
 

 

Állapotfelmérés:  

SZÉKELYUDVARHELYI VÁLLALKOZÁSOK / III. 

 

A mai napig tart a 2020 márciusában kezdődött rendkívüli állapot, és valószínűleg még sokáig fogja 

éreztetni hatását. A Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége a tavalyi év áprilisában, majd 

májusában azt vizsgálta tagvállalkozásai körében, mit jelent ez az állapot számszerűsítve számukra. 

2021 májusában ismét megismételtük, minimális módosítással a felmérésünket. Nézzük, mi derült ki jó 

egy évvel a járványidőszak kezdete után: 

A vállalkozások pénzügyi adatait vizsgálva kiderült, hogy 2020-ban az éves forgalom összesen 77 millió 

lej volt, ami majdnem 9 millió lejjel volt kevesebb (~9%), mint 2019-ben. A válaszadók szerint, múlt év 

márciusától 2021 márciusáig a vállalkozások 49%-a esetében csökkent a forgalom átlag 52%-ot, míg 

27%-a esetében növekedett átlag 42%-ot. 

Az alkalmazottszám a cégek 73%-a esetében nem változott, 9% további munkaerőt alkalmazott (átlag 

hármat), míg 16%-uk megvált átlag 2 alkalmazottjától. 

Ami az elektronikus aláírásokat illeti, a cégvezetők 59%-ának továbbra sincs ilyen: egy év alatt csupán 

6%-al nőtt az ezzel rendelkezők aránya. 

Határozottan javuló tendenciát mutat a pénzügyi (ANAF) ellenőrzésekkel kapcsolatos hangulat. A 

válaszadók 37%-a gondolja úgy, hogy ha ilyesmire kerül a sor, a „ha van sapka, ha nincs sapka” alapján 

mindenképpen büntetni fognak az ellenőrök; 29% szerint sokkal emberközelibbé, pozitívabbakká váltak 

az ellenőrök, „mintha segíteni akarnának”.  

Vállalkozóbarátibbnak érzik ugyanakkor a helyi önkormányzatot az államnál: amíg a helyi önkormányzat 

„csupán” 63% szerint nem vállalkozóbarát (és további 21%-nál vegyes a megítélése), addig az államról 

rossz véleménnyel levők aránya 76% (13%-nál vegyes megítélés)! A nem túl pozitív vélemény kihat az 

adófizetési hangulatra is, ugyanis a válaszadók 61%-a határozottan nem szívesen fizet adót… 

Városunkban a vállalkozók többsége pozitívan ítéli meg a helyi rendőrség munkáját, 56%-a a 

válaszadóknak jó, és csupán 14% van kimondottan rossz véleménnyel erről az intézményről. A 

legnagyobb arányban a 20-29 évesek vélekednek pozitívan a helyi rendőrségről (75%), illetve az 50-59 

évesek közül került ki arányaiban a legtöbb kritikus az intézménnyel szemben, 22%; a 

leghatározatlanabbak viszont a 40-49 évesek, hiszen ebből a korosztályból a válaszadók 30%-a viszonyul 

vegyes érzelmekkel. 

A vállalkozók többsége, válaszaik alapján, fáradt lehet: 59%-uk 6, maxim 7 órát alszik naponta: ide a 

férfiak 57%-a, a nők pedig 70%-a tartozik. Még kevesebbet, 4-5 órát alszik naponta 14%, ezzel szemben 

27% pihen 8 órát vagy többet átlagba naponta. Egy érdekes eredmény: bár összesítésben a pénzügyi 

forgalom értékének változása 2019-ről 2020-ra egyedül a 6-7 órát alvók esetében mutat negatív értéket, 

a 8 óránál többet pihenők közül kerül ki arányában a legtöbb, forgalomcsökkenést produkáló cégvezető 

(37%). 

  

Székelyudvarhely, 2021. június 20. 

szmvsz SZÉKELYUDVARHELYI 

MAGÁNVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE 



A felmérés nem reprezentatív. 

A felmérést a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége végezte 2021 májusában az SZMVSZ 

székelyudvarhelyi tagvállalkozóinak körében, összesen 80, változó tevékenységi területű cég adatainak 

megvizsgálásával és személyes megszólításokkal (74% kft, 33% 40-49 év közötti, 86% férfi). A felmérésben 

segítettek Lukács Orsolya és Kral Szidónia – akiknek ezúton is köszönetet mondunk munkájukért. 

A felmérés eredménye szabadon publikálható a forrás egyértelmű megjelölésével.  

 


