elhagyási tilalma, 
közösségi 
közlekedés 
felfüggesztése 

lezárások, 
karantén, 
társadalmi 
távolságtartás, 
utazási 
korlátozások 

lezárások, 
karantén, 
kulturális és 
rekreációs 
események 
korlátozása, hotel 
és éttermi 
korlátozások, 
közösségi 
közlekedés 
csökkentett 
üzemben 

lezárások és 
karantén március 
16-tól kezdve, 
kötelező 
maszkhasználat, 
random tesztek 
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Újranyitás 
május 4-től június 
18-ig fokozatosan 

május 15. és június 
1. között 
fokozatosan 

május 17. és június 1. 
között fokozatosan 

április 21. és május 
22. között 
folyamatosan 

május 4. és június 
1. között 
fokozatosan 

június 21-től 
korlátlan mobilitás 
a tartományok 
között és az EU 
határok 
megnyitása 

április13-tól 
június 16-ig 
fokozatosan 

Augusztus 31-ig 
vagy azutánig 
érvényben lévő 
intézkedések 

egészségügyi 
vészhelyzet, 
távolságtartás, zárt 
térben és 
közösségi 
közlekedésen  
maszkviselés 

nemzeti szintű 
készültség, iskolák 
szeptember 16-ig 
történő zárva 
tartása, kötelező 
maszkviselés, 
kötelező karantén 
meghatározott 
országokból 
érkezők számára 

rendezvények 500 
főben történő 
maximalizálása, 
kötelező maszkviselés 
a 
tömegközlekedésben, 
csökkentett létszámú 
órák a szakképzésben 

kötelező 
maszkhasználat, 
szabadtéri 
sportesemények 
látogatóinak 1000 
főben történő 
maximalizálása 

különleges 
járványügyi helyzet 
szeptember 31-ig 
meghosszabbítva, 
kötelező 
maszkhasználat 

végzős osztályok 
kivételével az 
iskolák 
szeptemberig 
zárva tartanak, 
nyilvános 
események 
korlátozása, 
távolságtartási 
szabályok, 
higiéniás előírások 

kötelező 
maszkhasználat a 
közösségi 
közlekedésben, 
maszkviseléssel 
kapcsolatban 
régiónként eltérő 
szabályok 

forrás: IMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#H) 

 



 
  
 

22 
 
 

4.3. A kisvállalkozások támogatása a járvány alatt 

A járvány hatása a kisvállalkozásokra globális, nemzeti és helyi szinten egy keveset vizsgált terület. 

Néhány különböző becslés már rendelkezésre áll a járvány hatásának mértékével kapcsolatban (lásd 

pl. Fairlie, 2020; OECD 2020A). Szakértők szerint a KKV-k érzékenyebbek a társadalmi 

távolságtartással kapcsolatos szabályokra, mint más vállalkozások, nagyobb törékenységük és a 

méretükből fakadó kisebb rezilienciájuk miatt (OECD 2020B). Túlélésük azonban rendkívül fontos, 

hiszen az EU-ban bejegyzett vállalkozások 99,2%-át teszik ki, 66,4 millió embert foglalkoztatnak és 

fontos hozzáadott értéket termelnek (EUROSTAT).  

Ahogy azt már számos cikk és elemzés megállapította, a szolgáltatói szektorban (kereskedelem, 

turizmus és vendéglátás, szállítás) szereplő KKV-k szenvedték el a legnagyobb kárt a járvány 

következtében (OECD 2020A). A kutatók és elemzők elkezdtek foglalkozni a mostani és a 2008-as 

gazdasági válság hatásainak összehasonlításával. Az előző válság tapasztalata az volt, hogy a nők által 

tulajdonolt vállalkozások, amelyek főleg az egészségügy, az oktatás és egyéb szolgáltatások területén 

működnek, nem voltak sérülékenyebbek, mint a férfiak által vezetettek. A COVID-19 és a korlátozó 

intézkedések, mint például az oktatási intézmények bezárása, ugyanakkor jelentősen korlátozták 

ezen szolgáltatások értékesíthetőségét. Bármilyen további hátráltató tényező (például ha a női 

vállalkozó egyedülálló szülő), nagy valószínűséggel tovább rontja a női vállalkozó helyzetét. 

A Facebook, együttműködésben az OECD-vel és a Világbankkal, két jelentést készített a 

kisvállalkozások globális helyzetéről, amelynek eredményei egy több mint 30 ezer válaszadó által 

kitöltött kérdőíven alapulnak. Az első jelentés kiemelte, hogy a világban a kisvállalkozások 26%-a 

szűnt meg. A kisvállalkozások kétharmada számolt be bevételcsökkenésről, és egyharmaduk volt 

kénytelen csökkenteni a foglalkoztatotti létszámot. Mindezen nehézségek ellenére a válaszadók 

mindössze 23%-a jutott hozzá pénzügyi támogatáshoz. A vállalkozások 32%-a számolt be 

bértámogatás iránti igényről, ugyanennyien adókedvezmény igénybevételéről, a válaszadók 29%-a 

pedig hitelt szeretett volna felvenni annak érdekében, hogy fedezni tudja folyó kiadásait és kezelni a 

keresletcsökkenést (Facebook/OECD/World Bank, 2020). 

Annak ellenére, hogy a gyermekgondozási és oktatási intézmények bezárása, valamint az 

egészségügyi és szociális intézmények kapacitásainak bővítése jelentős erőfeszítéseket követelt meg 

az ezeken a területeken dolgozó nőktől (e.g. OECD, 2020A; World Bank, 2020), a női vállalkozók 

helyzetével csak elszigetelten foglalkoztak. Néhány újságcikket leszámítva, amelyek néhány kiváló 

példát mutattak be az első hónapokban, a Canadian Women Entrepreneurhsip Knowledge Hub 

készítette az egyetlen olyan jelentést, amely a speciálisan női vállalkozók számára kialakított 

intézkedések szükségessége mellett érvelt. Egyrészről, vállalkozóként és munkaadóként meg kellett 

küzdeniük a járványügyi intézkedések korlátozásaival és a járulékos gazdasági következményekkel. 

Másrészről nőként és anyaként, jellemzően a háztartással és neveléssel kapcsolatos feladatok 

oroszlánrészét is elvitték, így például tanultak a gyermekkel, főztek a családnak és gondját viselték az 

idősebb családtagoknak.  
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Az azóta eltelt időszakban megjelent riportok tanúsága szerint a női vállalkozóknak még nehezebb 

lett a helyzetük: globális szinten a nők által vezetett vállalkozások 7%-kal nagyobb valószínűséggel 

kellett befejezzék tevékenységüket, mint a férfiak által vezetett megfelelőik. Ahogy fentebb 

bemutattuk, a legtöbb nő által vezetett vállalkozás mikrovállalkozásként, foglalkoztatottak nélkül 

működik. Emellett ezek a vállalkozások olyan szektorokban koncentrálódnak, amelyeket a leginkább 

érintettek a járvány következtében elrendelt lezárások. Egyrészről 30%-uk számolt be leállásról, 

másrészt a kérdőívet kitöltő női vállalkozásvezetők hat, vagy annál több otthoni feladatokkal eltöltött 

munkaóráról számoltak be, míg a férfiak által vezetett vállalkozásoknak csak 11%-a számolt be 

leállásról. (Facebook/OECD/World Bank, 2020) 

 

Az Oxfordi Egyetem OxCGRT komplex mutatói között szerepel egy gazdaságtámogatási index is. Az 

alábbi ábrán ezt az indexet ábrázoltuk. Az index összehasonlíthatóvá teszi a vizsgált intézkedések 

kiterjedtségét. Mint látható a vizsgált országok mindegyikében többféle és nagyobb volumenű 

intézkedéseket vezettek be.  

 

14. ábra, Gazdasági támogatási index alakulása 

 
forrás: Oxford University, OxCGRT 

 

A KKV-k támogatását célzó eszközök nem differenciáltak a vállalkozást vezetők neme szerint. Ezek 

legfőbb célja az volt, hogy biztosítsák a vállalkozások túlélését, mivel csak a pandémia első 2-3 

hónapjában a megkérdezett vállalkozások 50%-a számolt be jövedelemkiesésről (OECD 2020B). Az 

egyes országok különböző, önfoglalkoztató vállalkozások számára elérhető támogatási eszközöket 

vezettek be. Az OECD jelentése szerint a leggyakrabban használt eszközök az adó és szociális 

hozzájárulások csökkentését, halasztott fizetését vagy elengedését tartalmazták. Mások tőkeemelést, 

illetve munkanélküliségi támogatásokat foganatosítottak. Egyes beavatkozások adófizetési és 

jelzáloghitel moratóriumot vezettek be a KKV-k és önfoglalkoztató vállalkozások számára, vagy a 

távmunkát és a digitalizációt segítették.  
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A következő táblázat összefoglalja a legfőbb, KKV-k helyzetének javítását célzó eszközöket. Az 

eszközök felosztása az OECD KKV jelentésének módszertanát követi (OECD, 2020B). Fontos látni, 

hogy minden vizsgált ország eszközölt beavatkozásokat a foglalkoztatással-, adókkal, és pénzügyi 

eszközöket érintő szabályozásokkal kapcsolatban. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a legtöbb eszköz a 

foglalkoztatottakkal rendelkező vállalkozásokat célozza, miközben – ahogy fentebb kiemeltük – a női 

vállalkozók, vagy önfoglalkoztatók jelentős hányada nem rendelkezik foglalkoztatottakkal.  
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15. ábra, Gazdaságtámogató intézkedések az vizsgált országokban 

Magyarország Románia Csehország Szerbia Bulgária Spanyolország Ausztria Magyarország 

MUNKAERŐPIAC 

átmeneti 
könnyítések, 
bértámogatás bértámogatás bértámogatás 

Pénzügyi 
támogatás a 
foglalkoztatottak 
és üzleti 
szereplők, 
vállalkozások, 
ágazatok és 
reprezentatív 
szervezetek 
számára, 
amelyek nem 
csökkentették a 
foglalkoztatottak 
számát 10%-nál 
nagyobb 
mértékben 

Startupok 
számára a 
foglalkoztatottak 
fizetésének 60%-
át fedezték az 
első hónapban bértámogatás 

5-12 milliárd eurós 
alap növelése a 
rövidtávú 
foglalkoztatás 
támogatására 

átmeneti 
könnyítések, 
bértámogatás 

önfoglalkoztatók 
támogatása 

a fizetés nélküli 
szabadságra 
küldöttek 
fizetésének 75%-
ig történő 
átvállalása a 
koronavírus által 
érintett 
vállalkozásokban       

önfoglalkoztatók 
támogatása: számukra 
munkanélkülieknek 
járó támogatások 
biztosítása vis maior 
esetén 

2000 eurós 
támogatás 
gyakornokokat 
alkalmazó 
vállalkozások 
számára 

önfoglalkoztatók 
támogatása 
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könnyített 
rövidített 
foglalkoztatás         

kibővített szociális 
biztonsághoz 
kapcsolódó bónuszok a 
határozott idejű 
szerződéssel 
rendelkezők számára bértámogatás 

könnyített 
rövidített 
foglalkoztatás 

            

munkaidő 
csökkentését célzó 
intézkedések   

ELTÉRÍTÉSEK/ ADÓKEDVEZMÉNYEK 

körülbelül 80 ezer 
KKV (Főként a 
szolgáltató 
szektoban) 
mentesítése a 
kivsállalkozásokat 
érintő adók 
fizetése alól (más, 
érintett 
szektorban 
tevékenykedő 
vállalkozások 
számára 
adófizetési 
kötelezettség 
felfüggesztése a 
veszélyhelyzet 
lejártáig) 

szelektív 
adókedvezménye
k 

kötelező TB és 
szociális 
hozzájárulás 
fizetésének 
elengedése   

adózási 
könnyítések és 
kormányzati 
enyhítések a 
COVID-19-re 
adott válaszként 

KKV-k és 
önfoglalkoztatók 
számára adófizetési 
kötelezettség 
felfüggesztése hat 
hónapra, az első 4 
hónapban 
kamatfizetési 
kötelezettség alóli 
felmentéssel 

jövedelmi/társasági 
adó, bérleti díj és 
rezsi fizetési 
kötelezettségének 
elengedése; 10 millió 
euró adók 
elengedésére 

körülbelül 80 ezer 
KKV (Főként a 
szolgáltató 
szektoban) 
mentesítése a 
kivsállalkozásokat 
érintő adók 
fizetése alól (más, 
érintett 
szektorban 
tevékenykedő 
vállalkozások 
számára 
adófizetési 
kötelezettség 
felfüggesztése a 
veszélyhelyzet 
lejártáig) 

turizmus 
fejlesztési 
hozzájárulások 
ideiglenes 
felfüggesztése 

törlesztési 
moratórium 

törlesztési 
moratórium     

SZJA és ÁFA 
kötelezettség rugalmas 
elszámolása a 2020-as 
bevételek alapján 

specifikus 
adókönnyítések a 
mezőgazdasági és 
erdészeti szektor, a 
kulturális és kiadói 
ágazat számára 

turizmus 
fejlesztési 
hozzájárulások 
ideiglenes 
felfüggesztése 
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adóhátralékok 
beszedésének 
felfüggesztése a 
veszélyhelyzet 
ideje alatt 

SZJA és társasági 
adó 
felfüggesztése, 
bérleti díj fíés 
helyi adók 
fizetésének 
felfüggesztése       

szociális hozzájárulás 
fizetésének 6 hónapos 
felfüggesztése az 
önfoglalkoztatók 
számára, a kiválasztott 
ágazatokban (352 
millió euró értékben) 

háztartások és KKV-k 
adósságrendezéséne
k 3 hónappal történő 
meghosszabbítása 

adóhátralékok 
beszedésének 
felfüggesztése a 
veszélyhelyzet 
ideje alatt 

szociális 
hozzájárulás és 
nyugdíjjárulék 
fizetésének 
felfüggesztése a 
válság által 
leginkább sújtott 
ágazatokban   

veszteségek 
visszamenőlege
s bejelentése     törlesztési moratórium 

500 millió euró 
értékben 
adókönnyítés a 
vendéglátó szektor 
részére 

szociális 
hozzájárulás és 
nyugdíjjárulék 
fizetésének 
felfüggesztése a 
válság által 
leginkább sújtott 
ágazatokban 

törlesztés 
moratórium   

adó fizetések 
leállítása     

SZJA és társasági adó, 
bérleti díj fizetésének 
szüneteltetése 

szociális és 
nyugdíjjárulék 
fizetésének 
szüneteltetése 

törlesztés 
moratórium 

törlesztési 
határidő 
meghosszabbítása         

törlesztési határidő 
meghosszabbítása   

törlesztési 
határidő 
meghosszabbítása 

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

    

specifikus 
COVID-19 
pénzügyi alapok 
a KKV-k 
működésének 
fedezésére       

specifikus COVID-19 
pénzügyi alapok a 
KKV-k működésének 
fedezésére   
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új 
itntézkedéscsoma
g bejelentése, két 
alap 
létrehozásával 
(Járványvédelmi 
Alap és 
Gazdaságvédelmi 
Alap) 

közvetlen alapok, 
tőkeinjekció, 
előlegek 

25000 CZK 
értékben 
pénzügyi 
hozzájárulás az 
önfoglalkoztató 
vállalkozóknak 

fiskális 
kedvezményekrő
l szóló határozat, 
közvetlen 
segítség a 
vállalkozásoknak, 
a gazdasági 
következmények 
enyhítésére 

81.8 millió euró 
felszabadítása 
munkavállalás és 
KKV 
támogatására 

ERTE kibővítése 
jelentős 
teljesítményvisszaesés
t produkáló szektorok 
számára 

garanciavállalás 9 
milliárd euró 
értékben exportáló 
vállalkozások és a 
turizmus számára 

új 
itntézkedéscsoma
g bejelentése, két 
alap 
létrehozásával 
(Járványvédelmi 
Alap és 
Gazdaságvédelmi 
Alap) 

kametmentes 
hitelek KKV-k 
számára, KKV-kat 
támogató 
program, 
megnövelt 
összeggel és 
kamatttámogatás 
mértékének 
növelésével 

állami 
garancivállalás a 
vállalkozási 
hitelekre 

ápolási 
hozzájárulás 
igénybevétele 
vállalkozók 
számára 

vállalkozások 
pénzügyi 
támogatását 
célzó program a 
likviditás és a 
működési tőke 
biztosításával a 
járvány által 
okozott 
gazdasági 
nehézségek 
kezelésére 

rugalmasság és 
kezdeményezése
k a banki 
hitelekkel 
kapcsolatban 

COVID 19-ben érintett 
háztartásbeliek 
átmeneti pénzügyi 
támogatása a 
járulékalapjuk 70%-ig 
(3 millió euró) 

4 millió euró az 
egészségügyi 
ellátórendszernek, 
hosszútávú ápolásra, 
rövidített 
foglalkozásra, 
kompenzáció  az 
önfoglalkoztatók 
számára, családi és 
mikrovállalkozások 
számára a betegség 
miatt kiesett 
jövedelemhez 
kapcsolódóan 

kametmentes 
hitelek KKV-k 
számára, KKV-kat 
támogató 
program, 
megnövelt 
összeggel és 
kamatttámogatás 
mértékének 
növelésével 

  

3.3 milliárd euró 
támogatás a KKV-
k számára az 
Európai 
Bizottságon 
keresztül 

közvetlen 
támogatás 
formájában 1.9 
milliárd CZK 
allokálása 
munkáltatók és 
munkavállalók 
számára     

3,8 milliárd euró 
rendkívüli segély a 
gazdasági leállásban 
érintett 
önfoglalkoztatóknak 

legalább 10 millió 
eurót érő KKV-k 
számára új 
garanciavállalás a 
legfeljebb 2,5 millió 
eurós kölcsönök 80%-
áig, 5 évre, amelyet 
önfoglalkoztatók is 
igénybe vehetnek   
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sajáttőke 
finanszírozás a 
válság által 
érintett KKV-k 
számára         

400 millió eurós 
hitelkeret a válság által 
leginkább érintett 
turizmus és szállítás 
számára 

hotelek számára 100 
millió eurónyi hitel, 
amelyek legalább 
15%-os 
bevételcsökkenést 
szenvedtek el 

sajáttőke 
finanszírozás a 
válság által 
érintett KKV-k 
számára 

forrás: IMF, OECD) 

 
 

 



  
 
 

30 
 
 

5. A kérdőív válaszadói 
A kérdőívre 1681-en válaszoltak, 7 ország 420 településéről érkeztek kitöltők. A kérdőív kitöltőinek 

34%-a Andalúzia tartományból, 22%-a Magyarországról, 18%-a Erdélyből, 10%-a Ausztriából, 6-6%-a 

Bulgáriából és Szerbiából, illetve 5%-a Csehországból érkezett. Mint látható - bár közel azonos 

lakosságszámú területekkel dolgoztunk - a válaszadási hajlandóság az egyes országokban eltérő volt.  

 

16. ábra, A válaszadók városai 

  
A válaszadók jellemzően magas végzettségűek: az összes válaszadó 61%-a felsőfokú végzettségű volt, 

36%-a középfokú végzettségű, míg az alapfokú végzettségűek aránya 3% körül volt. Az andalúz 

mintában valamivel magasabb volt az alacsonyabb végzettségűek aránya (9% alapfokú, 45% 

középfokú és 46% felsőfokú végzettségű volt), míg a bolgár mintában a magasabb végzettségűek 

kerültek túlsúlyba (89%-uk felsőfokú végzettségű). 

A válaszadók 29%-a fővárosban vagy annak agglomerációjában működtette vállalkozását, 23% 

nagyobb városban, 20%-a kisebb városban, míg 29%-uk kisebb településen, faluban. A kisebb 

településen élők aránya a spanyol válaszadók közt volt a legmagasabb (56%) és a bolgár mintában a 

legalacsonyabb (2%). 

A válaszadó vállalkozónők több mint fele (52%-a) nevelt kiskorú gyermeket, 10%-uknak 7 év alatti 

gyermeke (is) volt, míg 41%-uknak csak 7 évnél időseb gyermeke volt. A válaszadók többsége a 30-as 

(33%) és 40-es (35%) korosztályba tartozott. A válaszadók közel harmadának családjában partnere 
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volt a főkereső, 29%-a egykeresős háztartásban élt, 17%-uk esetében ugyan volt másik kereső a 

családban, de ő a főkereső, 24%-uk pedig közel azonos jövedelemmel rendelkezett mint a párja. 

 

17. ábra: A válaszadók megoszlása országok szerint (N1681)  

 

 

 18. ábra: Legmagasabb befejezett iskolai végzettség (N1594)  

 

 

19. ábra: A vállalkozás székhelye (N1680)  
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20. ábra: A válaszadók megoszlása a gyermekek kora szerint (N1581)  

 

 

21. ábra: Kit lehetett főkeresőnek tekinteni a járvány előtt (N1532)  

 

 

22. ábra: A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása (N1587)  
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6. A válaszadók vállalkozásai 
A nők vállalkozásai körében gyakoribbak a kisvállalkozások és így volt ez a válaszadó vállalkozások 

esetében is. Minden országban a döntő többségük mikro- vagy kisvállalkozás volt – miközben 

elemzések sora feltételezi, hogy a koronavírus járvány hatásai vélhetően leginkább a kisvállalkozások 

körében lesznek jelentősek. Ezek a vállalkozások ugyanis kevesebb mozgósítható tőkével vagy 

tartalékkal rendelkeznek vagy kevésbé rugalmasan tudtak alkalmazkodni a beszállítói láncok 

változásához. (OECD 2020)  

A válaszadó vállalkozások foglalkoztatottjainak17%-ának nem volt alkalmazottja, 42%-uknak csak egy 

alkalmazottja volt (aki önmaga is lehetett), 34%-uk 2-9 alkalmazottal dolgozott. Csak 6%-uk 

foglalkoztatottjainak száma érte el a 10-et. A kérdőívet kitöltő vállalkozásoknak több mint fele 

(52%-a) olyan egyéni (függetlenül a jogi formától) vállalkozás volt, amelynek kizárólagos 

tulajdonosa a vállalkozónő volt és legfeljebb egy alkalmazottja volt. Ezekben a vállalkozásokban 

jellemzően egyedül, segítség nélkül dolgozott egy vállalkozónő. 

A vállalkozónők sok esetben valamilyen főtevékenység mellett részidőben vállalkoznak, sokan 

közülük gyermekgondozás vagy más hozzátartozó gondozása mellett indítják el vállalkozásukat. Így 

volt ez a kérdőívre válaszolók esetében is. Felüknek (51%) a vállalkozás a főtevékenysége, míg 27%-uk 

valamilyen foglalkoztatási viszony, 22%-uk pedig valamilyen gazdaságilag inaktív tevékenység 

(gyermekgondozási feladatok, tanulói jogviszony) mellett irányítják vállalkozásukat. 

 

 

23. ábra: Foglalkoztatottak száma (2020 február) (N=1681) 
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24. ábra: Kapcsolódik-e a tevékenysége a gyerekekhez vagy az anyasághoz, szülőséghez (N=1681) 

 
25. ábra: Van-e bármilyen egyéb foglalkozása, tevékenysége a vállalkozás mellett? (N=1592) 
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A kutatási minta ágazatok tekintetében közelíti a női vállalkozók megoszlását, bár a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak elérése az online módszertan miatt alacsony volt. A női 

vállalkozások a vizsgált országokban három ágazatban felülreprezentáltak, a gazdasági szolgáltatások, 

a kereskedelem és a személyes/közösségi szolgáltatások terén. A kérdőívre válaszadók is legnagyobb 

részben e három ágazatból érkeztek: a válaszadók 19%-a a gazdasági szolgáltatások terén, 19%-a 

személyi/közösségi szolgáltatások terén, 20%-a a kereskedelem és kapcsolódó szolgáltatásokban 

vezette vállalkozását. Emellett 13% az iparban, kézműves területen, 9%-a a turizmus és 

vendéglátásban, 8%-az oktatásban, 6% az egészségügyi vagy szociális ellátásban dolgozott. A 

vállalkozónők (különösen a kisgyermekesek) szívesebben indítanak olyan vállalkozást, amelynek a 

gyerekekhez vagy anyasághoz van köze, így a válaszadók közel harmadának (36%) tevékenysége 

valamilyen mértében kapcsolódott ezekhez a témakörökhöz. 

 

26. ábra: A vállalkozások főtevékenysége (N=1680) 
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7. A járvány hatása a vállalkozások működésére 

7.1. A vállalkozások érintettsége 

A járvány kapcsán bevezetett korlátozások a vállalkozónők vállalkozásainak több mint fele számára a 

tevékenységük valamilyen mértékű csökkenésével járt. A járvány első hullámának legsúlyosabb 

időszakában 46%-uk csökkentette tevékenységeit, 13%-uk pedig kénytelen volt teljes mértékben 

szüneteltetni azt. Csak nagyon kevés vállalkozás szűnt meg teljesen ez alatt az időszak alatt (15 ilyen 

válaszadó volt), hiszen egy vállalkozás megszűnése/megszüntetése egy hosszabb folyamat.  

 

27. ábra, A cég tevékenységének változása a járványintézkedések alatt (N=1676) 

 

 

28. ábra, A cég tevékenységének változása a járványintézkedések alatt 
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A válaszadók vállalkozásainak 74%-át érintette negatívan a gazdasági válság. Több mint tizedük 

(11%) számára lehetetlenné vált a tevékenységük gyakorlása a járvány hatására, kétharmaduk szerint 

kisebb/nagyobb mértékben romlottak a kilátásaik, közel tizedük (8%) viszont úgy vélte, a járvány 

javította a cége üzleti lehetőségeit. A legtöbben az osztrák válaszadók közül érezték úgy, hogy a 

járvány rontotta a lehetőségeiket (82%), míg felük úgy véli nagymértékben romlottak a kilátásaik. Az 

andalúz és szerb válaszadók közt voltak legnagyobb arányban (16, ill. 19%) azok, akiknek lehetetlenné 

vált a vállalkozás működtetése a járvány alatt, ami összefüggésen lehet a két országban bevezetett 

súlyosabb korlátozásokkal.5 

 

29. ábra: Jelenleg hogy látja, milyen üzleti következményekkel járt eddig a koronavírus-járvány a 
vállalkozására nézve? (N= 1681) 

 

 

30. ábra, Jelenleg hogy látja, milyen üzleti következményekkel járt eddig a koronavírus-járvány a 
vállalkozására nézve? 

 
 
 
5 A járvány hatásainak elemzésekor ki kell emelnünk technikai okok miatt a lekérdezés nem egy időben 
zajlott a különböző országokban, ami a hatások értékelésének eltérését is okozhatta. Öt országban 
júniusban (Magyarország, Erdély, Csehország, Bulgária, Szerbia), Andalúziában júliusban, Ausztriában pedig 
augusztusban zajlott a kitöltés. Ezért a válaszok egy részét különösen a válság hatásainak értékelését nem 
csak a földrajzi különbségek, hanem az időtényező is befolyásolhatta. A járvány előrehaladtával a 
korlátozások csökkenése vagy újra megjelenése optimistábbá vagy pesszimistábbá tehette a 
vállalkozónőket, de miután a nyár második két hónapjában 1-1 ország lekérdezésére került sor ezért az idő 
faktor és a földrajzi faktor különbségeit nem tudjuk elválasztani egymástól.  
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A válaszadók 68%-a úgy vélte, hogy a járvány hatása az egész 2020-as évben érezhető lesz majd, és 

az egész éves bevételei csökkennek a tavalyihoz képest. A rosszabb helyzetbe került vállalkozások 

úgy számoltak, körülbelül éves bevételeik 40-50%-ától eshetnek el 2020-ban. De voltak olyan 

vállalkozók is, akik a bevételeik növekedését sejtik 2020-ra vonatkozóan (a válaszadók 14%-a). 

Összességében a vizsgált országokban a vállalkozónők idén a tavalyi évi bevételeik 72%-ra 

számítanak, vagyis 28%-os bevétel visszaesést várnak. A legnagyobb mértékű visszaeséssel az 

osztrák (47%), az andalúz és a bolgár válaszadók számoltak (32-31%), legkisebb mértékűvel pedig az 

erdélyi magyar vállalkozónők és a magyarok (22 ill.20%). 

 

31. ábra, A visszaesés várható mértéke (N=1681) 
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A kérdőívben külön vizsgáltuk, hogy hogyan alakult a válaszadó vállalkozások foglalkoztatási létszáma 

a válságot megelőző időszakhoz képest. Az 1681 válaszadó vállalkozás összesen 7461 fő számára 

jelentett munkahelyet (2020. februári létszám, beleértve az önfoglalkoztatókat). A kérdezett 

vállalkozásai a járványidőszakban már csak 6734 személyt foglalkoztattak. Eszerint a válaszadó 

vállalkozónők foglalkoztatottainak száma átlagosan 10%-al csökkent a járvány ideje alatt. A 

legnagyobb mértékű létszámcsökkenés a bolgár és az andalúz vállalkozásoknál következett be, ahol 

12-13%-os mértékű volt a csökkenés.  

 

32. ábra, A foglalkoztatottak számának átlagos változása 2020. február és a kitöltés között (N=1422) 

 
Foglalkoztatotti létszám 

változás 
N 

Andalúzia -13% 476 
Bulgária -12% 93 

Ausztria -9% 112 
Erdély -8% 236 

Magyarország -7% 302 
Csehország -5% 77 

Szerbia -6% 89 

 

A szigorú korlátozások miatt a vállalkozónők elsősorban a hirtelen csökkenő bevételekkel (a 

válaszadók 62%-a), keresletkieséssel, elmaradó megbízásokkal (52%) találkoztak. Emellett fontos 

negatív hatás volt a tevékenységek felfüggesztése és a beszállítói lánc akadozása is. Többen 

számoltak be ugyanakkor olyan hatásokról is, amelyek hosszútávon megerősíthetik a vállalkozásukat. 
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A válaszadók 23%-a például az új termékeket tudott bevezetni, 14%-uk pedig az az online értékesítés 

bővülését figyelhette meg. 

 

33. ábra: Hogyan érintette a koronavírus-járvány az Ön cégét? (N=1681) 

 
Említés  

Csökkentek a bevételei 1036 62% 

Csökkent/megszűnt a kereslet 
878 52% 

Új termékeket/szolgáltatásokat vezetett 
be 

389 23% 

Egyéb módon érintette 
335 20% 

Be kellett szüntetni a tevékenységet 
289 17% 

Akadoztak a beszállítók 
250 15% 

Bővült az online értékesítés 
229 14% 

Nem érintette 
151 9% 

Új piacokat talált 
166 10% 

 

7.2. Kiket érintett súlyosabban a válság? 

Kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e olyan tényezők, amelyek a befolyásolják azt, 

hogy a válaszadókat hogyan érintett a válság. Ennek vizsgálatához három mutatót használtunk fel. 

Egyrészt az arra a kérdésre adott választ, hogy (1) „Milyen hatással van a vállalkozására a 

koronavírus-járvány?”, (2) a válaszadó 2020-as bevételeire vonatkozó előrejelzését, valamint (3) a 

vállalkozásban dolgozók létszámának változását. A három felhasznált változó egymással szignifikáns 

összefüggést mutatott az adatbázisban. Az összefüggés ugyan szignifikáns, de gyengébb az osztrák 

válaszadók foglalkoztatotti létszám változása esetében: úgy tűnik ez a csoport kisebb mértékben 

csökkentette a foglalkoztatottak létszámát a romló gazdasági kilátások ellenére.  

A válság érintettséget befolyásoló lehetséges tényezők közül a következőket vizsgáltuk  a kutatás 

adatai alapján:  

- nemzetgazdasági ágazat, 

- vállalkozás mérete, 

- vállalkozás kora, 

- online jelenlét, 

- a vállalkozónő demográfiai helyzete (végzettség, életkor, családszerkezet). 
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7.2.1. Ágazati hatás 

A koronavírus-járvány eltérő módon hat és hatott az egyes ágazatokra. Nemzetközi és hazai 

kutatások6 alapján látható, hogy a járványintézkedések kapcsán a leginkább érintett ágazatok a 

turizmus és vendéglátás, a művészeti szolgáltatások és a személyes szolgáltatások köre. Ezekben az 

ágazatokban mind a dolgozók, mind a kisvállalkozások körében nagyobb a nők aránya. 

A válság hatásaival a legerőteljesebb, szignifikáns összefüggést az ágazat mutatta. A válaszadó 

vállalkozónők is az említett ágazatokban érezték meg leginkább a járvány negatív hatásait. De az 

oktatásban és az egészségügyi területen dolgozó vállalkozónőket is nagyobb mértékben sújtották a 

járványintézkedések, mint ezen ágazatok egészét, mivel ezek a cégek gyakran az oktatás és 

egészségügy magánszektorában működtek, így sokszor lehetetlenné vált a tevékenységük (például 

magán oktatási vagy egészségügyi szolgáltatásokat nem nyújthattak a járványkorlátozások alatt).  

A legtöbb nehézséget a turizmus és vendéglátás területén dolgozók tapasztalták: ők úgy vélték, 

éves jövedelmük majd felét is elveszíthetik idén. Az oktatással, kereskedelemmel és a személyi 

szolgáltatásokkal foglalkozó válaszadók úgy számolták, 2020-ban bevételeik harmadától eshetnek el. 

De az ipar, a kézművesség és az egészségügyi, valamint a szociális szolgáltatásokban aktív 

vállalkozónők is azt várják, hogy bevételeik negyedével csökkennek majd.  

 

     34. ábra: A válaszadók érintettsége ágazatok szerint (N=1680) 

 
Gazdasági 

érintettség 

Válaszadók 

ágazatbeli 

aránya a 

mintában 

Azon válaszadók 

aránya, akiket 

negatívan érintett 

a járvány 

Várható bevétel 

változása 

Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 
magas 9% 84% -47% 

Egyéb közösségi, 

személyes szolgáltatás 
magas 19% 72% -31% 

Kereskedelem, javítás, 

logisztika 
közepes 20% 70% -29% 

Gazdasági, adminisztratív 

szolgáltatás; 

ingatlanügyletek; pénzügyi 

közvetítés 

közepes 19% 59% -19% 

 
 
 
6 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fourth edition, Updated estimates and analysis, 17. May 
2020 
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Ipar, gyártás; építőipar alacsony 13% 63% -23% 

Oktatás alacsony 8% 71% -37% 

Egészségügyi, szociális 

ellátás 
alacsony 6% 70% -27% 

Egyéb  7% 51% -21% 

 



  
 
 

44 
 
 

 

A foglalkoztatotti létszámcsökkenés ágazati megoszlása is a járványintézkedések hatásait tükrözi: a 

legnagyobb mértékben a turizmus terén csökkent a vállalkozások foglalkoztatása (18%), valamint az 

oktatásban és kereskedelemben (12%), míg legkevésbé a gazdasági szolgáltatások és a közösségi 

szolgáltatásokban működő vállalkozásoknál. Ki kell emelnünk azonban, hogy az utóbbi ágazatokban 

működő női vállalkozások jelentős része alkalmazott nélküli vagy önfoglalkoztató vállalkozás volt. De 

az elhúzódó lekérdezésből adódóan a turizmus fellendülése is befolyásolhatja a képet, hiszen a 

június/július folyamán zajlott kérdezések esetén nagyobb volt a turizmus terén a foglalkoztatás 

visszaesése, mint az augusztusi osztrák lekérdezésben. Így azt valószínűsítjük, hogy az ebben az 

időszakban történt lekérdezés már egy felfelé ívelő trendet mutat, hiszen a május-július közti 

lekérdezések átlagosan 22%-os csökkenést jeleztek ebben a szektorban. 

 

7.2.2. A vállalkozás mérete 

Ahogy már korábban említettük, a nők által vezetett vállalkozások jellemzően kisebbek, több 

körükben az egyszemélyes vállalkozás és sok nő valamilyen más tevékenység mellett 

részmunkaidőben folytatja vállalkozását. A válaszadók fele egyszemélyes vállalkozás volt, és csak 2 db 

250 fő feletti vállalkozás vezetője válaszolt a kérdőívre.  

A legnagyobb veszteségre az egy foglalkoztatottal és a 10-49 fő közti foglalkoztatottal rendelkező 

vállalkozások számítottak.  

 

35. ábra, A vállalkozás mérete és a válsághatások összefüggése 

  

A 2020-as 
bevétel 

változásának 
becslése 2019-

es bevétel 
arányában 

(átlag) 

Milyen üzleti 
következményekkel 

járt eddig a 
koronavírus-

járvány a 
vállalkozására 
nézve? (átlag) 

A 
foglalkoztatottak 

létszámának 
változás 

(február =100%) 
(átlag) 

0 alkalmazott -27% 3,3   

1 alkalmazott -29% 3,3 -7% 

2-9 alkalmazott -27% 3,3 -13% 

10-49 alkalmazott -28% 3,4 -13% 

50-249 
alkalmazott * 

-19% 3,2 -1% 

N 1681 1681 1384 

*alacsony elemszám (N=14) 

7.2.3. A vállalkozás kora 

Az idősebb vállalkozások esetében feltételezhetjük, hogy a szervezet már különböző gazdasági 

helyzetekkel találkozott és túlélte ezeket. A kérdőívben nem fókuszáltunk a szervezetek múltjára, így 

csak az alapításuk évéről rendelkezünk információkkal.  
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A válaszadók 22%-ának vállalkozása még nem érte el a három éves kort, harmaduk 3-5 éves, 16%-uk 

6-10 éves volt, míg 28%-uk 10 évnél idősebb. Az idősebb vállalkozások nagyobb foglalkoztatók voltak, 

míg a kezdő vállalkozásoknak átlagosan 1,5 alkalmazottjuk volt a járványt megelőzően. A 10 évnél 

idősebbek már átlagosan több mint 9 főt foglalkoztattak. A legnagyobb bevétel visszaeséssel a 3-5 év 

közötti és a 6-10 év közötti vállalkozások számoltak. 

 

36. ábra, A vállalkozás kora és a válsághatások összefüggése 

A vállalkozás 
kora 

N 

Munkavállalók 
létszáma 

2020.február 
(átlag) 

A 2020-as 
bevétel 

változásának 
becslése 2019-

es bevétel 
arányában 

(átlag) 

Milyen üzleti 
következményekkel 

járt eddig a 
koronavírus-

járvány a 
vállalkozására 
nézve? (átlag) 

A 
foglalkoztatottak 

létszámának 
változás (február 
=100%) (átlag) 

0-2 év 
368 1,3 -19,2 3,4 -7,9 

3-5 év 
563 2,7 -31,3 3,4 -13,1 

6-10 év 
226 3,4 -30,3 3,3 -9,0 

10 évnél 
idősebb 

474 9,7 -29,5 3,2 -8,0 

Összes 
válaszadó 

1671 
4,5 -27,9 3,3 -9,8 

 

7.2.4. Az online jelenlét válságállóbbá tette a vállalkozásokat 

A kanadai Women Entrepreneurship Knowledge Hub által készített hatáselemzés megállapította, 

hogy az országban a vállalkozónők kevésbé használnak online eszközöket, mint férfi társaik. Pedig az 

online eszközök használata a jelenlegi járvány esetén segíthette a vállalkozás működését. 

Kérdőívünkben kíváncsiak voltunk arra, hogy az online eszközök használata mennyire volt elterjedt a 

válaszadók körében illetve tudta-e csökkenteni a válság hatásait számukra. 

A kanadai példával szemben a válaszadók jelentős része már korábban is több online eszközt7 

alkalmazott (közel felük három-öt online eszközt használt rendszeresen). Több mint negyedük (27%) 

azonban nem támaszkodott vállalkozásában semmilyen online eszközre a járvány előtt. 

(Természetesen ezt az eredményt a mintavétel is befolyásolja, hiszen az online kérdőív eleve azokhoz 

 
 
 
7 A kérdőívben a következő online eszközökre kérdeztünk: Online értékesítés vagy szolgáltatás nyújtása, 
Otthoni munkavégzés, Online eszközökkel végzett munka, Online kommunikáció a cégen belül, Online 
marketingeszközök használata (közösségi média, google stb.) 
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jutott el, akik gyakrabban interneteznek. Így körükben vélhetően többen vannak, akik online 

eszközöket használnak munkájuk során, mint az összes vállalkozás körében.) 

A legelterjedtebb az öt vizsgált online eszköz közül a közösségi média használata volt: a válaszadók 

82%-a használta valamilyen mértékben ezt az eszközt. Az online munkaeszközök alkalmazása, a 

szervezeten belüli online kommunikáció, és az online értékesítés után a távmunka volt az a terület, 

ahol a legtöbben mondták, hogy soha nem alkalmazzák munkájuk során. Ugyanakkor a válaszadók 

15% kizárólag távmunkában dolgozott, ami lehetőséget nyújtott arra, hogy a járványkorlátozásokhoz 

rugalmasabban alkalmazkodjanak. 

 

37. ábra, Online eszközök alkalmazása (N=1425) 

 

 

Az online eszközök használata a gazdasági szolgáltatások, oktatás és az ipari/kézműves 

tevékenységek terén voltak leggyakoribbak, míg a legkevesebb online eszközt az egészségügyi, 

szociális szolgáltatásban és a turizmusban dolgozók használták. A leginkább online térben mozgó 

vállalkozások közt voltak azok a vállalkozónők, akik valamilyen kézműves tevékenységet végeznek és 

a termékeiket online értékesítik, illetve olyanok is voltak, akik valamilyen online is végezhető 

tanácsadással foglalkoztak.  

 

38. ábra, Online eszközök alkalmazása ágazatok szerint (N=1497) 
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A gyermekek életkora tekintetében is mutatkozott különbség. A legkisebb gyerekeket nevelő nők 

körében gyakoribb volt az online eszközök használata már a járványt megelőzően is. A 7 év alatti 

gyermeket (is) nevelőknek 56%-a három vagy több online eszközzel is dolgozott, míg a nagyobb 

gyerekeseknél vagy gyermeket nem nevelőknél ez az arány 47 illetve 45% körül volt. 

 

Szignifikáns összefüggés volt a járvány hatása és az online eszközök használata között. Azok a 

vállalkozónők, akiket nem, vagy pozitívan érintett a válság, már a járvány előtt is gyakrabban 

alkalmaztak online eszközöket. Ezt az is befolyásolhatja, hogy azokat az ágazatokat érintette kevésbé 

a járvány, ahol a munka jellege inkább lehetővé tette az online eszközök használatát, míg a 

járványintézkedések jobban érintették azokat az ágazatokat, melyekben a személyes jelenlétnek 

nagyobb szerep jut. De a korábbi online jelenlétnek szerepe volt abban, hogy a vállalkozónők 

tevékenységüket a járvány alatt is végezni tudják.  

 

39. ábra: A használt online eszközök átlagos száma a járvány hatásai szerint (N=1497)8 

 
 
 
8
 A mutató azt mutatja, hogy a válaszadó hány online eszközt alkalmazott gyakran vagy kizárólag 

ezt alkalmazva munkája során.  
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Az online jelenlét és a koronavírus járvány hatásaival kapcsolatos összefüggést az is mutatja, hogy 

azok a vállalkozások, amelyek korábban több online eszközt alkalmaztak kisebb bevételkiesésre 

számítanak, mint akik kevesebbet vagy egyáltalán nem alkalmaztak online eszközöket. Vagyis több 

mutató alapján is szignifikánsnak tekinthető, hogy a járványt megelőzően az online térben aktív 

vállalkozások ellenállóbbak voltak a válság hatásaival.  

 

40. ábra, Az online aktivitás és a várt bevétel változáásnak összefüggése 
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demográfiai tényezők, amelyek a vállalkozások válságállóságát befolyásolták volna. Ezért a következő 

tényezőket vizsgáltuk meg: iskolai végzettség, életkor, családszerkezet, gyermekek kora, főkereső. E 

tényezők közül csak az iskolai végzettség és az életkor mutatott szignifikáns összefüggést. 

A magasabb végzettségű vállalkozónők kisebb bevételcsökkenésre számítanak 2020-ban, és a 

foglalkoztatottak létszáma is kisebb mértékben csökkent. A magasabb végzettségű nők sokszor a 

kevésbé érintett ágazatokban dolgoztak, illetve olyan munkaköröket töltöttek be, amelyeket 

könnyebben tudtak átállítani online munkaformává. Szemben a középfokú végzettségű nőkkel, akik 

sokszor olyan szakmákban dolgoztak, amelyekben a személyes jelenlétnek nagyobb szerepe van. 

Minél fiatalabb volt egy vállalkozónő, annál kisebb bevételcsökkenésre számít ezévben. A 30 alattiak 

átlagosan úgy számolták, hogy bevételeik 23%-ától esnek el, míg a másik véglet a 60 felettiek voltak, 

akik 35%-os veszteséggel számolnak. Családszerkezet és a gyermekek kora tekintetében nem 

találtunk szignifikáns összefüggést: a legnagyobb veszteségekkel az egyedülálló nők (33%) és az 

egyedülálló anyák (32%) számoltak, a legkisebbel pedig az 1-2 gyereket nevelő párok (25%). 

 

7.3. Válságválaszok 

A válságokra való reagálás és a kisvállalkozások rezilienciájával kapcsolatban több nemzetközi kutatás 

is született, melyek korábbi válságokat vizsgáltak (pl. Doern et al., 2019, Williams et al 2017, Spillan 

and Hough 2003). A válságokra való felkészülés képessége és a megfelelő válságmenedzsment 

kiemelkedő jelentőségű lehet a vállalkozás túlélése szempontjából. Bár a felkészültség a reziliencia 

kulcsa lehet (Bullogh et al 2014), a legtöbb vállalkozás számára a COVID-19 járványra velő felkészülés 

lehetetlen lett volna. A megfelelő kríziskezelés viszont segítheti a vállalkozás gyors talpra állását vagy 

akár a fejlődési pályáját is. A korábbi válságokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy a 

kisvállalkozások rugalmasságukat igyekeznek kihasználni a válsághoz való alkalmazkodás során 

(Smallbone et al 2012), amelyet most is fel tudtak használni. A kisvállalkozások mintegy „csináld 

magad” módszerekkel (bricolage) igyekeznek minden elérhető erőforrást megmozgatni és 

rugalmasan, állandóan változtatni terveiket a vállalkozás lehetőségeinek javítása érdekében. 

Szemben a nagyobb szervezetekkel, ők jellemzően nem előre eltervezett menedzsment sémákat 

követnek (Mallak 1998). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a koronavírus által okozott válság 

jelentősen eltér a korábbi válságoktól a bevezetett járvány- és karanténintézkedések miatt. A 

kérdőívre válaszadó vállalkozónők is sokféleképpen reagáltak a járvány hatásaira.  

 

A kérdőívre válaszolók körülbelül tizede semmilyen intézkedést nem tett a válság hatásainak 

mérséklésére. Ezeknek a vállalkozásoknak felére nem volt hatással a válság.  

A válaszadók kicsit több mint fele a működés csökkentésére irányuló intézkedéseket (vagy ezeket 

is) vezetett be. Ezek leggyakrabban a tevékenységek felfüggesztésére vagy csökkentésére irányultak 
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(38%). Emellett a munkaórák csökkentése (22%) és a fizetett vagy fizetés nélküli szabadságolások 

(6%, ill. 5% esetében) fordultak elő.  

A válaszadók hozzávetőlegesen fele alkalmazkodási stratégiákat keresett. Harmaduk új termékeket 

és szolgáltatásokat vezetett be, erősítette a meglévő online értékesítést vagy új piacokat keresett.  

Több mint harmaduk a vállalkozás lehetőségeit hosszabb távon is támogató fejlesztésekbe (is) 

kezdett. Ilyen volt például felújítási karbantartási munkák végzése a zárlat alatt, vagy a dolgozók 

képzése, új termelőeszközök beszerzése, vagy a házhozszállítás bevezetése.  

Emellett a válaszadók több mint fele valamilyen támogatást is igénybe vett. A támogatásokról 

részletesen a 7.4. fejezetben írunk. 

 

41. ábra, Válságkezelési stratégiák 

 

 

A válságválaszok alkalmazása szignifikáns összefüggésben volt azzal, hogy hogyan viselte a vállalkozás 

a válságot. Ennek vizsgálatához két mutatót használtunk fel. Egyrészt az arra a kérdésre adott választ, 

hogy „Milyen hatással van a vállalkozására a koronavírus-járvány?”, illetve a válaszadó 2020-as 

bevételeire vonatkozó előrejelzését. 

Azok, akiket pozitívan vagy nem érintett a válság kétszer akkora eséllyel nem reagáltak a válságra, 

mint akiket rosszabbul érintett. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek semmilyen válságkezelő 

intézkedést nem tettek, majd fele úgy nyilatkozott, hogy vállalkozása helyzete javult, vagy nem 

változott a járvány alatt. Ők átlagosan mindössze a 2020-as bevételeik 10%-os csökkenésére 

számítottak. Továbbá a válsággal nem érintett vállalkozások gyakrabban fejlesztették 
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tevékenységeiket és fektettek hosszútávú fejlődésükbe. Harmaduk azonban valamilyen támogatást is 

igénybe vett.  

Azok, akiket a válság kisebb-nagyobb mértékben negatívan érintett, nagyobb eséllyel léptek a 

vállalkozás működésének csökkentése irányába vagy az alkalmazkodás irányába. Kétharmaduk 

alkalmazott valamilyen, a működést csökkentő intézkedést, és hasonló arányú a támogatást igénybe 

vevők száma is.  

Azok a vállalkozások, amelyek kénytelenek voltak szüneteltetni a működésüket elsősorban a 

termelés, szolgáltatás csökkentéséhez kapcsolódó válaszokat adtak. Harmaduk próbálkozott a leállás 

alatt új tevékenységgel, negyedük pedig hosszútávú fejlesztésekkel. Meglepő módon e vállalkozások 

10%-a nem tett semmit, míg kétharmaduk valamilyen támogatást vett igénybe. 

 

7.4. Támogatások igénybevétele 

A kérdőívre válaszoló vállalkozónők több mint fele vett igénybe valamilyen támogatást a járvány 

kapcsán. A támogatást igénybe vevők aránya a legmagasabb az osztrák (86%), szerb (74%) és az 

andalúz válaszadók között (69%) volt, a legalacsonyabb pedig a magyar és az erdélyi válaszadók 

körében (37%, ill. 39%).  

Az egyes vizsgált országok, ahogy azt korábban is bemutattuk, eltérő intézkedésekkel igyekeztek 

csökkenteni a járvány hatásait. A legtöbb országban rendelkezésre álltak különböző támogatások a 

bajba került vállalkozások számára, de ezek mértéke és feltételei nagyon eltérőek voltak. Ezek a 

különbségek meghatározóak lehettek abban, hogy a vállalkozások mennyi és milyen támogatást 

vettek igénybe. Annak érdekében, hogy össze tudjuk hasonlítani az egyes országokat, az elérhető 

támogatásokat különböző csoportokba soroltuk.  

 

42. ábra, A támogatások csoportosítása 
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A legnépszerűbbek a bértámogatások voltak (27%), majd az adókedvezmények, adófizetési 

halasztások (22%), amelyekkel a válaszadók harmada élt, ezt követték a különböző hitelezéshez 

kapcsolódó támogatások (fizetési kedvezmények, kedvezményes hitelek (8%). A hiteltörlesztés 

felfüggesztését a válaszadók 9%-a vette igénybe, de ez a forma nem volt minden országban elérhető, 

illetve ennek a formának az elérhetősége és szabályai voltak a legváltozatosabbak. A legjellemzőbb 

kategóriákba nem besorolható támogatások aránya Ausztriában volt a legmagasabb, ahol több 

ágazat specifikus támogatást (pl. film produkciós támogatás) vagy egyösszegű havi szabadon 

felhasználható KKV támogatás (pl. Härtefallfonds für EPU&KMU, fix költségtámogatás) volt elérhető. 

Valószínűleg a legkisebb akár alkalmazott nélküli vállalkozások számára a fix összegű szabadon 

felhasználható támogatások könnyebben elérhetőek voltak és kevesebb adminisztrációval jártak, 

mint például a máshol népszerű bértámogatások. 

 
43. ábra, Támogatások igénybevétele (N=1619) 
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Magyarország 37% 13% 8% 22% 2% 2% 363

Erdély 39% 2% 16% 9% 4% 1% 296

Csehország 64% 19% 16% 49% 4% 12% 80

Bulgária 39% 12% 22% 1% 4% 18% 84

Szerbia 74% 37% 45% 48% 5% 3% 91

Andalúzia 66% 7% 48% 19% 15% 8% 558

Ausztria 86% 0% 7% 46% 8% 77% 147

Összesen 56% 9% 27% 22% 8% 12% 1619
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8. Családi kötelezettségek a koronavírus-járvány idején 
A háztartási és gondozási feladatok terhei a járványt megelőzően is dominánsan a nőkre hárultak a 

családokban (lásd KSH időmérleg).9 Amint azt több cikk és elemzés is kiemelte (például Fodor és tsai, 

2020; -Világbank, 2020; Lewis, 2020), a gondoskodási feladatok ellátása és elosztása kapcsán 

jellemzően a kevesebbet kereső félre hárultak ezek a teendők. 

A vállalkozónők számára is a munka és a magánélet kötelezettségeinek összehangolása állandó 

feladatot jelentett már a koronavírus járványt megelőzően is (Jennings & Brush, 2013). Sok nő azért 

választja a vállalkozói létet, mert így van lehetősége a munka és a magánélet rugalmasabb 

összehangolására (McGowan, Redeker, Cooper, & Greenan, 2011; Singh & Lucas, 2005) - különösen 

igaz ez az „anyavállalkozókra” (Duberley & Carrigan, 2012; Ekinsmyth, 2011). Ugyanakkor a családi 

feladatok sok esetben korlátozzák a nőket abban, hogy vállalkozást indítsanak vagy növeljék 

vállalkozásukat (Budig, 2006), és ez lehet az oka annak is, hogy a gyorsan fejlődő vállalkozások között 

kevesebb a női tulajdonos (Coleman, 2007). 

A koronavírus-járvány hatásai újabb feladatokat róttak a nőkre világszerte. Míg a nők egészségügyi 

érintettsége alacsonyabb volt, a gondozási feladataik jelentősen megnövekedtek. Jellemzően a nők 

voltak azok, akik az iskola és óvoda bezárások idején gondoskodtak a gyerekekről és támogatták az 

otthontanulást. Ugyancsak sokszor rájuk hárult az idős vagy beteg hozzátartozókról való 

gondoskodás terhe is. (Fodor és tsai, 2020) 

8.1. Gondoskodási feladatok elosztása 

Kérdőíves vizsgálatunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy a vállalkozónők számára milyen 

gondoskodási feladatokat és többletet jelentettek a járványügyi intézkedések.  

A válaszadók hozzávetőlegesen fele nevelt 18 év alatti gyermeket, közülük 10% családjában élt 7 év 

alatti gyermek (is), 42% családjában pedig csak 7-18 év közti gyermek élt. 9%-uk egyedül nevelte 

gyermekét. 

 

44. ábra: A válaszadók családjának jellemzői (N=1581) 

 
 
 
9 https://www.ksh.hu/idofelhasznalas-idomerleg 

https://www.ksh.hu/idofelhasznalas-idomerleg
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A válaszadók 31%-a nyilatkozott úgy, hogy párja a főkereső a háztartásukban, 23% közel azonos 

jövedelemmel rendelkezik mint a párja. A válaszadók 29%-nak háztartásában nem volt más kereső, 

míg 17%-uk háztartásában volt más kereső, de a válaszadó vállalkozónő keresett többet a válság 

előtt. A válaszadók 19%-a mondta azt, hogy a koronavírus járvány alatt megváltozott a főkereső a 

családjában. Itt jellemzően a közel azonosan keresők körében történt eltolódás a férfi felé, de a 

főkereső nők közül is néhányan feladták ezt a pozíciójukat.  

 

45. ábra, A járvány előtt ki volt főkeresőnek tekinthető az Önök háztartásában? (N=1540) 

 

 

A vállalkozónők 28%-a szinte csak magára számíthatott a gondoskodási feladatok megoldásában, 

míg 44%-uk a háztartási munkákat végezte szinte egyedül. A gyermeket nevelő vállalkozónőkre 

nagyobb mértékben hárultak a gondoskodási feladatok is. Vagyis a kérdőív válaszadói körében is a 

gyermekek vagy más hozzátartozók gondozása elsősorban a nőkre hárult. 
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46. ábra: A háztartási és gondoskodási feladatok megosztása a különböző csoportokban (N=1534) 

 

 

A gyermekgondozás mellett az idősekről vagy fogyatékossággal élő rokonokról, ismerősökről való 

gondoskodás is megjelent a járvány során a megkérdezett vállalkozónők életében. Majd felük 

legalább hetente egy alkalommal gondoskodott idős vagy fogyatékos emberről, ezen belül 15%-uk 

mindennap, 16% hetente több alkalommal, 14% hetente egy alkalommal végzett gondozási 

feladatokat a járvány alatt.  

 

47. ábra: A járvány óta milyen rendszerességgel gondoskodik idős vagy fogyatékkal élő családtagról, szomszédról vagy 
barátról? (N=1587) 
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48. ábra, A gondoskodási feladatok aránya az egyes országokban  

 
* Legalább heti több alkalommal idős, beteg vagy fogyatékkal élő családtagról vagy ismerősről gondoskodók 

 

Az idősebb válaszadók közül többen foglalkoztak idősgondozással is (az 51-60 év közöttiek 44%-a 

legalább hetente több alkalommal, de 23%-uk napi szinten látott el idősgondozási feladatot). Vagyis 

ahogyan a kor előrehaladtával csökkentek a gyerekekről való gondoskodás feladatai, úgy növekedtek 

az idősgondozási igények. A legnehezebb helyzetbe a 40-es korosztályba tartozók kerültek, ahol a 

gyermekgondozás a legnagyobb arányban jelent meg (72%), de emellett már az idősekről való 

gyakori gondoskodás is nagy arányban volt jelen (39%). 
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49. ábra: Gondoskodási feladatok a járvány alatt (N=1591) 

 
* Legalább heti több alkalommal idős, beteg vagy fogyatékkal élő családtagról vagy ismerősről gondoskodók 

 

8.2. Változó időbeosztás 

A kérdőív válaszadóit megkérdeztük arról is, hogy hány órát töltöttek egy átlagos munkanapon a 

járványt megelőzően és a járvány intézkedések során a vállalkozásukkal, a háztartási munkákkal és a 

családtagokról való gondoskodással. A válaszok elemzésekor fel kell hívni a figyelmet, hogy a 

lekérdezés elhúzódása nagyban befolyásolhatta az erre a kérdésre adott válaszokat. Az idő 

előrehaladtával nőtt azok aránya, akik nem válaszolták meg ezt a kérdést (hiszen egyre távolabb 

kerültek a járvány első hullámának intézkedéseitől), valamint azok aránya is, akik nem elemezhető 

választ adtak. (Az elemzésből kizártuk azokat a válaszadókat, akik úgy nyilatkoztak, hogy a három 

területre összesen több mint 36 órát fordítottak). Így az időbeosztás változásánál már csak 1181 

teljes választ tudtunk vizsgálni.  

A vállalkozónők többsége (63%-a) a járvány időszakában kevesebb időt töltött a vállalkozás ügyeivel. 

Az osztrák, andalúz és cseh válaszadók közt voltak a legtöbben azok, akik kevesebb időt töltöttek a 

vállalkozásukkal.  

 

50. ábra, Vállalkozással töltött idő változása (N=1579) 
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A válaszadók egy átlagos hétköznapon átlagosan majd 2 órával kevesebbet foglalkoztak a 

vállalkozásukkal és majd 2 órával töltöttek többet gondoskodási feladatokkal. A gyermeket nevelő 

vállalkozónők esetében jól érzékelhető volt, hogy a gyermekintézmények bezárása nagyban növelte a 

gondoskodási feladatokat. Egy átlagos hétköznapon a 7 év alatti gyermeket is nevelő válaszadók 

napi több mint 3 órával több időt töltöttek a gyermekekről való gondoskodással, és majd másfél 

órával többet a háztartási feladatokkal, mint korábban. Míg a 7-18 éves gyerekeket nevelők 2,5 

órával töltöttek többet gondoskodási feladatokkal.  

A gyermeket nevelő vállalkozónők ugyan nem feltétlen csökkentették jobban a vállalkozásra szánt 

időt, mint gyermektelen társaik, de a háztartási és gondozási feladatokkal töltött idő növekedett. Így 

míg gyermeket nem nevelő nők a vállalkozásból felszabaduló idejüket fordíthatták a háztartási 

teendőkre, addig a gyermeket nevelő vállalkozónők összességében naponta átlagosan másfél 

órával többet foglalkoztak e három tevékenységgel (vagyis ennyivel kevesebb szabadidejük 

maradt). 

 

51. ábra: A vállalkozónők időbeosztásának változása a járvány hatására (N=1184) 
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A gyermeket nem nevelő nők és azok, akik főkeresők voltak, kevesebb esetben csökkentették a 

vállalkozásukra szánt időt. A munkaidő csökkenésének leginkább a vállalkozás működésével 

összefüggő okai voltak, 24% szerint kevesebb volt a munka és megrendelés és 23%-uk a korlátozások 

miatt nem tudta végezni a munkát. A válaszadók 10%-át az otthoni feladatai akadályozták abban, 

hogy a vállalkozásával foglalkozzon. De a hét évnél kisebb gyermeket (is) nevelő vállalkozónők 

hétszer olyan gyakran, és a 7-18 év közti gyermeket nevelők ötször olyan gyakran áldozták be a 

vállalkozásra szánt időt a gondoskodási feladataik miatt. Azok a vállalkozónők, akiknek a párjuk volt 

a főkereső, több mint kétszer olyan gyakran mondták, hogy a gondoskodási kötelezettségeik miatt 

nem jutott idejük a vállalkozásukra, mint akik főkeresők voltak. Vagyis a kisgyermeket nevelők és a 

családjukban nem főkeresők gyakrabban helyezték a gondoskodási feladataikat a vállalkozásuk elé 

a járvány időszakában. 

 

52. ábra: Miért foglalkozik kevesebbet a vállalkozásával? (N=1579) 
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A munka és a magánélet összeegyeztetése, ahogy a járványt megelőzően, most is jelentős kihívás volt 

a vállalkozónőknek, de többségük (70%) úgy vélte, többé-kevésbé meg tudja oldani. A legkönnyebb a 

gyermektelen házaspárok, és egyedülállók számára volt a munkahelyi és családi kötelezettségeik 

összeegyeztetése. Míg a legnehezebb a gyermekes házaspároknak, illetve a 7 évnél fiatalabb 

gyermeket is nevelőknek.  

 

53. ábra, Jelenleg hogyan tudja Ön összeegyeztetni munkáját a családi feladataival? (N=1594) 
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