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1. Bevezetés  

 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 

10. §-a szerint a KKV-kkal kapcsolatos állami feladatokat a gazdaságpolitikáért felelős miniszter 

hangolja össze. A törvény 12. §-a értelmében, a Kormány kétévente az Országgyűlés elé terjeszti a 

miniszter által kidolgozott kis- és középvállalkozások helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét 

tartalmazó jelentést. 

 

Ez a jelentés a törvényi előírásnak megfelelően a hazai kis- és középvállalkozói szektor 2009. és 2010. 

évi helyzetét mutatja be.
1
 
 
  

A tendenciák érzékeltetésére a statisztikai adatokat 2000-2010 közötti időszakra vonatkozóan mutatjuk 

be, azokban a fejezetekben, ahol 2011-ben lényeges változás történt, a lábjegyzetben teszünk említést 

a fontosabb változásokról. Az utolsó fejezetben rövid kitekintést adunk az Új Széchenyi Tervről. 

 

Jelen beszámoló célja, hogy áttekintést adjon a hazai mikro, kis- és középvállalatok (KKV-k) 

helyzetéről, fejlesztésük érdekében 2009-2010-ben tett kormányzati intézkedésekről.  

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára a korábbi évekhez hasonlóan európai uniós és hazai 

forrásokból finanszírozott vissza nem térítendő támogatások, finanszírozási – támogatott hitel-, 

garancia- és tőke – programok, fejlesztéseket ösztönző adókedvezmények és a közbeszerzési 

pályázatok álltak rendelkezésre. 

 

A vizsgált időszak a gazdasági és pénzügyi válság súlyosbodásával jellemezhető. A 2008-ban kezdődő 

világgazdasági válság hatása 2009-ben már erőteljesen érzékelhető volt. A világgazdaság 

teljesítménye szempontjából a mélypontot 2009 második negyedéve jelentette. A válság 

elmélyülésével együtt hazánkban jelentősen visszaesett mind a külső, mind a belső kereslet, aminek 

eredményeképpen hazánk GDP-je visszaesett. Ebben a kedvezőtlen makrogazdasági környezetben a 

vállalkozók joggal várhatták volna el a válság enyhítése érdekében történő erőteljesebb kormányzati 

fellépést, de a 2009-2010-es időszakban nagyobb jelentőségű intézkedésekre csak 2010 nyarától került 

sor. 

 

A második Polgári Kormány 2010. évi hivatalba lépésének idején a hazai KKV szektort a válság 

következtében visszaesett belföldi kereslet és a korábbinál 15%-kal alacsonyabb szintű banki 

finanszírozás jellemezte. A gazdaság talpra állítása érdekében szükség volt azonnali intézkedések 

meghozatalára. Az új Kormány már tevékenységének első hónapjaiban összehangolt intézkedéseket 

tett a felhalmozódott nehézségek kezelésére, a KKV-k hosszú távú fejlődésének és foglakoztatásuk 

növelésének ösztönzésére.  

 

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjába az egyensúly, a foglalkoztatottság és a növekedés 

együttes biztosítását állította.  

 

Az intézkedések alapját egy Nemzeti Középtávú Stratégia, az Új Széchenyi Terv adja. Ezt egészítik ki 

a szakpolitikai stratégiák, mint pl.: a Magyar Munka Terv, és a szakpolitikai programok, mint a Széll 

Kálmán Terv, a Konvergencia Program, az EU2020-Nemzeti Reform Program. 

 

                                            
1 A jelentés összeállításához a Kkvt. 13. §-a alapján az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, valamint a Közbeszerzések Tanácsának elnöke - a tárgyévet követő év június 30-ig - adatszolgáltatást teljesít 

a kis- és középvállalkozások részesedéséről a támogatásokból, vállalkozói hitelekből és a közbeszerzésekből. A törvény 14. §-a szerint a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal elnöke és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke - a tárgyévet követő év szeptember 30-ig - adatot szolgáltat a minisztérium részére a kis- és 

középvállalkozói szektor helyzetéről a törvényben meghatározott bontásban. A KSH-tól szeptember 30-án kapott adatok tárgyévet követő évben előzetes adatok, 

míg tárgyévet követő második év szeptember 30-án kerülnek megküldésre a végleges adatok.
 



4 

 

A vállalkozások helyzetének javítására irányuló szándékot és az azonnali kormányzati intézkedéseket 

a Kormány a 2010. évi két akciótervében foglalta egybe.  

 

A Kormány 2010 júniusában meghirdetett 29 pontos programja intézkedéseket fogalmazott meg egy 

új gazdasági rendszer kialakítására, a bürokrácia csökkentése és a kis- és középvállalkozások 

támogatása érdekében. Bevezette a kölcsönös felelősségvállalás elvét és intézkedéseket fogalmazott 

meg a szociális biztonság növelésére.   

 

Az intézkedések legfontosabb elemei: a társasági adó 500 millió Ft adóalapig 19 %-ról 10 %-ra 

csökkentése, egykulcsos 16 %-os családi adó bevezetése 2 év alatt, tíz kisadónem eltörlése (a bérfőzési 

szeszadó, a tv-készülékek üzemben tartási díja, az épület utáni idegenforgalmi adó, a vállalkozók 

kommunális adója, az öröklési illeték egyenes ági öröklés esetén, a nagyteljesítményű 

személygépkocsik, vízi járművek, légi járművek adója, a vízgazdálkodási termelői érdekeltségi 

hozzájárulás, az ajándékozási illeték egyenes ági rokonság esetén). A beruházási engedélyek 1/3-ának 

eltörlése, az alkalmi foglalkoztatás egyszerűsítése, új rendszerének kidolgozása, kistermelői 

élelmiszertermelés, feldolgozás és értékesítés egyszerűsítése. A Széchenyi Kártya Program szélesítése 

(beruházási hitel, forgóeszközhitel, önerős hitel), kkv-k számára előnyös uniós pályázati rendszer 

kialakítása.  

 

A II. Akcióterv legfontosabb elemei: Széchenyi Pihenő Kártya bevezetése, a vállalkozói 

tevékenységre jellemző elvárt kereseti megkötés eltörlése, a társasági adó év végi feltöltésére 

vonatkozó árbevételi határ felemelése 50 millió forintról 100 millió forintra. Egyszerűsített 

végelszámolás, a duális szakképzési rendszer bevezetése, valamint meghirdetésre került az 

agráriumban is a Széchenyi Kártya. A fejlesztési politika gyorsítása, olcsóbbá tétele érdekében a 

fejlesztési pályázatok mellékleteinek száma 10%-kal, a tartalma pedig 30 %-kal csökkentésre került 

2011. év végére. Ezzel párhuzamosan a résztvevő szervezetek száma is csökkent.  

 
A vállalkozókat, vállalkozásokat sújtó adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a Kormány 

kidolgozta az Egyszerű Állam Programot, amely 500 milliárd forinttal csökkenti a vállalkozók 

bürokráciával kapcsolatos adminisztratív költségeit. A kevesebb adminisztráció, a gyors ügyintézés és 

a csökkenő kockázatok hatására több időt, pénzt és energiát takaríthatnak meg a vállalkozások, 

amelyet munkahelyek megtartására, új munkahelyek megteremtésére és fejlesztésre fordíthatnak. 

 

A versenyképes hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének elősegítése 

érdekében megkezdődtek az előkészítő munkák a külföldön megjelenő kereskedőházak létesítésére.  

 

Ismét a gazdaságpolitikai intézkedések középpontjába kerültek a beszállítók. A nemzetközi 

vállalatokhoz kapcsolódó beszállítói rendszerek kialakítása mellett kiemelt figyelem irányult és 

irányul a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó beszállítói rendszerek 

fejlesztésére. 

 

A megtett intézkedések gazdaságélénkítő hatásai hosszabb távon fejtik ki hatásukat, azonban már 

2011-ben megmutatkoztak a változások kedvező eredményei.  

 

Az intézkedések hatására a 2010-ben örökölt több mint 7 %-os költségvetési hiányt az év végére 

4,2%-ra szorítottuk le. 

 

2011. évi előzetes és a 2012. évi legfrissebb adatok 

 

A versenyképességet erősítő, a vállalkozások működési feltételeit javító, adminisztrációs terheit 

csökkentő átfogó intézkedések hatására a GDP 1,4 %-kal nőtt 2011. negyedik negyedévében. 

 2012 első negyedévében – a külpiaci konjunktúra lanyhulásával párhuzamosan – a magyar gazdaság 

is a korábbi negyedévinél gyengébb növekedési számokat tudott felmutatni. A KSH végleges adatai 

alapján a bruttó hazai termék 0,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és szintén 

visszaesés mutatkozott az előző negyedévhez képest is. 
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Gazdálkodó szervezetek száma 

 

A Kormány intézkedéseinek eredményeképpen jelentősen nőtt a működő gazdálkodó szervezetek 

száma, 2010. májustól 6,4%-os, míg az ezt megelőző másfél évben csupán 2,6%-os a növekedés 

mértéke. Noha az adatok a teljes vállalati körre vonatkoznak, a növekedés meghatározói valószínűleg 

a vállalkozások 99,9%-át kitevő kis- és középvállalkozások voltak. A számokat tekintve az látható, 

hogy a cégmegszűnések 2009. év második negyedévétől megközelítik a cégalapításokat, melyet a havi 

mozgóátlag - az adatok hektikusságát és a 2007-től jelentkező év végi szezonalitást - kiszűrve jobban 

szemléltet. Ez a trend a 2010-es év harmadik negyedévétől kezd javulást mutatni, amikor a 

cégalapítások enyhe növekedési üteméhez, a megszűnések gyorsabban csökkenő tendenciája párosul. 

A legfrissebb adatok alapján 2011 negyedik negyedévében 7242 darab cégalapítást regisztráltak 

szemben a 2453 megszűnéssel. 

  

Foglalkoztatás  

 

A KSH jelentése szerint 2011. IV. negyedévében 3 millió 851 ezer fő volt a foglalkoztatottak 

száma, 46 ezer fővel, 1,2%-kal több mint az előző év azonos időszakában. Az öt vagy ennél több 

főt foglalkoztató vállalkozásoknál 2011. január–októberben 1 millió 853 ezren dolgoztak, 29 ezer 

fővel (1,6%-kal) többen, mint 2010. azonos időszakában. A költségvetési szférában dolgozók 735 

ezer fős létszáma 39 ezer fővel (5,0%-kal) lett kevesebb.   
 

A 2012. március-májusi időszakban 3 millió 849 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, 63 ezer fővel, 

1,7%-kal több mint az előző év azonos időszakában. Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató 

vállalkozásoknál 2012. január–áprilisban  1 millió 806 ezren dolgoztak, 26,6 ezer fővel (1,4%-kal) 

kevesebben, mint 2011 azonos időszakában. A költségvetési szférában dolgozók 729 ezer fős létszáma 

8,8 ezer fővel (1,3%-kal) növekedett. Ez az  adat tartalmazza a közfoglalkoztatottak 2012.  január és 

április között  havi átlagban 65 000 fős létszámát is.  

 

Adóbevételek 

 

A NAV-tól származó pénzforgalmi adatok alapján az összes gazdálkodó szervezettől származó 

adóbevétel 2010-ről 2011-re 8 %-kal, 6227,580 milliárd forintra növekedett, ami 461,291 milliárd 

forint többletbevételt eredményezett a költségvetés számára. A növekménynek csupán 10,1%-a 

(46,691 milliárd forint) származik a – pénzügyi szektor, kiskereskedelmi tevékenység, távközlési 

tevékenység, energiaellátó vállalkozási tevékenység – különadójából, a többlet legnagyobb részét a 

TB járulékbevétel 30%-os (533,099 Mrd Ft) emelkedése okozta.  

 

A TB járulékbevétel emelkedésének hátterében az alábbi fő okok állnak: 

 a foglalkoztatás egy év alatt átlagosan kb. 40 ezerrel nőtt, 

 beindult a közmunkaprogram, 

 2010-ről 2011-re nőtt a minimálbér összege, 

 a foglalkoztatottak által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 0,5 százalékponttal emelkedett. 

 

A Társasági adó kulcsának 19%-ról 10%-ra csökkentése a KKV-k széles körét érintette, 

körükben a 2011-es pénzforgalmi adatok az adóbevételek csökkenését vagy stagnálását mutatják, a 

nagyvállalatok TAO befizetései ugyanakkor közel 30 milliárd forinttal nőttek. 
 

Hitelezés 

 

A hazai KKV-k hitelezése (az árfolyamhatást kiszűrve) 2008 óta folyamatosan mérséklődik. 

Ugyanakkor a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel - a hitelezés általános visszaesése közepette is – 

2011-re növelte állományát és darabszámát.  A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2011-ben, a 

létrejött ügyek száma tekintetében elérte a 18 190 darabot, a szerződött összeg 137,771 Mrd Ft volt. 
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2012 első öt hónapjában már a Széchenyi Kártyánál is enyhe csökkenés mutatkozik: 2012. évben I-V. 

hó alatt 7293 db kártya került kiadásra, ami a tavalyi évi 96%-a, a kihelyezett összeg 55,265 milliárd 

forint volt ebben az időszakban, ami a 2011. évi 97%-a. 

 

Külkereskedelem 

A Kormány gazdaságpolitikai intézkedései pozitívan hatottak az exporttevékenységre. 2011-ben 

10%-kal nőtt a termékek exportjának volumene. A 2011. január–decemberi kivitel értéke 22 322 

milliárd forint (80 milliárd euró), a behozatalé 20 392 milliárd forint (73 milliárd euró) volt; a kivitel 

volumene 10,2, a behozatalé 6,9%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 1930 milliárd forintot (6886 millió eurót) tett ki, 414 milliárd forinttal (1371 millió 

euróval) többet, mint 2010-ben.  

 A külkereskedelmi termékforgalom előzetes adatai szerint 2012 ötödik hónapjában az export és 

import euróban számított értékei közel azonos mértékben, 1,7, illetve 1,8%-kal növekedtek, ezzel 

szemben a forintértékek kétszámjegyű bővülést mutattak 2011 májusához képest.*  

2012. májusban – első becslés szerint – a kivitel értéke 2059 milliárd forintot (6995 millió eurót), a 

behozatalé 1854 milliárd forintot (6293 millió eurót) tett ki. A külkereskedelmi mérleg az év ötödik 

hónapjában 206 milliárd forint aktívumot mutatott, ami az egyenleg 19 milliárd forintos javulását 

jelenti az előző év azonos időszakához képest. A májusi kivitel 75, a behozatal 71%-át az Európai 

Unió tagállamaival bonyolítottuk le.  

2012. január–májusban – előzetes adatok szerint – a kivitel értéke 9788 milliárd, a behozatalé 8956 

milliárd forint volt. A kivitel euróértéke 0,9%-kal csökkent, a behozatalé 0,4%-kal emelkedett. A 

külkereskedelmi mérleg 832 milliárd forint aktívumot mutatott, ez az egyenleg 44 milliárd forintos 

romlását jelenti a 2011. január–májusi 876 milliárd forintos aktívumhoz viszonyítva. 

A kis- és középvállalkozások 2011-2012. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a 

vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére 

nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló Jelentés 2013. évben kerül az Országgyűlés elé 

benyújtásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Májusban a forint az euróhoz mérve 10, a dollárhoz képest 23,4%-kal értékelődött le a bázishónaphoz 

viszonyítva. Az euró és a dollár – a havi átlagárfolyamokat tekintve – az év első hónapjától kezdve rendre 

erősebb volt a forintnál, mint 2011 első 5 hónapja során. 
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2. Helyzetelemzés 

 

Az elmúlt évtizedekben a gyorsan növekvő mikro-, kis- és középvállalkozások világszerte a 

gazdasági növekedés kiemelkedő fontosságú, sőt, gyakran a legfontosabb motorjaivá váltak, s 

ezért a szféra mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a fejlett országok gazdaságpolitikai 

gyakorlatában, reflektorfényben áll.  

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások működése alapvetően befolyásolja a gazdaság egészének 

teljesítményét. Az közismert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások a gazdasági növekedésben és 

a munkahelyteremtésben fontos szerepet játszanak, ezért különös gonddal kell törekedni egy olyan 

üzleti környezet kialakítására, amely lehetőséget teremt a hazai kisvállalatok megerősödésére. 

 

A mikro, kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, hiszen a 

működő összes vállalkozásból 99,9%-ot e szektor képvisel. E szervezetek gazdasági ereje 

egyenként nem mérhető a nagyvállalatokéhoz, azonban a szektor összességében jelentős szerepet tölt 

be az ország jövedelemtermelésében, a foglalkoztatottságban. A mikro, kis- és középvállalkozások a 

2010-es előzetes adatok szerint
2
 az üzleti szférában foglalkoztatottak 74,1%-ának biztosítottak 

munkát. A bruttó hozzáadott értéknek pedig több mint a felét, 54,5%-át állították elő. A nettó 

árbevételnek 58,7%-át realizálták. Az exportból való részesedésük 26,4%. 

 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A KKV-k főbb mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

Magyarországon 682 ezer vállalkozás működik
3
, amelynek 99,9 %-a kis- és középvállalkozás. A 

működő vállalkozásokon belül a mikrovállalkozások adják az összes működő vállalkozás 95,3%-át. 

                                            
2 A KSH által alkalmazott módszertan szerint – 2010-re számított – előzetes adatok; a más módszertan szerint számított adatok ettől némileg eltérhetnek. A KSH 

a tárgyi évben (2011) a tárgyi évet megelőző évre vonatkozóan (2010) előzetes adatokat ad át szeptember 30. után, melyet a tárgyév (2011) végén a NAV által 

megküldött teljes körű adatokkal korrigál, s így tud végleges adatokat előállítani (a 2010. évre vonatkozóan 2012. évben).  
3 A működő vállalkozások definícióját a KSH 2005-ben változtatta meg: egységes európai módszertan szerint jár el, azzal a céllal, hogy pontosabb eredményeket 

szolgáltasson, és a tagállamok adatai összehasonlíthatóak legyenek. Csak utólagosan, a benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása 

A KKV-k főbb mutatói 2009-2010, %
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A makrogazdasági körülmények változásai mellett is igaz, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások 

alapvető szerkezeti jellemzői – számarányuk, részesedésük a foglalkoztatásból, 

jövedelemtermelésből stb. – az utóbbi években csak kis mértékben változtak: magas munkaerő- és 

alacsony tőkeigényű tevékenységet folytatnak. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, 

mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből.  

A mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági szerepe számuk nagyságából eredően is jelentős. A 

KKV-k szerepe a foglalkoztatás tekintetében a leginkább szembetűnő, a KKV-kon belül a nagyobb 

szervezetszámból adódóan – a mikrovállalkozások nyújtottak a legtöbb munkavállaló számára kereseti 

lehetőséget. 

 

A KKV-k a bruttó hozzáadott érték előállításában nagyobb részt képviselnek, mint a legalább 250 főt 

foglalkoztató szervezetek, ezen belül is elsősorban a társas formában tevékenykedők tevékenysége bír 

meghatározó jelleggel. 

 

E vállalkozások száma az ezredfordulót követő időszakban elsősorban a társas formában bejegyzett 

szervezetek nagyobb alapítási kedvének köszönhetően bővült, miközben az egyéni vállalkozások 

száma számottevően csökkent. A folyamat ellenére a méretstruktúrában a mikrovállalkozások, azaz a 

tíz főnél kisebb létszámot foglalkoztatók dominanciájának növekedése figyelhető meg a nagyobb 

szervezetek hányadának csökkenése mellett.  

 

A magyar vállalkozói szerkezet az európai uniós átlaghoz képest a mikrovállalkozások (ezen belül az 

önfoglalkoztatók) nagyobb súlyát mutatja. E két kategória aránya vállalkozások száma tekintetében 

2%-kal, a foglalkoztatottság tekintetében 6%-kal magasabb az uniós átlagnál. 

 

A vállalkozások számának alakulását - gazdálkodási forma szerint - az elmúlt 5 évben a jogi 

személyiséggel rendelkező társaságok bővülése, míg az összes többi gazdálkodási forma (egyéni 

vállalkozások, szövetkezetek, Bt. és Kkt.) számának lassú csökkenése jellemezte.  

A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlása hasonló az előző évekhez: 2 nemzetgazdasági 

ágazatban - a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

ágazat területén - tevékenykedik a vállalkozások több mint egyharmada. 

A működő vállalkozások székhely szerinti területi megoszlásának jellemzője, hogy az előző évekhez 

hasonlóan továbbra is Budapesten és Pest megyében volt található az összes vállalkozás majdnem 40 

%-a. Régiók szerint Közép-Magyarországot követi Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, 

Nyugat-Dunántúl és a végén Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl.  

 

 

                                                                                                                                        
után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem. Egy vállalkozást egy adott évben akkor tekint működőnek, ha 

rendelkezett árbevétellel vagy volt foglalkoztatottja. (Korábban működő vállalkozásnak azt a vállalkozást tekintette, amely a tárgyévben, vagy az azt megelőző 

évben adóbevallást nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást teljesített, illetve a tárgyévben vagy azt megelőző évben alakult.) 



9 

 

2.1. Összefoglaló adatok 

A vállalkozások néhány fontosabb mutatóját foglaltuk össze a következő táblázatban.  

 

Az első táblázat az összes vállalkozás, míg a második csak a mikro-, kis- és középvállalkozások 

fontosabb mutatóit tartalmazza. 
A vállalkozások néhány mutatója 

(2000-2010) 

Megnevezés 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma (db) 

Működő 

vállalkozások 

száma (db) 

Foglalkoztatottak 

száma  

(fő) 

Bruttó 

hozzáadott érték 

(millió Ft) 

Árbevétel 

nagysága 

(millió Ft) 

Termékfor-

galmi 

export 

nagysága 

(millió Ft) 

2000 869 151 622 407 n.a. n.a. n.a. 7 942 804 

2001 886 333 643 384 2 798 933 7 171 527 40 040 328 8 748 170 

2002 904 190 691 138 2 819 522 8 058 047 42 868 125 8 873 970 

2003 917 265 697 974 2 855 574 8 949 611 47 804 639 9 643 710 

2004 932 185 705 236 2 890 723 9 812 726 52 073 406 11 154 994 

2005 935 106 704 470 2 831 284 10 689 054 56 556 424 12 139 619 

2006 913 639 694 310 2 847 792 11 829 303 65 871 576 15 232 114 

2007 920 407 683 966 2 901 344 12 894 921 71 455 624 16 892 714 

2008 922 710 696 919 2 923 734 13 633 973 77 703 308 17 819 328 

2009 911 844 684 232 2 705 995 12 627 763 68 459 760 16 046 178 

2010* 942 462 682 168 2 722 439 13 003 791 70 843 935 19 100 490 

* előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A KKV**-k néhány mutatója 

(2000-2010) 

Megnevezés 

Regisztrált 

KKV száma 

(db) 

Működő 

KKV 

száma (db) 

KKV 

foglalkoztatottak 

száma (fő) 

KKV által Bruttó 

hozzáadott érték 

(millió Ft) 

KKV 

Árbevétel 

nagysága 

(millió Ft) 

KKV 

Termékforg

almi export 

nagysága 

(millió Ft) 

2000 868 047 621 325 n.a. n.a. n.a. 1 869 774 

2001 885 259 642 344 1 981 078 3 934 605 24 010 021 2 027 315 

2002 903 147 690 139 2 019 198 4 346 390 25 758 188 2 009 607 

2003 916 287 697 019 2 078 089 4 706 221 28 693 674 2 186 410 

2004 931 247 704 292 2 104 633 5 221 783 31 568 425 2 476 764 

2005 934 167 703 548 2 066 696 5 563 725 33 742 604 2 817 030 

2006 912 733 693 389 2 084 415 6 310 469 39 446 508 3 505 397 

2007 919 508 683 043 2 123 073 7 100 100 43 594 885 4 101 691 

2008 921 758 695 968 2 144 206 7 572 881 47 906 537 4 791 283 

2009 910 871 683 369 2 011 764 7 104 899 41 594 187 4 231 306 

2010* 941 588 681 297 2 017 863 7 088 654 41 600 471 4 805 926 

* előzetes adatok 

**KKV= Mikro-, kis- és középvállalkozás 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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2.2. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) meghatározása 

A Kkvt. a kis- és középvállalkozások fogalmát több szempont figyelembevételével határozza meg. A 

komplex definíció legfontosabb elemei a következők: 

 

Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és  

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

 

A kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

A kis- és középvállalkozás kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlenül vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – 

külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

 

E törvényi meghatározás szerint a Jelentés további részében, ha kis- és középvállalkozásokat (KKV-

kat) említünk, ott értelemszerűen a mikro, kis- és középvállalkozásokról van szó.  
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2.2.1. Módszertani megjegyzések 

A statisztikai lehatárolás a létszám-kategória szerint történik. Ez alapján az 0–249 fővel működő 

szervezetek minősülnek kis- és középvállalkozásnak.  

 

Ez a fejezet a KSH NGM-nek történő adatszolgáltatására épül, amely eltér a KSH honlapján - az 

eltérő vonatkozási kör miatt -, kiadványaiban szereplő számoktól.  

Az adat-leválogatások az 5/2009.(I. 16.) Korm. rendelet alapján készültek, mely leválogatás szerint: 

- egy vállalkozás csak akkor lehet KKV, ha a gazdálkodási forma kódja: 11-gyel, vagy 12-vel, vagy 

21-gyel kezdődik, vagy gazdálkodási forma kódja: 231, 133, 134 vagy 135. 

- az így leválogatott adatok nem tartalmazzák a (131, 132, 136, 137, 139 GFO kódszámú) egyéb jogi 

személyiségű cégek és a (22-es GFO kódszámú) egyéb nem jogi személyiségű cégek adatait. (Ezen 

cégek közé tartoznak pl. az ügyvédi irodák, oktatási munkaközösségek, végrehajtói irodák, közjegyzői 

irodák, polgárjogi társaságok, művészeti alkotó közösségek, társasházak, stb.) 

 

Kiemelendő az is, hogy a bruttó hozzáadott érték adatok a KKV-k esetében nem hasonlíthatók össze a 

nemzetgazdasági szinten számított GDP adatokkal, mert a nemzeti számlákban a KKV csoport nem 

képezi a nemzetgazdaság alszektorát, nincsenek elkülönítve, így erre a körre külön GDP számítás nem 

készül. 

A KKV-k szektorális elhatárolása sem egyértelmű ebből a szempontból, mert  

 A háztartási szektorban elszámolt egyéni vállalkozók GDP-je modellezési technikával készül, 

azokról a paraméterekről, melyek a KKV csoporthoz sorolásukat befolyásolják, nem minden 

esetben rendelkezik a KSH információival.  

 A (vállalati szektorba tartozó) KKV körre vonatkozóan egyedi lekérdezés alapján nem 

határozható meg a hozzáadott érték, hiszen a BHE számításakor az ESA szabályok alapján 

számos makroszintű kiigazítás történik, melyek egyedi szinten nem értelmezhetőek.  

 A nemzeti számla foglalkoztatottsági adatait nem egyedileg, hanem a munkaerő-felmérés 

adataiból kiindulva, a szükséges korrekció becslésével állítja össze a KSH, ezen belül nem 

rendelkezik létszám-kategóriákra vonatkozó adatokkal.  
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2.3. A vállalkozások száma és összetétele  

2.3.1. Regisztrált vállalkozások 

A kis- és középvállalkozások alapvető szerkezeti jellemzői 2000 óta csak kismértékben változtak: 

magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet folytatnak.  

 

A regisztrált vállalkozások száma 2009-ben 911 844 db, míg 2010-ben ennél 3,4%-kal több, 942 462 

db volt.  

 

A Magyarországon regisztrált vállalkozásoknak 2009-ben és 2010-ben is 99,9%-a mikro-, kis- és 

középvállalkozás. Létszám-kategória szerint a legnagyobb arányt a maximum 1 főt foglalkoztató 

vállalkozások képviselnek, 2009 és 2010-ben 71,1 % -72 % az arányuk. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása, a társas vállalkozások arányának 

növekedését mutatja az utóbbi években. Mindkét évben a jogi személyiségű társas vállalkozások 

számának kismértékű emelkedése figyelhető meg, ugyanakkor ezzel egy időben az összes egyéb 

vállalkozási formában a regisztrált vállalkozások számának csökkenése jellemző.  

 

A regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása 2009-2010-ben: egyéni vállalkozó 

40,9 % - 40,8 %, korlátolt felelősségű társaság 35,1 % - 37,2 %, betéti társaság 22,2 % - 20,2 %, 

közkereseti társaság 0,7 % - 0,6 %, részvénytársaság 0,5 % -0,6 %, szövetkezet 0,5 % - 0,5 % és a 

maradék az 0,1 % - 0,1 % az egyéb kategória. 

 

 

A regisztrált vállalkozások számának alakulása vállalkozói 

méretkategóriánként (db), 2000-2010
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2.3.2. Működő vállalkozások 

A regisztrált vállalkozásoknak 2009-ben 75 %-a, 2010-ben pedig csak 72,4 %-a, 682 297 db 

működött
4
.  

 

A Magyarországon működő vállalkozások száma 2004-től folyamatosan csökken.  

 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Bár a társas vállalkozások fokozatosan teret nyernek az egyéniekkel szemben, a KKV-k 

méretstruktúrájában továbbra is a túlnyomó részt a mikrovállalkozások adják. Arányuk – ugyanúgy, 

mint az előző években, magas – e szegmens adja az összes működő vállalkozás 95,3%-át, amelyből az 

egyéni vállalkozók képviselik az összes működő vállalkozás 67,1%-át. 

                                            
4 A működő vállalkozások definícióját a KSH 2005-ben változtatta meg: egységes európai módszertan szerint jár el, azzal a céllal, hogy pontosabb eredményeket 

szolgáltasson, és a tagállamok adatai összehasonlíthatóak legyenek. Csak utólagosan, a benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása 

után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem. Egy vállalkozást egy adott évben akkor tekint működőnek, ha 

rendelkezett árbevétellel vagy volt foglalkoztatottja. /Korábban működő vállalkozásnak azt a vállalkozást tekintette, amely a tárgyévben, vagy az azt megelőző 

évben adóbevallást nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást teljesített, illetve a tárgyévben vagy azt megelőző évben alakult./ 

A működő vállalkozások számának alakulása vállalkozói 

méretkategóriánként (db), 2000-2010
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Működő vállalkozások megoszlása létszám kategória szerint (db) 2000-2010. 

Év/Létszám nagyság 0-1 fős 2-9 fős  10-49 fős (kis) 
50-249 fős 
(közepes) 

250 fős és 
fölötti 
(nagy) 

Összesen 

2000. 68.2% 26.6% 4.1% 0.9% 0.2% 100.0% 

2001. 68.8% 26.2% 4.0% 0.8% 0.2% 100.0% 

2002. 70.4% 24.9% 3.9% 0.7% 0.1% 100.0% 

2003. 68.7% 26.5% 4.0% 0.7% 0.1% 100.0% 

2004. 67.9% 27.2% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% 

2005. 67.5% 27.5% 4.2% 0.7% 0.1% 100.0% 

2006. 67.2% 27.8% 4.2% 0.7% 0.1% 100.0% 

2007. 65.4% 29.7% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% 

2008. 65.9% 29.2% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% 

2009. 68.0% 27.4% 3.8% 0.7% 0.1% 100.0% 

2010.* 67.1% 28.3% 3.8% 0.7% 0.1% 100.0% 

*előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlásában a vizsgált időszakban nagy változás nem 

látható: a kis-, közép- és nagyvállalatok aránya nem változott, a mikrovállalkozásokon belül, az egyéni 

vállalkozók aránya kis mértékben csökken az előzetes adatok szerint. 

2.3.3. Gazdálkodási formák 

A működő középvállalkozások számának gazdálkodási forma szerinti alakulása viszonylagos 

állandóságot mutat. 

A 2000–2010 közötti időszakban a működő KKV-k száma mintegy 10%-kal nőtt. Ebben a 

folyamatosan bővülő társas vállalkozásszám (elsősorban a kisebb tőkeelőírások nyomán ugrásszerűen 

növekvő kft-k állománya) játszott főszerepet. 2010-re – az ezredfordulóhoz képest – mintegy duplájára 

nőtt a számuk. 

 

Összességében a vállalkozások számának alakulását az elmúlt években a jogi személyiségű társaságok 

bővülése, míg az összes többi gazdálkodási forma (egyéni vállalkozások, szövetkezetek, Bt. és Kkt.) 

számának lassú csökkenése jellemezte. 

 

A működő vállalkozások számának jogi forma szerinti alakulását a következő ábra mutatja. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A működő vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként (db), 

2000-2010
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2.3.4. Vállalkozások alakulása- túlélési képesség 

A működő vállalkozások – és ezen belül a KKV-k is – alakulásukat követően egyre kisebb ideig 

képesek fennmaradni.  

 

A működő vállalkozások számának változását a következő ábra mutatja.  

 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A kis- és középvállalkozások túlélési képességét tevékenységük jellege, a területi elhelyezkedés, 

társasági forma jelentősen befolyásolja. A központi régió koncentrációja, a fővárost is magában 

foglaló Közép-Magyarország szerepe mindenütt megmutatkozik: a bruttó hozzáadott érték 

termelésében, az árbevételből való részesedésben, a területi elhelyezkedésben. Vállalkozási forma 

alapján a társas vállalkozások túlélési képessége számottevően kedvezőbb az egyéni formában 

tevékenykedőknél. 

A túlélési képesség vizsgálatakor a 2004-ben újnak minősülő vállalkozások öt éves életpályája 

követhető 2009-ig bezárólag. 2004-ben több mint 70 ezer valódi, új vállalkozás kezdte meg 

tevékenységét az országban, melyek szinte mindegyike a kis- és középvállalkozások kategóriájába 

tartozott. 

A működő vállalkozások száma az alakulásukat követő években egyre kisebb ütemben ugyan, de 

csökken. A megalakult vállalkozások évről évre kisebb hányada volt képes fennmaradni, 2009-ben - 

azaz működésük kezdetét követő ötödik évben - a KKV-k 42%-a létezett. Az újonnan létrejött 

vállalkozások túlnyomó része mikrovállalkozás, e szervezetek túlélési képessége volt a legnagyobb, 

42%-uk működött öt évvel később is. A 10–49 fős cégek esetében ez az arány 41%-ot tett ki, a 

középvállalkozások mutatója 39%. A KKV-kkal szemben a nagyvállalatok mutatója 47%, ami 

nagyobb túlélési arányt jelez, valószínűleg mert tőkeerősebbek, üzleti kapcsolataik szerteágazóbbak, 

erősek, ezért sokkal kevésbé vannak függő helyzetben a KKV-khoz képest. 

 

A működő vállalkozások alakulása-megszűnése(db), 2000-2010
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2.3.5. Ágazati jellemző 

A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlása hasonló az előző évekhez: két nemzetgazdasági 

ágazatban - a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban (20,1%), valamint a szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység ágazat területén (15,3%) tevékenykedik a vállalkozások több mint egyharmada. 

Magas még az építőipari vállalkozások (9,5%) és feldolgozóipari vállalkozások aránya (7,5%) 

 

A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlását mutatja a következő ábra. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.3.6. Területi jellemző 

A működő vállalkozások székhely szerinti területi megoszlásának jellemzője, hogy az előző évekhez 

hasonlóan továbbra is Budapesten és Pest megyében található az összes vállalkozás majdnem 40%-a.  

 

A vállalkozások megoszlása ágazatonként 

3.4%0.1% 7.5%
0.1%

4.4%4.7%5.0%4.0%
4.5%

5.5%

4.1%
4.0%

2.4% 5.4%

20.1%
15.3%

0.3%
9.5%

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat                                                         B  Bányászat, kőfejtés                                                                             

C  Feldolgozóipar                                                                                  D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás                                            

E  Vízellátás; szennyvíz, hulladékgazdálkodás        F  Építőipar                                                                                       

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás                                                                   H   Szállítás, raktározás                                                                          

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás                                                           J  Információ, kommunikáció                                                                        

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység                                                               L  Ingatlanügyletek                                                                                

M  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység                                                        N  Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység                                            

O  Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás                                            P  Oktatás                                                                                         

Q  Humán-egészségügyi, szociális ellátás                                                           R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő                                                             

S  Egyéb szolgáltatás                                                                              
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A működő vállalkozások településkategóriák szerinti elhelyezkedését mutatja a következő ábra. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A működő vállalkozások településkategóriák szerinti elhelyezkedését tekintve a vállalkozások 26,7%-

a a fővárosban, további 25% megyei jogú városban, 29% nem megyei jogú városban, s csupán 19,3% 

tevékenykedik községekben. 

 

A vállalkozások megoszlása régiónként 
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2.4. Gazdasági szerepük 

A kis- és középvállalkozások szerepe a foglalkoztatásban az elmúlt időszakban alig változott. 

Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a 

jövedelemtermelésből.  

 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Foglalkoztatásból való részesedésük 2009-ben és az előzetes adatok szerint 2010-ben 74,3 % - 74,1 %, 

míg a bruttó hozzáadott érték termeléséből való részesedésük 56,3 % - 54,5 %, árbevételből való 

részesedésük 60,8 % - 58,7 %, exportból való részesedésük 26,9 % - 26,4 %-a, a teljes üzleti szférában 

működő vállalkozásokénak. 

 

A vállalkozások néhány mutatója statisztikai régiók szerint 2010-ben* (db,%) 

Megnevezés 

Vállalkozás 

sűrűség 

(működő, 

1000 

lakosra), 
 db 

Működő 

vállalkozá- 
sok 

számának  

megoszlása 

(%) 

Foglalkoz- 
tatottak 

számának 

megoszlása 

(%) 

Hozzá-

adott érték 

megoszlá- 
sa  

(%) 

Árbevé- 
tel 

megoszl

ása  
(%) 

Export 

megosz- 
lása 
 (%) 

 

Közép-

Magyarország 91.1 39.6 44.7 55.7 56.1 29.4 
 

Közép-Dunántúl 63.2 10.2 10.6 9.9 11.6 25.6  
Nyugat-

Dunántúl 68.7 10.0 9.5 9.7 7.7 16.6 
 

Dél-Dunántúl 62.0 8.6 7.2 5.6 4.8 3.0  
Észak-

Magyarország 48.8 8.6 7.7 5.7 6.0 8.2 
 

Észak-Alföld 53.0 11.5 10.2 7.1 7.1 12.5  

Dél-Alföld 59.8 11.5 10.1 6.3 6.7 4.7  

Átlag/Összesen 68.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

*előzetes adat        
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Magyarországon 1000 lakosra átlagosan 68,2 működő kis- és középvállalkozás jutott 2010-ben. 

A KKV-k főbb mutatói 2009-2010, %
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Területi elosztást tekintve minden mutatónál megfigyelhető a közép-magyarországi koncentráltság. 

 

2.4.1. Foglalkoztatásban betöltött szerepük 

A KSH adata szerint az üzleti szférában a foglalkoztatottak száma 2010-ben az előző évhez képest az 

előzetes adatok szerint 0,6%-kal nőtt. A növekedés a mikrovállalkozások és nagyvállalatok 

foglalkoztatás-növekedésének, valamint a többi létszám-kategória foglalkoztatás-csökkenésének 

együttes eredménye. 

2008-ban a vállalkozások összesen 2 924 ezer főt foglalkoztattak Magyarországon, s ebből közel 2 

144 ezer főnek a KKV-k biztosítottak kereseti lehetőséget. 

A KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe továbbra is jelentős, az általuk foglalkoztatottak aránya 

2009-ben 74,3% volt, míg 2010-ben az előzetes adatok szerint 74,1%-ot tett ki.  

 

A 10–49 fős és az 50–249 fős vállalkozások hasonló súlyt képviseltek a foglalkoztatásban, előbbiek a 

KKV-knál alkalmazásban állók 25,3%-ának, utóbbiak 22%-ának nyújtottak kereseti lehetőséget. 

A KKV-knál dolgozók legtöbbje, 52,7%-a mikrovállalkozásoknál állt alkalmazásban, s az arányokat 

tekintve az utóbbi három évben kis növekedést mutat.  

A foglalkoztatottak létszám-kategória szerinti összetétele alapján látható, hogy jelentős hányaduk a 

gazdasági változásokra legérzékenyebben reagáló és legkisebb jövedelemtermelő képességgel bíró 

mikrovállalkozásoknál dolgozott, amely több mint egymillió munkavállalót érintett az országban.  

 

A vállalkozások által foglalkoztatottak számát mutatjuk meg a következő ábrán. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.2. Árbevétel 

A KKV-szektor a vállalkozások árbevételéből magasabb arányban részesedett, mint a bruttó 

hozzáadott érték esetében, ami tevékenységük szerteágazóbb jellegét mutatja. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak az üzleti szféra árbevételéből való részesedése az utóbbi 

három évben csökkenést mutat. A vállalkozások árbevételének 2009-ben 60,8%-át, 2010-ben pedig az 

előzetes adatok szerint 58,7%-át a mikro,- kis- és középvállalkozások adták. 

 

A kis- és középvállalkozások 2009 és 2010-ben is közel 41 600 milliárd forint árbevételt értek el.  

 

A vállalkozások által foglalkoztatottak megoszlása 2009-2010, %
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az árbevétel nagysága szerint a működő vállalkozásoknak több mint a fele (57%), maximum 5 millió 

forint árbevétellel rendelkezik. Az 5-10 millió forint árbevétellel rendelkezők aránya 12%, 20% körüli 

azoknak az aránya, akik 10-50 millió forint, 4% az 50-100 millió forint, és 7% a 100 millió forint 

feletti árbevétellel rendelkezők aránya.  

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.3. Termelékenység 

A termelékenység éveken át tartó, mintegy 10% körüli növekedése 2007-ben lelassult (6,4%), 2009-re 

4,8%-kal csökkent, 2010. év végére pedig az előzetes adatok szerint, az előző évhez képest 2,9%-kal 

nőtt. 2009-ben a nagyvállalatok kivételével minden vállalkozási kategória termelékenysége 

visszaesést mutatott, 2010-ben azonban - az előzetes adatok szerint - csak a mikrovállalkozások 

termelékenysége romlott még tovább, miközben a nagyvállalatok termelékenysége 7,3%-kal nőtt. 

 

A vállalkozások árbevételének létszám-kategória szerinti megoszlása 2000-
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.4. Bruttó hozzáadott érték 

A kis- és középvállalkozások szerepe nemcsak a foglalkoztatásban jelentős, de nagy számukból 

adódóan a bruttó hazai termék előállításában is nagy szeletet képviselnek.  

A mikro-, kis- és középvállalkozások együttesen 2009-ben 56,3%-ot, 2010-ben az előzetes adatok 

szerint 54,5%-ot képviseltek a bruttó hozzáadott érték termeléséből. Az üzleti szféra által 

előállított bruttó hozzáadott érték több mint egyharmadát a mikro- és kisvállalkozások, közel ötödét a 

középvállalatok, majdnem felét a nagyvállalatok állítják elő.
5
 

A kis- és középvállalkozói szektor részesedése a bruttó hozzáadott érték termeléséből 2006-2009 

között növekvő tendenciát mutatott. 

 

                                            
5 Mint a módszertani fejezetben is leírtuk, a bruttó hozzáadott érték adatok a KKV-k esetében nem hasonlíthatók össze a nemzetgazdasági szinten számított GDP 

adatokkal, mert a nemzeti számlákban a KKV csoport nem képezi a nemzetgazdaság alszektorát, nincsenek elkülönítve, így erre a körre külön GDP számítás nem 

készül. 

Egy foglalkoztatottra jutó árbevétel létszám kategória szerinti alakulása 
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Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A vállalkozások teljesítménye létszám-kategória szerinti besorolásuk függvényében is eltérő képet 

mutat. A mikrovállalkozások és a közepes méretű szervezetek egyaránt 19,1-19%-kal, míg a 

kisvállalkozások 16,4%-kal részesedtek a bruttó hozzáadott érték termeléséből.  

2.4.5. Export 

Változatlan a kép az exportértékesítés megoszlásában. A nagyvállalatok realizálták az export 

túlnyomó részét, több mint 70%-át. A kis- és középvállalkozások 2009-ben 26,4%-ot, 2010-ben az 

előzetes adatok szerint 25,2%-ot képviselnek együttesen, tehát exportértékesítésből képviselt 

részarányuk az előző évhez képest csökkent. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A vállalkozások exportértékesítésének 97%-a két nemzetgazdasági ágazatban történik. Első helyen 

szerepel a C nemzetgazdasági ágazat – Feldolgozóipar (84,7%) -, itt a teljes vállalati árukivitel 16%-át 
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bonyolítják a KKV-k. A második helyen szerepel a G nemzetgazdasági ágazat - Kereskedelem, 

gépjárműjavítás -, ahol a KKV-k bonyolítják az exportértékesítés 74%-át. 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.6. Innováció 

 
A gazdaságok innovációs képességét és teljesítményét mérő összesített mutatók alapján a 2000-es 

évek végén az Európai Unión belül Magyarország az utolsó előtti, mérsékelten innovatív országok 

csoportjába tartozott. A KSH adatai szerint 2010-ben Magyarországon K+F tevékenységre 310,2 

milliárd forintot fordítottak, ami alig haladta meg a 2009-es 299 milliárd forintot. Ez az összeg 1,15 

%-os arányt képvisel a GDP-n belül. A válság következtében az állami forrásból K+F célra kifizetett 

összegek valamelyest csökkentek, a vállalkozások ráfordításai ellenben nőttek. A 2009. évihez képest 

a K+F ráfordítás a vállalkozásoknál 8,4%-kal emelkedett, ezzel szemben az államháztartáshoz tartozó 

intézményeknél 4,2%-kal, az egyetemek, főiskolák keretei között működő kutatóhelyeknél pedig 

1,3%-kal csökkent. A vállalkozások részesedése a teljes K+F ráfordításon belül 46,4%-ról 47,4%-ra, a 

külföldről származó összegeké 10,9%-ról 12,4%-ra nőtt, míg az állami költségvetés súlya 42,7%-ról 

40,2%-ra csökkent. 

 

Más európai uniós tagállamokhoz képest a magyar vállalati innováció nagyobb mértékben 

koncentrálódik a nagyvállalati szektorra, az eredményeket a KKV szektor átlagosan gyenge 

innovációs tevékenysége húzza le. A teljes vállalati szektor K+F ráfordításainak 56%-át 

nagyvállalatok költötték el, a középvállalatokra 19%, a mikro- és kisvállalkozásokra 25% jutott. Míg a 

legalább 250 főt foglalkoztató cégeknél az egy kutatóhelyre jutó ráfordítás közel 802 millió forint volt, 

addig ugyanez az érték az 50–249 alkalmazottal dolgozókénál 133 millió forintot, a 10-49 főseknél 68 

millió forintot, az ennél kisebbeknél pedig ez utóbbinak is a felét tette ki. Az innovációs ráfordítások 

tekintetében nem csak a vállalatnagyság, hanem a tulajdonforma alapján is erős koncentráció 

figyelhető meg: a kizárólag vagy többségében külföldi tulajdonú cégeknél egy kutatóhelyen átlagosan 

567 millió, a belföldi tulajdonúaknál pedig mindössze 64 millió forint K+F ráfordítás merült fel.  

 

Az Innobarometer 2009. év végi felmérése szerint Magyarország – elsősorban a KKV-k alacsony 

szintű innovációs tevékenysége miatt – jelentősen lemarad a többi európai országtól az innováció 

révén bevételt elkönyvelő cégek arányát tekintve. Nálunk kiugróan magas (30%) azon cégek aránya, 

amelyek semmilyen bevételre nem tettek szert az innováció révén 2009-ben.  

A vállalkozások exportértékesítésének megoszlása ágazatonként
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Tekintettel az innováció KKV-k körében zajló és korai szakaszú ösztönzésének terén mutatkozó 

elégtelen teljesítményre, a 2010-ben hivatalba lépett új Kormány a középtávú fejlesztési tervként 

létrehozott Új Széchenyi Terv egyik legfontosabb prioritásává tette a Tudomány, Innováció 

Programját. A Program célja, hogy az innováció útján dinamizálja a gazdaságot és négy év elteltével a 

gazdasági növekedést jelentős mértékben az innováció hajtóereje révén érje el.  

14 11 7 11 11 10 18
9 11 7 6 13 7 9 10 11 8 6 2

38 39 42 35 32 32 23
27 21 25 25 17 23 19 17 16

13 11
3

45 42 47 48 54 52 56
56 62 58 62 68 60 70 67 62 71 75

65

3 8 4 6 3 6 3 8 6 10 7 2 10 2 6 11 8 8

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
or

tu
gá

lia

C
se

ho
rs

zá
g

S
pa

ny
ol

or
sz

ág

S
zl

ov
ák

ia

S
zl

ov
én

ia

N
ém

et
or

sz
ág

F
in

no
rs

zá
g

E
U

-2
7

A
us

zt
ri

a

Ír
or

sz
ág

F
ra

nc
ia

or
sz

ág

S
vé

do
rs

zá
g

Le
ng

ye
lo

rs
zá

g

S
vá

jc

Li
tv

án
ia

D
án

ia

É
sz

to
rs

zá
g

A
ng

lia

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

Forrás: Innobarometer 2009
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3. A kis- és középvállalkozások gazdálkodási feltételrendszere és a vállalkozásfejlesztés 

érdekében tett intézkedések 

3.1. A makrogazdasági környezet 

A 2009-2010-es időszakban a 2007-2008-as évekhez hasonlóan a KKV-k szempontjából 

kedvezőtlenül alakultak mind a nemzetközi, mind a hazai gazdasági folyamatok. A 2008-ban kezdődő 

világgazdasági válság hatására a globális GDP növekedése éves szinten a 2007. évi 5,4 százalékhoz 

képest 2,9 százalékra lassult, ami 2009-re 0,5 százalékos recesszióba csapott át. A fejlett országokban 

átlagosan 3,4 százalékkal esett vissza a bruttó hazai termék volumene 2009 folyamán. A 

világgazdaság teljesítménye szempontjából a mélypontot 2009 második negyedéve jelentette, ettől 

kezdve érezhetővé vált a válságkezelő intézkedések gazdaságélénkítő hatása, amelynek következtében 

a második féléves adatok már a kilábalás jeleit mutatták. A világkereskedelem volumene 10,8 

százalékkal esett vissza 2009-ben, amelyre a második világháborút követően nem volt példa. 2010-ben 

a gazdasági növekedés globális szinten 5,1 százalékos értéket ért el, a kilábalás üteme azonban a fejlett 

országokban alacsonyabb volt (3%), mint a fejlődő országokban (7,4%).  

 

Az Európai Unió esetében a bruttó hazai termék 2009-ben 4,3 százalékkal esett vissza, amely a 

kibocsátás értékének 2006-os szintre történő csökkenését eredményezte. A válsággal leginkább sújtott 

országok a balti államok voltak, ahol a visszaesés mértéke meghaladta a 10 százalékot. Felhasználási 

oldalon az Unió egészét tekintve a dekonjunktúra elsősorban a bruttó állóeszköz–felhalmozásban 

éreztette hatását, amely 12,4 százalékkal csökkent, jóval nagyobb mértékben, mint a háztartások végső 

fogyasztási kiadása (-1,8 %). 2010-ben az Unió tagállamaiban is a kilábalás jelei mutatkoztak, a 

közösségi szintű bruttó hazai termék 1,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A bruttó állóeszköz-

felhalmozás ugyan még ebben az évben is enyhe csökkenést mutatott (-0,5%), de a háztartások 

fogyasztási kiadása éves alapon 0,8 százalékkal bővült. A gazdasági helyzet javulását azonban 

beárnyékolta, hogy egyes tagországok esetében az államháztartás állapota nem bizonyult 

fenntarthatónak. A leghangsúlyosabban ez a probléma Görögország esetében jelentkezett, amely 2010 

első félévében a fizetésképtelenség szélére sodródott. A helyzet enyhítése céljából az euróövezet 

tagállamainak pénzügyminiszterei 2010. április 30-án 3 évre összesen 110 milliárd eurós kölcsön 

folyósításáról döntöttek, amelyből 30 milliárd eurót az IMF vállalt magára. 

 

Magyarország gazdaságának teljesítményére - annak mérete és nyitottsága miatt - jelentős befolyást 

gyakorolnak az európai és a világgazdasági konjunktúraciklusok. Az ezredforduló után egészen 2006-

ig dinamikus, 3-6% közötti gazdasági növekedés jellemezte Magyarországot, majd a 2006-os belső 

keresletet szűkítő intézkedések hatására a növekedés üteme egy évvel később csaknem 3 

százalékponttal csökkent (0,8%). 2008-tól a világgazdasági válság hatására nem csupán a korábban 

már lelassult belső-, hanem az exportpiacaink kereslete is visszaesett, aminek eredményeképpen 

hazánk bruttó hazai terméke 2009-ben az előző évhez képest 6,7 százalékos visszaesést mutatott, ami 

egyben megtörte az EU átlaghoz történő felzárkózásunk folyamatát is. A belső kereslet visszaesését jól 

érzékelteti, hogy a háztartások végső fogyasztási kiadása 8,1 százalékkal esett vissza, ami 

nagyságrendekkel nagyobb, mint az Unió tagországainak -1,8 százalékos átlaga. A bruttó állóeszköz 

felhalmozás esetében elszenvedett 8 százalékos visszaesésünk ugyanakkor elmaradt az EU egészében 

mért 12,4 százalékos visszaeséstől. A külkereskedelem esetében a kivitel volumene a 2000-es évek 

eleje óta két számjegyű bővülést mutatott az előző évhez képest. 2008-ban a növekedés üteme 

jelentősen lelassult és 2009-ben a kivitel volumene 16,9 százalékkal, míg az importé 20,2 százalékkal 

esett vissza. A termelési oldalon a keresleti viszonyok romlása a pénzügyi közvetítési szektoron, 

illetve a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosításon kívül mindenhol éreztette a hatását.  

Az előző évhez képest az exportorientált feldolgozóipar kibocsátásának volumene 14,3 százalékkal 

esett vissza, a mezőgazdaságban azonban még ennél is nagyobb, 15,2 százalékos csökkenés 

mutatkozott.  

A 2010-es év több ponton javulást hozott a 2009-es mélyponthoz képest. A GDP növekedése 1,2 

százalék volt az alacsony bázist jelentő előző évhez képest, amely azonban elsősorban felhasználási 

oldalról, a külkereskedelem kedvező alakulásának volt köszönhető. Ezzel Magyarország a tagországok 
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középmezőnyében kapott helyett, tovább növelve lemaradását a kelet-közép európai országokhoz és az 

EU átlaghoz képest. Az elmúlt évi zuhanást követően 2010-ben tovább csökkent (2,1 százalékkal) a 

háztartások végső fogyasztása, illetve a bruttó állóeszköz-felhalmozás csökkenése sem állt meg (-5,6 

%). A külkereskedelem területén ugyanakkor jelentős javulás vette kezdetét az év során: az export 

volumene 12,9 százalékkal, míg az importé 14 százalékkal emelkedett, miközben a külkereskedelmi 

egyenleg továbbra is szufficitet mutatott.  

 

A világgazdasági válság a magyar államháztartás helyzetén is éreztette hatását. A 2008-ban még 3,7 

százalékos szinten álló államháztartási hiány 2009-re 4,5 százalékra nőtt, amely 2010-re 4,2 százalékra 

mérséklődött. Ezzel együtt államadósságunk fokozatosan távolodott a maastrichti kritériumok által 

előírt 60 százalékos szinttől: 2009-ben 78,4 százalékot, míg 2010-ben 80,2 százalékot érve el. 

 

Összességében a 2009-2010-es év kedvezőtlen makrogazdasági környezetet biztosított a KKV-k 

számára. A 2009-es évben a válság elmélyülésével együtt jelentősen visszaesett mind a külső, mind a 

belső kereslet. Ez a folyamat 2010-ben csak részben fordult meg: a külső kereslet dinamikus 

emelkedése mellett mind a háztartások végső fogyasztása, mind a bruttó állóeszköz-felhalmozás 

volumene visszaesett hazánkban.  

 

2010 júniusában a hivatalba lépő Kormány fontos intézkedéseket tett a korábbi kormányok által 

meghozott káros döntések, illetve a válság okozta megszorító intézkedések negatív gazdasági 

hatásainak enyhítésére. Az első akciótervben kiemelt szerepet kapott mind a vállalkozói réteg, 

mind a háztartások helyzetének könnyítése. A Kormány a társasági adó kulcsát 500 millió forint 

adóalapig 19 helyett 10 százalékra csökkentette, illetve megszüntetett 10 kisebb, a vállalkozókat 

terhelő adónemet. A háztartások rendelkezésére álló jövedelem növelése érdekében a Kormány 

16 százalékos, egykulcsos jövedelemadó bevezetéséről, illetve az ehhez kapcsolódó családi 

kedvezmények kibővítéséről döntött.  

 

3.2. Kis- és középvállalkozás-politika 

3.2.1. Az EU kis- és középvállalkozás-politikája 

 

A kis- és középvállalkozások döntő szerepet játszanak az európai gazdaság versenyképessége 

tekintetében. Az Európai Unióban működő mintegy 23 millió KKV a vállalatok 99,7%-át képviseli, 

amelyek gazdasági növekedés, az innováció, és a foglalkoztatás motorjai.  

 

2008 júniusában az Európai Bizottság – széles körű konzultációt követően – bevezette a 

Kisvállalkozói Intézkedéscsomagot (SBA), azaz olyan vállalkozásbarát intézkedések sorát, amelyek 

célja, hogy megkönnyítsék a kis cégek működését. A Bizottság szerint ahhoz, hogy a kkv-k továbbra 

is megőrizzék vezető helyüket Európa gazdaságában, döntő fontosságú a Kisvállalkozói 

Intézkedéscsomagban (SBA) foglaltak gyakorlati átültetése és mielőbbi megvalósítása.  

 

Az SBA fő célkitűzése a kis- és középvállalkozásokat érintő kérdések beépítése a közösségi és 

nemzeti politikákba a „Gondolkozz előbb kicsiben!" („Think Small First”) elv alkalmazásával.  

 

Az SBA 10 fókuszterületet határoz meg uniós és nemzeti szintű iránymutatással a fejlesztés-

politikák kidolgozásához.  Ezek az irányelvek a következők:  

 

1. Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások 

boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget. 

2. Biztosítani kell, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az 

újrakezdéshez. 

3. A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő jogszabályokat kell alkotni. 

4. A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozások szükségleteinek. 
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5. A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kis- és középvállalkozások szükségleteihez: meg 

kell könnyíteni a kis- és középvállalkozások részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki 

kell használni a kis- és középvállalkozások állami támogatásának lehetőségeit. 

6. Meg kell könnyíteni a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és 

üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó 

fizetések időben történő teljesülését. 

7. Segíteni kell a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az 

egységes piac nyújtotta előnyöket. 

8. Elő kell segíteni a kis- és középvállalkozások szaktudásának fejlesztését és az innováció 

valamennyi formáját. 

9. Lehetővé kell tenni a kis- és középvállalkozások számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat 

üzleti lehetőségekké alakítsák. 

10. Ösztönözni és támogatni kell a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy részesüljenek a növekvő 

piacok előnyeiből. 

 

Az Európai Parlament támogatta az SBA-t és felkérte a tagállamokat az SBA teljes körű 

végrehajtására, amely jó lehetőség arra, hogy a KKV-k súlyukat megillető helyet kapjanak az Európa 

2020 Stratégiában is. 

 

2010-ben a Bizottság felülvizsgálta a tagállamokban az SBA végrehajtását.  

 

Az SBA-ban megfogalmazott alapelvek megvalósulása érdekében a Bizottság 4 jogalkotási 

kezdeményezést indított el, amelyek közül 3 elfogadást nyert, ezek az alábbiak: 

 

1. A 2008. augusztus 6-án elfogadott általános csoportmentességi rendelet (GBER), amely a 

bejelentési kötelezettség alól mentesített támogatási intézkedések révén megkönnyítette a 

kormányzatok számára a kkv-k támogatását, egyszerűsítette az eljárásokat és csökkentette a 

költségeket, valamint növelte a kkv-k támogatásainak intenzitását, és megkönnyítette a kkv-k 

számára, hogy a képzési, kutatás-fejlesztési, környezetvédelmi támogatásokból és a 

támogatások egyéb formáiból részesüljenek.  

 

2. Az ÁFA irányelv módosítása szerint a tagállamok kedvezményes ÁFA kulcsokat 

alkalmazhatnak egyes helyben nyújtott, munka-erőigényes szolgáltatásokra, amelyeket 

főként kis- és középvállalkozások kínálnak. A módosítás 2009. június 1-től hatályos, de a 

magyar Kormány sajnos ekkor nem kívánt kedvezményt adni a munkaigényes tevékenységek 

terén, azaz nem támogatta ezt a fontos területet. 

 

3. A késedelmes fizetésekről szóló irányelv átdolgozása lezárult. A módosítás célja, hogy 

segítsék annak megvalósulását, hogy a KKV-k felé fennálló tartozásokat az előírt 30 napos 

határidőn belül kiegyenlítik, a követelések kezelésének költségeit automatikusan megtérítik, a 

követelések korábbi alsó korlátját (5 euró) megszüntetik. 

 

4. Függőben lévő jogalkotási javaslat az Európai zártkörűen működő részvénytársaság 

statútumáról szóló rendelettervezet (European Private Company, Société Privée Européenne, 

SPE): a Bizottság az SBA-val egy időben készítette el e rendelet javaslatát. A gyakorlatban az 

Ezrt. azt jelentené, hogy azonos jogi feltételekkel alapíthatnak cégeket – a tervezet 

célcsoportja szerint KKV-kat - az Unió területén. Az „Ezrt. forma” választása a vállalkozónak 

időt és pénzt takarít meg, a jogi tanácsadás, a menedzsment és az adminisztráció tekintetében. 

Az Ezrt. jogi személyiséggel rendelkezne, korlátolt felelősségű és zártkörűen működő társaság 

lenne. A javaslat nem terjed ki a munkajoggal (kivéve a munkavállalók részvételi jogával 

kapcsolatos kérdéseket), adójoggal, számvitellel vagy az Ezrt. fizetésképtelenségével 

kapcsolatos kérdésekre. Az Ezrt. alapszabályából fakadókon kívül nem szabályozza az Ezrt. 

vagy részvényesei szerződéses jogait és kötelezettségeit sem. Ezek a kérdések továbbra is a 

nemzeti jog vagy adott esetben a hatályos közösségi jog hatályába tartoznak. Az új társasági 

forma lényeges eleme, hogy megkönnyíti a székhelyváltást két tagállam között. A 
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rendelettervezetről való politikai megállapodást Németország a 2009. decemberi 

Versenyképességi Tanácson megvétózta, elsősorban a munkavállalói részvételre vonatkozó 

szabályok miatt. 

 

A „Gondolkozz előbb kicsiben” elv megvalósítása 

 

2009 januárjától a Bizottság módszeresen alkalmazta a KKV-tesztet a főbb jogalkotási és 

szakpolitikai javaslatok KKV-kra gyakorolt hatásának felmérésére. A Teszt részét képezi a 

Bizottság hatásvizsgálati irányelveinek (Impact Assessment Guidelines), és tagországi alkalmazását a 

Bizottság szigorúan nyomon követi.  

Számos tagállam – pl. Belgium, Dánia, Finnország és Németország – szintén beépítette a „KKV-

tesztet” a nemzeti döntéshozatali rendszerébe.  Magyarországon a Kkvt. 11. §-a rendelkezik arról, 

hogy a gazdasági szabályozó rendszer egyes elemeinek módosítása során, valamint a KKV-kat is 

érintő jogszabály-módosítások előterjesztésében be kell mutatni a tervezett változtatásoknak a 

KKV-k gazdasági helyzetére gyakorolt hatását. 
 

A „Gondolkozz előbb kicsiben” elv megvalósítását célozta az is, hogy az Európai Bizottság 2009 

februárjában javaslatot tett arra, hogy a tagállamok kapjanak lehetőséget a mikrovállalkozások, 

számviteli szabályok alóli mentesítésére. A tagállamok szabadon tervezzék meg, a 

mikrovállalkozásokhoz legjobban illeszkedő számviteli rendszereiket, amelynek eredményeképpen 5,4 

millió mikrovállalkozás tudna profitálni a szükségleteihez jobban igazodó rendszerekből. Ez 6,3 

milliárd euró potenciális megtakarítást jelentene az Európai Unió gazdasága számára.  

 

A Bizottság jelentős lépéseket tett a vállalkozások adminisztratív terheinek 25 %-os 

csökkentésére. Az Unió jobb szabályozási programja, a közösségi szabályozásból fakadó 

adminisztratív terhek 25%-os csökkentését irányozza elő 2012-ig számos kiemelt területen. Ennek 

megvalósítása mintegy 150 milliárd eurós megtakarítást és 1,5 százalékos plusz gazdasági növekedést 

jelenthet. Európai szinten jelenleg a bruttó össztermék mintegy 3,5 százaléka az átlagos teher. 

 

A szabályozási környezet befolyásolja a vállalkozások versenyképességét, növekedési és munkahely-

teremtési képességét. A Bizottság célja egyszerűbb, hatékonyabb és végrehajthatóbb szabályok 
kidolgozása. 

Az intelligens szabályozás programjának céljai a következők: 

- A hatályos jogszabályok hasznának és költségeinek rendszeresebb kiértékelése („alkalmassági 

vizsgálat”);  

- Az érdekeltekkel folytatott konzultáció javítása;  

- A hatásvizsgálat minőségének javítása;  

- Az uniós joganyag javítása (az uniós jog egyszerűsítése és az adminisztratív terhek 

csökkentése);  

- Az uniós jogszabályok átültetésének, végrehajtásának és érvényre juttatásának javítása.  

 

A vállalkozói kedv ösztönzése területén az oktatás terén elért eredmények, az alkalmazottak 

felvételénél igénybe vehető egyablakos rendszer és a vállalkozásátadás kérdésköre került fókuszba.  

 

A kis- és középvállalkozásokkal folytatott párbeszéd és konzultáció körébe tartoznak az európai 

üzleti szervezetekkel folytatott rendszeres információs találkozók és megbeszélések. Az Európai 

Parlament, a tagállamok és az üzleti élet képviselői számára szervezett magas szintű konferenciák, 

valamint az Európai KKV Hét kampány létrehozása. 

Európai Kis- és Középvállalkozások Hete címmel 2009. május 6-14. között több mint 1 000, kis- és 

középvállalkozásokkal kapcsolatos programra került sor az EU tagországaiban. Magyarországon – 

elsődlegesen a megyei kamarák, szakmai szövetségek, vállalkozói érdekképviseleti szervezetek 

rendezésében – mintegy 50 KKV-fejlesztési célú konferenciára, szakmai találkozóra, konzultációra, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/simplification_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/administrative-burdens/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/administrative-burdens/index_en.htm
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tréningre került sor az ország különböző régióiban. A nemzeti koordinátori feladatokat a gazdasági 

tárca látta el együttműködve a Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökséggel. 

 

Az Európai Vállalkozási Díjat az Európai Bizottság Vállalkozás és Ipar Főigazgatósága  

2005-ben alapította a vállalkozási kedvet regionális szinten ösztönző kiemelkedő kezdeményezések 

elismerésére öt pályázati kategóriában. 2009-ben a Miskolc Holding Zrt. „Anti-Bureau” programja lett 

a „Bürokrácia visszaszorítása” kategória nyertese. 2010-ben magyar pályázat sajnos nem került be az 

élmezőnybe. 

 

Az Európai Bizottság létrehozta a kis- és középvállalkozói finanszírozási fórumot, amely a KKV-kat, 

bankokat és egyéb pénzügyi intézményeket képviselő szervezeteket tömöríti, hogy megvitassák, 

hogyan lehetne a legjobban kezelni a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének kihívásait és hosszú 

távú strukturális kérdéseit. 

 

A kis- és középvállalkozások növekedési potenciáljának javítását különböző pénzügyi források és 

támogatási programok szolgálják.  

 

A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap 

(ESZA)) célja a régiók fejlődésében mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésének segítése, valamint a 

gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása az Európai Unión belül. Ezek a kis- és 

középvállalkozásokat támogató legnagyobb közösségi finanszírozási eszközök. Az európai uniós 

forrású vidékfejlesztési támogatások az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

finanszírozott intézkedésekben összpontosulnak.  

 

A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) (2007-2013). A CIP célja az innováció 

ösztönzése és a gazdasági növekedés biztosítása, a megújuló energiaforrások, a környezeti 

technológiák, valamint az információs és kommunikációs technológiák (IKT) jobb kihasználásának 

támogatása. A keretprogram részprogramja a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs program (EIP), az 

IKT politika támogatási programja és az Intelligens Energia Európa Program. 

 

A JASMINE az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap, valamint az Európai Beruházási 

Bank közös kezdeményezése, amely az európai mikrofinanszírozási intézmények támogatásáról szóló 

együttes fellépés. Célja a mikrohitelek elérhetőségének javítása. Technikai segítséget ad 

mikrofinanszírozási intézmények részére ahhoz, hogy hitelt érdemlő pénzügyi közvetítőkké 

válhassanak, továbbá anyagi támogatást nyújt a nem banki pénzügyi intézmények tevékenységéhez, a 

minél nagyobb számú hitel kihelyezhetősége érdekében. A program rendeltetése, hogy megkönnyítse 

az olyan kisvállalkozások, illetve önálló vállalkozói tevékenységet folytatni szándékozó 

munkanélküliek és pillanatnyilag munkaviszonnyal nem rendelkező személyek részére a pénzügyi 

forrásokhoz való hozzáférést, akik nem férnek hozzá a hagyományos banki szolgáltatásokhoz. A 

program 2009-ben indult hároméves kísérleti fázissal, 50 millió euró kezdeti tőkével. 

 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) 30 milliárd eurót irányzott elő a KKV-k számára 2008 és 

2011 között. A vállalkozásokat támogató, példa nélkül álló kötelezettségvállalás következtében a 

kereskedelmi bankokon keresztül több milliárd euró jutott el a kkv-khoz 2008 októberétől. A Bank 1 

milliárd eurót különített el a hitel és a tőke elemeit kombináló hibrid tőkére („mezzanine 

finanszírozás”), amelyet az Európai Befektetési Alap (EBA) teljesített. 

Az Európai Bizottság arra is kötelezettséget vállalt, hogy javítja a hitelek és a tőkefinanszírozás 

jellemzőit kombináló pénzügyi termékek európai piacait. Ez az úgynevezett „mezzanine” hitel 

alkalmas arra, hogy a vállalkozásokat élettartamuk különböző fázisaiban támogassa, például a 

növekedés vagy az átruházás során. 

 

Az európai és magyar kis- és középvállalatok főbb jellemzőit a következő ábra mutatja. 
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Forrás: SBA tájékoztató, Eurostat 2002-2007. adatai alapján 2010-re becslés

6
 

 

Az Európai Bizottság összehasonlító elemzése az alábbiakat emeli ki a magyar KKV szektor 

sajátosságaiból:
7
 

„A magyarországi KKV szektorban a mikrovállalkozások (és az önfoglalkoztatók) vannak túlsúlyban. 

Az uniós átlaghoz viszonyítva a vállalkozások száma sokkal nagyobb részt tesz ki, mint a 

foglalkoztatottság és a hozzáadott érték tekintetében.  

Az átlagos magyar KKV kisebb – legalábbis a foglalkoztatottak számát tekintve –, mint az EU többi 

országában. A magyar KKV-k átlagosan egy alkalmazottal kevesebbet foglalkoztatnak, mint uniós 

társaik (3,3 főt a 4,3 fős uniós átlaghoz képest). Ezen alacsony átlag ellenére a magyar KKV-k jelentős 

szerepet játszanak a hazai munkaerőpiacon.” 

                                            
6http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/2010_2011/hungary_en.pdf

 
7 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/2010_2011/hungary_en.pdf
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 Forrás: European Commission, DG Enterprise 

 

3.2.2. A kis- és középvállalkozás politika Magyarországon 

Az előző kormány KKV-kkal kapcsolatos intézkedéseinek tervezetét a „Kis- és Középvállalkozások 

Fejlesztésének Stratégiája” című dokumentumban foglalta össze, de azt nem foglalta 

kormányhatározatba, ezért nem emelkedhetett kormányzati szintű cselekvési tervvé. 

 

Az előrehaladás 2008-ban és 2009-ben értékelésre került. Az előrehaladás értékelése mellett egyes 

beavatkozásokat más kormányzati programok (Üzletre hangolva program, a Tudomány-, technológia- 

és innováció-politikai Stratégia, a Külgazdasági Stratégia és a hozzájuk kapcsolódó cselekvési tervek, 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv KKV-stratégia szempontjából releváns operatív programjai, Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program) szolgálták. A 2009. évi jelentés szerint az indikátorok az 

előző évhez képest többnyire változatlan állapotot mutattak. 

 

2010. március 31-ei teljesítési határidővel sor került a Stratégia külső szakértő által történt közbenső 

értékelésére. Az Ernst & Young által végzett értékelés megállapította az alábbiakat: 

 

 A Stratégiát nem foglalták kormányhatározatba, ezért hiányzik a végrehajtáshoz szükséges 

legitimáció. 

 A Kis- és Középvállalkozás Fejlesztési Stratégia (2007-2013.) megteremtette a kis- és 

középvállalkozásokkal kapcsolatos cselekvés kormányzati kereteit.  

 A Stratégia megvalósíthatóságát jelentősen korlátozza, hogy nem határozza meg a végrehajtó 

intézményrendszer KKV-kkal kapcsolatos szereplőit, azok feladatait, illetve felelősségét.  

 

A Stratégia kitűzött céljaival szemben az előző ciklus kormányának csak kisebb súlyú adó- és 

adminisztráció-csökkentő intézkedésekre került sor. 2010 nyarától azonban a társasági adóban, a helyi 

adószabályokban végrehajtott változtatások, valamint a tevékenységre jellemző keresetre irányuló 

szabály eltörlése már az év hátralevő részére nézve is közel 100 milliárd forint nagyságú adóteher-

könnyítést eredményezett a KKV-k körében.  

 

A korábbi évek támogatáspolitikai elveit hamar felülírta a gyakorlat, a nehezen induló pályázatos 

támogatások, valamint a GOP és KMOP Pénzügyi Eszközök (JEREMIE) egyes elemeinek lassú 

felfutása miatt már 2008-ban a feltételek könnyítéseire volt szükség. Ezt tetézte a gazdasági és 

pénzügyi válság finanszírozás-visszafogó hatása. 2009-től az átalakított támogatási programok széles 

köre már a finanszírozási piac szereplőinek (bankok) tevékenységét erősítette. 
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Az állami támogatás mellett működő finanszírozási eszközök (mikrohitelek, banki támogatott hitelek, 

támogatott garanciák) nagyon eltérő teljesítményt nyújtottak 2009-2010-ben. A jelentősen visszaeső 

banki hitelezési környezetben az állami támogatást tartalmazó finanszírozást működtető intézmények 

többsége nem növelte, hanem csökkentette aktivitását. Ez alól kivételt jelentett a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. és az MFB 2009-2010. I. félévi tevékenysége. A hitelszűkével jellemezhető két éves 

időszakban jól vizsgázott a Széchenyi Kártya, miközben a bankok érzékelhetően csökkentették 

folyószámlahiteleik állományát, a Széchenyi Kártya hitelek állománya stabil tudott maradni.  

 

A 2010-ben hivatalba lépett új Kormány az Új Széchenyi Terv (1163/2010. (VIII.4.) Korm. határozat) 

megalkotásával a nemzetgazdaság új, középtávú fejlesztési tervét alkotta meg. Az Új Széchenyi Terv 

része a kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló Vállalkozásfejlesztési Program. 

3.3. A jogszabályi környezet változása 

3.3.1. A vállalkozásindítás egyszerűsítése 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény újraszabályozta az egyéni 

vállalkozó tevékenységének megkezdését, folytatását, működését, megszűnésének feltételeit, valamint 

az egyéni cégalapítás jogait és kötelezettségeit. 

 

Egyéni vállalkozóként az végezhet gazdasági tevékenységet, aki üzletszerű, rendszeres, nyereség- és 

vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett teszi azt. Nem lehet egyéni 

vállalkozó, aki a törvény szerint mezőgazdasági őstermelő, magán-állatorvos, ügyvéd, közjegyző vagy 

egyéni szabadalmi ügyvivő. Az egyéni vállalkozó nem lehet egyéni cég vagy gazdasági társaság 

korlátlanul felelős tagja.  

 

Az egyéni vállalkozó kizárólag elektronikusan intézheti ügyeit, ha nem rendelkezik ügyfélkapuval, 

akkor az okmányiroda ingyenesen létrehoz számára.    

 

2010. január 1-jétől elvált egymástól az egyéni vállalkozói státus és a jogosultság. Működési 

engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végezhet az egyéni vállalkozó, de 

ennek hiányában az egyéni vállalkozói státusát nem vesztette, nem veszti el. Egyes tevékenységeket 

azonban azóta, csak engedély alapján lehet folytatni. 

 

Egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi 

személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, 

jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont 

szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. 

 

Az egyéni cégnek, kizárólag egy tagja (alapítója) lehet, aki alapításkor, vagy a cég vásárlásakor egyéni 

vállalkozóként tevékenykedett. Az egyéni cég eldöntheti, hogy korlátlan, vagy korlátolt felelősséggel 

kíván tartozni a cégvagyont meghaladó tartozásért. A választott módot szerepeltetni kell a 

cégnyilvántartásban. Engedélyhez kötött tevékenységet az egyéni cég is csak engedély birtokában 

végezhet. Az egyéni cég is bármely társasággá átalakulhat, többi céghez hasonló okokból megszűnhet, 

rá is vonatkoznak a felszámolás, csődeljárás, végelszámolás általános szabályai.  

 

3.3.2. Változások a hatósági eljárásokban 

A KKV-politika szerves részei a vállalkozók adminisztrációs terheit is jelentősen csökkentő, a 

hatósági eljárásokban bevezetett változások. 

 

2010 nyarán az eljárások könnyítése jegyében az új Országgyűlés módosította a Kkvt-t. Új 12/A. § 

került be a törvénybe a következő tartalommal: A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és 

középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági 
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eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. 

§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a 

bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás 

megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve 

környezetkárosodás következett be. 

 

A Kkvt. ezen módosítása arra hivatott, hogy jelezze, megváltozott a törvényhozói hozzáállás a KKV-

szektorhoz. Az indoklás tartalmazza, hogy a szakhatósági ellenőrzéseket végző szervezeteket 

korábban érdekeltté tették a magas bírságok kiszabásában azzal, hogy a beszedett pénzek saját 

működési költségeik kiegészítését szolgálták. Ez a tisztességes eljárás elveivel ellentétes, ezért volt 

indokolt az eljáró hatóság függetlenítése a befizetett bírságoktól. 

A hatóságok célja nem az elrettentés kell, hogy legyen, hanem elsősorban az, hogy a vállalkozásokat 

jogkövető magatartásra sarkallják.  

 

A családi vállalkozások generációk közötti átadását javította az a törvénymódosítás, amely eltörölte az 

öröklési illetéket. Az 1990. évi XCIII. törvényt a 2010. évi XC. törvény módosította, amely 2010. 

augusztus 14-től hatályos. 

A számos pénzügyi és gazdasági változást rögzítő 2010. évi XC. törvényben kapott helyet a már 

hosszú ideje várt illetékmódosítás. 

Az öröklés illetékmentes, ha az örökös az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson 

alapuló rokoni kapcsolatot is). Ezek alapján a szülő, a gyermek, az unoka, a nagyszülő és további 

felmenők közötti öröklés illetékmentes. Korábban az öröklésnél a 20 millió forintot meg nem haladó 

hagyaték esetében nem kellett illetéket fizetni. 

Az új mentességi szabályok miatt az illetéktörvényben (a 1990. évi XCIII. törvény, Itv.) az öröklési 

illetéktáblázatok módosítására volt szükség, hiszen az illetékfizetés alól mentesülő személyi kört már 

nem szükséges szerepeltetni az illetékkulcsok megállapításánál. 

 

Megjelent az Új Széchenyi Terv pályázati eljárásrendjét is szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. 

A jogszabály rendelkezik a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről. Az Új Széchenyi Terv pályázatainak kialakításánál olcsóbb és gyorsabb eljárási 

konstrukciókat alakítottunk ki. 

 

3.3.3. A Közbeszerzési törvény KKV-kat érintő változásai 

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) - vizsgált időszakban hatályos 

szövegének - 2008 és 2009. évi módosításai kísérletet tettek arra, hogy a KKV-k esélyeit a 

közbeszerzésekben javítsák.  

Az egyik ilyen irányú rendelkezés, hogy a minisztériumok, az egyéb központi költségvetési szervek és 

a helyi önkormányzat körébe tartozó ajánlatkérők számára kötelezővé vált annak vizsgálata, hogy a 

beszerzési tárgy jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.  

 

Az új Kormány egyik első intézkedésével a Kbt. eddigi legjelentősebb módosítását hajtotta végre 

annak érdekében, hogy a KKV-k közbeszerzési eljárásokban való részvétele könnyebbé váljon.  

A 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosítás a kis- és középvállalkozások ajánlattételi és 

nyerési esélyeinek növelését különösen az alábbi rendelkezésekkel segítette elő:   

- a kötelező rész-ajánlattétel szabályainak pontosítása (minden ajánlatkérő köteles lehetővé 

tenni a rész-ajánlattételt);  

- könnyebbé vált a kezdő vállalkozások részvétele;  

- a KKV-kat támogatta az a módosítás is, hogy árubeszerzés és szolgáltatás esetében a 100 

millió forint feletti, építési beruházásnál pedig az 1 milliárd forint feletti árbevételű cégeket, 

az ajánlatkérő kizárhatta a közbeszerzésből;  

- a legfeljebb 5%-os mérték előírása a szerződéskötés utáni időszakra vonatkozó biztosítékok 

esetében;  
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- egyszerűbbé vált az ajánlattétel;  

- az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozó szabályozás egyszerűsödött;  

- a kisebb értékű beszerzéseknél ismételten lehetségessé vált hirdetmény közzététele nélkül 

három ajánlatot kérni;  

- a körbetartozások visszaszorítását szolgáló módosítások kerültek beépítésre;  

- lehetővé vált, hogy az ajánlattevő az alkalmasságát 10% alatti alvállalkozóval is igazolja;  

- a 20. § (3) bekezdés módosítása kizárta, hogy az ajánlatkérők eredeti vagy hiteles másolati 

igazolásokat követeljenek meg;  

- előírásra került: ha egy körülmény hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásból 

megállapítható, akkor az ajánlatkérő nem kérhet ezzel kapcsolatban igazolást (ezeket az 

igazolásokat az ajánlatkérő ellenőrzi az Interneten);  

- a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés helyettesíti az APEH- és VPOP 

igazolást;  

- az előzetes vitarendezés lehetősége kiszélesedett;  

- a Kbt. 249. § (3) bekezdés a közösségi értékhatár alatti eljárásoknál kizárta, hogy az 

ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban igazolásokat, illetve közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot írjon elő.
 8
 

 

3.3.4. A KKV-k adózását és járulékterhelését érintő módosítások 

2010. január 1-jétől az EVA mértéke 30%-ra emelkedett (igazodva az ÁFA kulcs 2009. júliusi 5 

százalékpontos emelkedéséhez). Bevezetésre került egy második, 50%-os EVA kulcs is, melyet akkor 

kell alkalmazni, ha az adózó túllépi a bevételi határt. Ebben az esetben a bevételnek a törvényi 

értékhatárt meg nem haladó része után 30%, az azt meghaladó része után 50% mértékű adót kell 

fizetni.  

A társasági adóban és az egyéni vállalkozókat érintően a személyi jövedelemadóban, 2009-2010. 

években több, a kis- és középvállalkozásokat érintő szabályváltozás történt, ezek jelentős része 

azonban csak mérsékelt hatást tudott kifejteni a vállalkozások helyzetére. A változások nem adtak 

megoldást a gazdasági és pénzügyi válság által súlyosan érintett KKV-k számára. 

2009- 2010-ben a KKV-kat érintő rendelkezések az alábbiak voltak: 

 A KKV-k által érvényesíthető beruházási adóalap-kedvezményt és a beruházási hitelek törlesztése 

utáni érvényesíthető adókedvezményt a vállalkozások az ún. csekély összegű (de minimis) 

támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján vagy a KKV-knak nyújtott állami 

támogatásokra vonatkozó uniós rendeletet követve vehetik igénybe. Ha a kedvezménynél 

figyelembe vett beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, a kedvezmény a 

mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó KKV-knak nyújtott állami támogatásokra 

vonatkozó uniós rendelet szerint érvényesíthető.  

 Foglalkoztatottak létszámának növekedésével összefüggő társaságiadóalap-kedvezmény: a 

legfeljebb 5 főt foglalkoztató mikrovállalkozások a létszám minden egy fővel történő növelése 

esetén a minimálbér éves összegével csökkenthetik az adózás előtti eredményüket. 

 A 2009. adóévtől alkalmazható, hogy a 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott 

fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam négy adóév helyett hat adóév. 

                                            
8
 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2012. január 1-től hatályát vesztette, és hatályba lépett az új, 2011. évi CVIII. törvény. A Törvény elfogadása 

2011 júliusában megtörtént, így elegendő idő állt rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. Az új törvény áttekinthető szabályozása révén 

jobban szolgálja a közbeszerzés alapvető céljait. Biztosítja a közpénzek elköltésének átláthatóságát és a verseny tisztaságát. Számos olyan rendelkezése is van, 

amelyek a visszaélések és a korrupció visszaszorítására irányulnak. Fontos eleme még a vállalati körbetartozás és lánctartozás elleni küzdelem, valamint a kis– 

és középvállalkozások közbeszerzésben való részvételének elősegítése, adminisztrációs terhek csökkentése.
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 2010-től kibővült a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházások köre a kis- és 

középvállalkozások számára. A nagyvállalkozásoktól eltérően, jelenértéken legalább 500 millió 

forint beruházással jogot szerezhetnek fejlesztési adókedvezményre, függetlenül attól, hogy a 

beruházást milyen térségben valósítják meg. A kisebb beruházási értékhez kisebb létszám- vagy 

bérköltség-növelési követelmény tartozik. Kisvállalkozásnak legalább 20, középvállalkozásnak 

legalább 50 fővel kell növelnie a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát a beruházás 

megkezdése előtti adóév vagy – az adózó választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző 

három adóév számtani átlagához viszonyítva. Bérköltség-növelési feltétel választása esetén az éves 

bérköltségnek kisvállalkozásnál legalább az adóév első napján érvényes minimálbér adóévre 

számított összegének ötvenszeresével, középvállalkozásnál százszorosával kell meghaladnia a 

beruházás megkezdése előtti adóév évesített vagy – az adózó választása szerint – a beruházás 

megkezdését megelőző három adóév évesített számtani átlagának megfelelő bérköltségét. 

 A munkahelyteremtést szolgáló beruházásoknál 2010-től megszűnt a létszám-növelési 

követelmény, továbbá az a feltétel, hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott 

munkavállalók legalább 20%-át pályakezdőként felvett munkavállalók adják.  

 2010-től megszűnt a veszteségelhatárolás adóhatósági engedélyeztetése. 

 2009-től a vállalkozások beruházási forrásainak bővítése céljából megszűnt az osztalékjövedelmet 

terhelő 35%-os adókulcs, így 2009-től a magánszemélyek osztalékból származó jövedelmét 

főszabályként 25%-os mértékű adó terheli. Ugyanezen szabályváltozás az egyéni vállalkozók által 

kimutatott vállalkozói osztalékalapot is érintette. 

 2009-től emelkedett a személyi jövedelemadóban alkalmazott átalányadózás választási 

lehetőségének bevételi értékhatára: általános esetben 8 millió forintról 15 millió forintra, a 

kereskedők esetében 40 millió forintról 100 millió forintra. 

 A társas vállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak a negatív adóalap elhatárolását nem kell az 

adóhatóságnál engedélyeztetniük. 

 Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig 

szüneteltetheti. A szünetelést a körzetközponti jegyzőnél – elektronikus űrlapon – kell bejelenteni.  

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásainak következtében, 2009. január 1-jétől – a 

korábbi 4 millió forint helyett – a 8 millió forint árbevételt meg nem haladó kisvállalkozások 

számára van lehetőség az iparűzési adó egyszerűsített megállapítására. Az árbevételi határ emelése 

jelentős mértékben szélesíti azon vállalkozások körét, melyeknek ezáltal csökken az 

adminisztrációs terhe. 
9
 

 A külföldi telephelyre jutó adóalaprész kikerült a helyi iparűzési adó alapjából. 

 A helyi iparűzési adóban – közvetített szolgáltatás értékeként nevesítve – adóalap-csökkentő 

tétellé vált az új lakás építéséhez vállalkozási szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás értéke. 

 A települési önkormányzatnak a helyi iparűzési adóban lehetősége van, hogy – rendeleti úton – 

mentességet, kedvezményt biztosítson a 2,5 millió forintnál alacsonyabb adóalappal rendelkező 

vállalkozások számára. 

 

A 2010-ben hivatalba lépett új Kormány már az első rendelkezései között jelentős kihatású lépéseket 

tett a kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében. Az I. és a II. Akciótervben 

megfogalmazott intézkedések alapvető célja az adóztatás egyszerűsítése és az adóterhelés jelentős 

csökkentése volt, támogatva ezzel a magyar kis- és középvállalkozásokat.  

 Az I. Akcióterv 1. intézkedésében a cégek nyeresége után fizetendő kedvezményes 10%-os 

társasági adó alkalmazási köre kibővült 2010. július 1-jétől 50 millió forint pozitív adóalapról 500 

millió forintra úgy, hogy a kedvezményes kulcs alkalmazása nem kötődik feltételek teljesítéséhez. 

                                            
9 További jelentős egyszerűsítés a vállalkozások számára, hogy 2011. január 1-jétől megszűnt a vállalkozók kommunális adója. 
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 A 2010. évi évközi módosítás hatálybalépésétől a vállalkozói személyi jövedelemadó a vállalkozói 

adóalap – ha nemzetközi szerződés rendelkezéséből következik, a módosított vállalkozói adóalap – 

500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 százalék, az e feletti összegre 19%.
10

 

Egyszerűsödött a bérbeadók és az úgynevezett egyéb szálláshely-szolgáltatók személyi 

jövedelemadózása: nem kell egyéni vállalkozóvá válnia az ingatlan-bérbeadással és az úgynevezett 

egyéb szálláshely-szolgáltatással (például falusi turizmussal, fizetővendéglátással) foglalkozó 

magánszemélynek, de természetesen nem zárja ki számukra a vállalkozói forma választásának 

lehetőségét sem.  

 Az I. Akcióterv keretében tíz kis adónem eltörlésre került, amelyek közül öt közvetlenül érinti a 

KKV szektort, úgy, mint a vállalkozók kommunális adójának megszüntetése, valamint üdülő 

épület utáni idegenforgalmi adó, vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulás, bérfőzésben 

előállított pálinka utáni kedvezményes jövedéki adó, TV-készülékek üzemben tartási díjának 

eltörlése. 

 Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az adózás rendjéről szóló törvény megfelelő 

módosításával a magánszemély mentesül az adószám kiváltásának kötelezettsége alól, ha 

tevékenysége ingatlan bérbeadására irányul abban az esetben, ha nem él az áfa törvény szerinti 

adókötelessé tétel lehetőségével. A bérbeadás ugyanis fő szabály szerint nem áfa köteles 

tevékenység. Továbbra is adószámot kell kiváltania a magánszemélynek akkor, ha kereskedelmi 

szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, ez a tevékenység ugyanis az áfa törvény szerint adóköteles. 

 A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény számos 

kedvezményt vezetett be a személyi jövedelemadó, a társasági adó, valamint az illetékek 

rendszerébe. A társasági adóból érvényesíthető kedvezmény bevezetésével az adózókat arra 

kívánja ösztönözni, hogy a látvány csapatsport (labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, 

a jégkorong sportág) körébe tartozó sportágak támogatásával segítsék elő e gazdasági szempontból 

is kiemelkedő jelentőségű szektor fejlődését. 

 Az ingyenesen, térítésmentesen adott támogatások, juttatások közül a film-, valamint az előadó-

művészeti szervezet támogatásával kapcsolatosan, illetve a látvány csapatsport támogatásával 

kapcsolatosan felmerülő költségek, ráfordítások a Tao. tv. alapján elismert költségnek minősülnek. 

Ez esetben is a főszabállyal ellentétben, akkor sem kell növelnie az adózás előtti eredményét az 

adózónak, ha a támogatott szervezet veszteséges vagy nem rendelkezik a pozitív adóalapot igazoló 

nyilatkozattal. 

 A KKV-k számára kedvező feltételek kerültek bevezetésre a jövedéki adózás területén is, így az 

engedélyezési feltételekben (pl. a kis szeszfőzdéknél, sörfőzdéknél nem előírás a vámhatósággal az 

elektronikus kapcsolati rendszer kialakítása), továbbá a jövedéki biztosítékra is egyszerűbb 

feltételek érvényesülnek a kis szeszfőzdéknél. 

 Az általános forgalmi adózás területén történt könnyítések az adónem közvetett jellegéből 

kifolyólag nem kizárólag a KKV szektort célozzák, ugyanakkor ezen szektor egyes 

vállalkozásainak az adott ügylettípusokban való érintettségének mértékétől függően, jelenthetnek 

segítséget számukra. Így 2010. január 1-től adminisztrációt egyszerűsítő és az eljárást gyorsító 

céllal teljes mértékben elektronikus útra terelődött a külföldön felszámított áfa visszaigénylése. 

Továbbá szintén adminisztrációt egyszerűsítő céllal bővült azoknak az eseteknek a köre, melyek 

során az adóalap utólagos módosítása nem von maga után önellenőrzési kötelezettséget.  

 

                                            
10 E szabály 2011. évtől alkalmazható, a 2010. évre átmeneti rendelkezések vonatkoztak. 
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A kis- és középvállalkozások által igénybevett adóalap-, illetőleg adókedvezmények (2004-2010) 

Megnevezés 

Összeg (millió forint) fő, ill. darab 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

E
g
y
én

i 
v
ál

la
lk

o
zó

k
 

Kisvállalkozói 

(beruházási adóalap-) 

kedvezmény 11 753 9 610 9 135 9 645 9 985 7 392 5 380 8 171 6 379 4 497 4 202 4 895 3 976 3 493 

Kisvállalkozások 

hiteleinek 

adókedvezménye 312 85 82 82 68 36 41 699 649 671 1 562 463 370 456 

Fejlesztési tartalék 557 168 299 377 3 713 4 489 2 370 929 196 188 227 2 056 3 256 1 199 

Kis- és közép-

vállalkozások 

szabadalom, 

mintaoltalom utáni 

bevétel-csökkentése - 1 3 1 11 0 - - 9 14 10 7 4 - 

Mikrovállalkozások 

foglalkoztatás utáni 

bevétel-csökkentése - 143 112 87 97 64 97 - 268 162 141 130 94 125 

Számviteli könyvviteli 

szolgáltatás utáni 

adókedvezmény - - - 

nincs 

külön adat - -   - - - 

nincs 

külön 

adat - - - 

T
ár

sa
sá

g
i 

ad
ó
al

an
y
o
k
*

 

Mikro- és kis-

vállalkozások 

beruházási adóalap 

kedvezménye 90 283 83 839 80 580 79 510 77 484 55 516 54 895 21 621 19 335 16 529 15 609 14 991 11 723 11 016 

Kis- és közép- 

vállalkozások 

beruházási hitelek utáni 

adókedvezménye 2 582 2 455 2 463 2 731 2 744 2 472 2 346 6 333 5 899 4 934 4 902 4 975 4 718 4 802 

Fejlesztési tartalék 94 104 101 889 101 889 117 207 213 118 179 709 195 684 16 275 14 282 14 282 17 141 20 731 20 720 22 910 

Kis- és közép-

vállalkozások 

szabadalom, 

mintaoltalom utáni 

adóalap-kedvezménye - 788 624 710 487 469 - - 266 133 158 132 127 - 

Mikrovállalkozások 

foglalkoztatás utáni 

adóalap-kedvezménye - 1 992 1 819 942 845 625 571 - 1 075 861 518 480 468 355 

Kis- és közép-

vállalkozásoknál 

szoftverfejlesztő utáni 

adókedvezmény - - 78 164 308 347 369 - - 99 154 232 212 258 

Számviteli könyvviteli 

szolgáltatás utáni 

adókedvezmény - - - 105 - - - - -   1 407 - - - 

Ö
ss

ze
se

n
 

Beruházási adóalap 

kedvezmény 102 036 93 449 89 715 89 155 87 469 62 908 60 275 29 792 25 714 21 026 19 811 19 886 15 669 14 509 

Beruházási hitelek utáni 

adókedvezmény 2 894 2 540 2 545 2 813 2 812 2 508 2 387 7 032 6 548 5 605 6 464 5 438 5 088 5 258 

Fejlesztési tartalék 94 661 102 057 102 188 117 584 216 831 184 198 198 054 17 204 14 478 14 470 17 368 22 787 23 976 24 109 

Kis- és közép-

vállalkozások 

szabadalom, 

mintaoltalom utáni 

adóalap-kedvezménye - 789 627 711 498 469 - - 275 147 168 139 131 - 

Mikrovállalkozások 

foglalkoztatás utáni 

adóalap-kedvezménye - 2 135 1 931 1 029 942 689 668 - 1 343 1 023 659 610 562 480 

Kis- és közép-

vállalkozásoknál 

szoftverfejlesztő utáni 

adókedvezmény - - 78 164 308 347 369 - - 99 154 232 212 258 

Számviteli könyvviteli 

szolgáltatás utáni 

adókedvezmény** - - - 105 - - - - - - 1 407 - - - 

*az előtársaságok, az off-shore és a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságok nélkül 

**csak a társasági adóalanyok 

Forrás: PM; az NAV összesítései a 2004., a 2005., a 2006., a 2007., a 2008. és a 2009. évekről benyújtott személyi jövedelemadó- és társasági adóbevallásokból  
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3.3.5. Egyszerűsítések a számviteli szabályozásban 

Az Országgyűlés 2009. évben elfogadta az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényt 

(2009. CXV. tv.), mely módosította a vállalkozások beszámolási kötelezettségét.  A számviteli törvény 

kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más 

szereplői tájékoztatást igényelnek. A törvény nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni 

cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 

törvény előírásai szerint vezeti. 

 

Azok a KKV-k, amelyek nem felelnek meg az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben az 

adóalanyiságra vonatkozóan meghatározott feltételeknek, a számviteli törvény előírásait kötelesek 

alkalmazni attól a naptól kezdve, amikortól nem tartoznak az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 

törvény hatálya alá. 

 

2009. január 1-jétől érvényes szabályozás szerint 2010. évben az előző évről ún. sajátos egyszerűsített 

éves beszámolót kell készíteni a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak (közkereseti 

társaság, betéti társaság), amelyek könyvvizsgálatra nem kötelezettek. 

 

A sajátos egyszerűsített éves beszámoló mérlegből és eredmény-kimutatásból áll, kiegészítő 

mellékletet nem kell készíteni a beszámolóra kötelezettnek. A pontos és naprakész információ 

biztosítása érdekében 2009-től csak elektronikusan lehet a beszámolókat elküldeni, illetve közzétenni. 
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4. A kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások, hitelek, részesedésük a 

tőkeprogramokból és közbeszerzésből 

4.1. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő állami támogatások eredményei 

A minisztériumok és állami hivatalok adatai szerint 2009. és 2010. években a korábbi évekhez 

hasonlóan számos intézmény segítette a kis- és középvállalkozásokat, elsősorban vissza nem térítendő 

pályázati támogatások nyújtásával. Tisztán hazai költségvetési forrásból és európai uniós 

társfinanszírozással egyaránt történt vissza nem térítendő támogatás nyújtása pályázati konstrukció 

keretében, azonban fontos megjegyezni, hogy 2004-től kezdődően az európai uniós tagságunkkal 

átalakult a kínált források összetétele és a korábbi hazai forrásból meghirdetett pályázatok szerepét 

jelentős mértékben átvették az uniós társfinanszírozású pályázatok.  
 

A különböző állami szervezetek által a tárgyévben történt kötelezettség-vállalásokról és kifizetésekről  

szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet előírása szerint történt az adatszolgáltatás, az adatokat 

összefoglalóan a lenti ábrák tartalmazzák.  

 

A kötelezettségvállalások különbözőek: a közvetlen kötelezettség-vállalástól a garanciavállalásig 

terjedhetnek
11

, ezen felül a kötelezettség-vállalások tényleges kifizetéseinek aránya is eltérő mértékű. 

 

Az adatokat kétféle megközelítésben mutatjuk be:  

 egyfelől bemutatjuk a tárgyévi kötelezettség-vállalások, vagyis támogatói döntések eredményeit, 

függetlenül attól, hogy a kifizetés a tárgyévben vagy az azt követő években történik; 

 másfelől a tárgyévi kifizetések adatait mutatjuk be, függetlenül attól, hogy a kötelezettség-vállalás 

a tárgyévben vagy az azt megelőző években történt. 

A minisztériumok szerinti támogatásokat a 2010. évi XLII. törvény szerint meghatározott szerkezeti 

struktúra szerint mutatjuk be az összehasonlíthatóság érdekében. 

 

4.1.1. 2009. évi eredmények 

4.1.1.1. Kötelezettségvállalások 

 

2009-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődei által meghirdetett pályázatokon ítélték oda 

a legtöbb támogatást a kis- és középvállalkozásoknak. A második legnagyobb támogatást nyújtó 

szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a harmadik helyen a Vidékfejlesztési 

Minisztérium jogelődje következik. A többi szervezet által történt kötelezettség-vállalás 

lényegesen kisebb összegű volt. 

 

A fejezet az egyes szervezetek által a tárgyévben történt kötelezettség-vállalásokat tartalmazza. A 

kötelezettség-vállalások különbözőek: a közvetlen kötelezettség-vállalástól a garancia-vállalásig 

terjedhetnek. 

 

A következő táblázat megmutatja szervezetenként a kötelezettség-vállalás összegének alakulását. 

 

                                            
11

 Egyes pénzügyi konstrukciók (pl. a kezesség-vállalási konstrukciók) adatainál a kötelezettség-vállalás rész 

adattartalma speciális. 
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Kötelezettség-vállalás a költségvetés forrásaiból a mikro-, kis- és középvállalkozások javára 2009. évben 

(kerekített adatok) 

Megnevezés 
mikro kis közép 

KKV 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

KKV-k aránya 

az összes 

támogatottból 

millió Ft % 

KIM 9.0 170.0 0.0 179.0 0.0 179.0 100.0% 

NGM** 176 742.9 144 918.5 102 125.5 423 786.9 8 188.0 431 974.9 98.1% 

NFM 1 683.7 845.4 370.6 2 899.7 12 086.0 14 985.7 19.4% 

NEFMI 9.8 12.8 3.0 25.6 1 833.9 1 859.5   

VM* 1 671.3 697.2 273.9 2 642.4 1 667.9 4 310.3 61.3% 

VM-ÚMVP 77 518.5 26 851.7 25 514.8 129 884.9 80 266.3 210 151.2 61.8% 

NFÜ NFT 2.5 0.0 0.0 2.5 4 464.5 4 467.0   

NFÜ ÚMFT 65 642.2 70 629.5 42 422.3 178 693.9 917 355.9 1 096 049.9 16.3% 

NFÜ-Inn. Alap 8 710.0 5 761.7 1 706.3 16 178.1 11 266.6 27 444.7 58.9% 

NKA 1 024.0 306.0 42.0 1 372.0 7 451.0 8 823.0 15.6% 

Együttesen 333 013.7 250 192.8 172 458.5 755 665.0 1 044 580.1 1 800 245.1 42.0% 

* Az VM által kezelt jogcímeknél a kötelezettség-vállalást nem lehet egyértelműen értelmezni, mert sok 

támogatási forma normatív, illetve automatikus, azaz az igénylésre kifizetés történik, külön előzetes 

kötelezettség-vállalás nélkül. 

**A kezesség-vállalási konstrukciók adatainál a kötelezettség-vállalás rész adattartalma speciális. 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődjei és háttérintézményei által működtetett támogatási 

konstrukciók keretében 33 692 KKV szerzett jogot 424 milliárd forint támogatás lehívására. A 

kötelezettség-vállalás zömét a garancia-vállalások, exportbiztosítások, valamint a Munkaerőpiaci Alap 

foglalkoztatási alaprész központi keretére történt terhelések képezik. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődjének szervezésében 22 091 kedvezményezettje volt az EU-s 

társfinanszírozással majdnem 130 milliárd forint támogatást
12

 nyújtó Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Programnak. Ezen kívül további 605 KKV számára történt 2,6 milliárd forint 

kötelezettség-vállalás. 

 

Az Európai Unió társfinanszírozásával meghirdetett pályázatokon a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségen keresztül 2009-ben 4 908 mikro-, kis- és középvállalkozásnak ítéltek 179 milliárd forint 

összegű támogatást.  

 

Az „NFÜ Innovációs Alap”
13

 soron szereplő adatok: a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által 

alapvetően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott vállalkozásokat segítő 

programokból viszonylag kisszámú (657) vállalkozó részesült, egyenként nagyobb összegű, összesen 

16 milliárd forint támogatásban. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe került Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból
14

 

(KKC) finanszírozott támogatási konstrukciók keretében 17 708 vállalkozás szerzett támogatási 

lehetőséget, 2,9 milliárd forint összegben. A Turisztikai Célelőirányzat, Beruházás-ösztönzési 

Célelőirányzat és Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelőirányzatból nem történt kötelezettség-vállalás 

KKV-k javára. 

                                            
12 Ez a nagy szám azzal magyarázható, hogy a minisztérium a mikrovállalkozások körébe sorolja a Kkvt-től eltérően a mikrovállalkozásokhoz hasonló 

körülmények között működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is.
 

13 Korábban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezelésében lévő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
 

14 2010. II. félévében a Nemzetgazdasági Minisztériumból átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe, az összehasonlíthatóság miatt itt 

szerepeltetjük mindkét évben. 
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A következő ábra ismerteti a KKV-k javára történt kötelezettségvállalások darabszámának 

megoszlását. 
15

 

 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

Összesen több mint 80 437 KKV javára történt 755,6 milliárd forint összegű kötelezettség-

vállalás, ami azt jelenti, hogy az összes támogatott 82,3%-a KKV volt ugyan, de a támogatási 

összegnek csupán 42%-át nyerték el. 

 

4.1.1.2. Kifizetések 

 

A legtöbb támogatást 2009-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium jogelődje és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázatokon 

keresztül fizették ki a mikro-, kis- és középvállalkozóknak. 

 

A fejezetben szereplő számok pénzforgalmi szemléletben tartalmazzák a különféle típusú támogatások 

adatait, vagyis azokat az eseteket, ahol a kifizetésekre a tárgyévben került sor.  

 

Az alábbi táblázat megmutatja szervezetenként és vállalkozási kategóriánként a kifizetett támogatások 

összegét, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kifizetett támogatás arányát az összes 

támogatáshoz képest. 

                                            
15 A támogatottak darabszáma megmutatja a kötelezettségvállalások számát, tehát halmozódás lehetséges akkor, ha egy vállalkozás részére több jogcímen is 

történt kötelezettségvállalás.
 

A költségvetés forrásaiból 2009 évben - kötelezettségvállalás mellett - 

támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások, db

NFÜ ÚMFT

6.1%

VM-ÚMVP

27.5%

NGM**

41.9%

NKA

1.0%
NFÜ-Inn.Alap

0.8% KIM

0.00%

VM*

0.8% NEFMI

0.0%

NFM

22.0%

NFÜ NFT

0.0%

KIM NGM** NFM NEFMI VM*

VM-ÚMVP NFÜ NFT NFÜ ÚMFT NFÜ-Inn.Alap NKA



43 

 

Kifizetett támogatások a költségvetés forrásaiból 2009. évben a mikro-, kis- és középvállalkozások javára 

(kerekített adatok) 

Megnevezés 
mikro kis közép 

KKV 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

KKV-k aránya 

az összes 

támogatottból 

millió Ft % 

KIM 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 1.0 

NGM** 16 353.4 9 829.1 5 143.8 31 326.4 1 661.8 32 988.2 95.0% 

NFM 1 697.0 486.3 59.6 2 242.9 21 356.5 23 599.4 9.5% 

NEFMI 9.8 12.8 0.0 22.6 1 270.0 1 292.6 1.7% 

VM* 189 971.5 65 788.8 67 182.5 322 942.9 114 409.5 437 352.4 73.8% 

VM-ÚMVP 29 041.9 22 801.3 24 033.1 75 876.2 101 763.2 177 639.4 42.7% 

NFÜ NFT 729.8 2 022.9 1 656.9 4 409.7 15 357.0 19 766.7 22.3% 

NFÜ ÚMFT 22 052.2 31 508.1 19 969.6 73 529.9 312 526.3 386 056.1 19.0% 

NFÜ-Inn.Alap 7 261.0 4 936.4 2 707.4 14 904.7 13 954.0 28 858.7 51.6% 

NKA 954.0 321.0 41.0 1 316.0 7 399.0 8 715.0 15.1% 

Együttesen 
268 079.7 137 706.6 120 793.9 526 580.3 589 697.3 1 116 277.6 47.2% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

Legtöbb kedvezményezettje, és a legnagyobb összegű kifizetése volt a Vidékfejlesztési Minisztérium 

jogelődje által működtetett konstrukcióknak. 2009-ben közel 437 000 vállalkozás
16

 számára nyújtott 

támogatást a VM, összesen közel 323 milliárd forint összegben. Ezen felül az Európai Unió 

társfinanszírozásával az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2009-ben csaknem 16 

ezer esetben történt vállalkozások részére majdnem 76 milliárd forint kifizetés. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közreműködésével az Európai Unió társfinanszírozásával 

meghirdetett pályázatokon keresztül 2009-ben 6 254 esetben összesen 78 milliárd forint összegben 

részesültek támogatásban a mikro-, kis- és középvállalkozások. A pályázati rendszer bonyolultsága, a 

bírálati idő túlzott mértéke azonban nem segítették kellő mértékben a vállalkozások forráshoz jutását. 

2007 – 2010. június között mindösszesen csak 950 milliárd forint volt a kifizetés, ami messze elmaradt 

az időarányos kifizetésekhez képest. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődjei által 2 639 KKV részesült, több mint 31 milliárd forint 

összegű támogatásban. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból
17

, 

több mint 34 000 vállalkozás számára folyósítottak 2,2 milliárd forint támogatást. Az eleve kis 

összegű támogatások mellett itt kerül elszámolásra a Széchenyi Kártya kamatkedvezménye is, ami 

egészen minimális szintre csökkenti az egy vállalkozásra számított támogatás összegét. A Turisztikai 

Célelőirányzatból 46 vállalkozás részére 482 millió forint kifizetés történt. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Innovációs Alap
18

 soron a Nemzeti Kutatási és 

Technológiai Hivatal által folyósított támogatásra vonatkozó adatok szerepelnek, amelyek azt 

mutatják, hogy 1 116 vállalkozás könyvelhetett el 15 milliárd forint támogatást. 

 

                                            
16 Ez a nagy szám azzal magyarázható, hogy a minisztérium a mikrovállalkozások körébe sorolja a Kkvt-től

 
eltérően a mikrovállalkozásokhoz hasonló 

körülmények között működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is.
 

17 2010. II. félévében a Nemzetgazdasági Minisztériumból átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe, az összehasonlíthatóság miatt itt 

szerepeltetjük mindkét évben
 

18 Korábban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezelésében lévő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
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Az alábbi ábra a kifizetésben részesült vállalkozások adatait tartalmazza. A támogatottak száma 

megmutatja, hogy hány szerződéskötés történt, tehát halmozódás lehetséges akkor, ha egy vállalkozás 

részére több jogcímen is történt kifizetés. 

 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

Közel fél millió KKV részére 527 milliárd forint támogatást folyósítottak összesen, tehát a KKV-

k száma az összes támogatott 85%-át érte el, de a kifizetett összes támogatásnak csak a 47%-át 

kapták meg. 

 

4.1.2. 2010. évi eredmények 

4.1.2.1. Kötelezettség-vállalások 

 

2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődjei által meghirdetett pályázatokon ítélték 

oda a legtöbb támogatást a kis- és középvállalkozásoknak. A második legnagyobb támogatást 

nyújtó szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd a harmadik helyen a Vidékfejlesztési 

Minisztérium és jogelődje következik. A többi szervezet által történt kötelezettségvállalás 

lényegesen kisebb összegű volt. 

 

A 2010-ben hozott kötelezettségvállalások többféle típusúak lehetnek, a közvetlen kötelezettség-

vállalástól a garancia-vállalásig terjedhetnek. 

 

Kifizetésben részesült mikro-, kis- és középvállalkozások a 

költségvetés forrásaiból 2010 évben 
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A következő táblázat támogató szervezetenként mutatja a kötelezettség-vállalás összegének 

megoszlását. 

 

Kötelezettségvállalás a költségvetés forrásaiból a mikro-, kis- és középvállalkozások javára 2010. évben 

(kerekített adatok) 

Megnevezés 
mikro kis közép 

KKV 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

KKV-k aránya 

az összes 

támogatottból 

millió Ft % 

KIM 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 100.0% 

NGM** 168 616.8 138 752.6 111 601.0 418 970.3 46 136.5 465 106.8 90.1% 

NFM 1 381.5 540.4 39.8 1 961.7 6 545.5 8 507.1 23.1% 

NEFMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

VM* 7 129.8 1 938.1 1 421.3 10 489.2 4 923.3 15 412.5 68.1% 

VM-ÚMVP 59 162.4 14 815.3 13 936.3 87 914.0 59 114.9 147 028.9 59.8% 

NFÜ NFT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 

NFÜ ÚMFT 66 236.4 61 370.4 41 263.9 168 870.7 788 595.7 957 466.4 17.6% 

NFÜ-Inn.Alap 2 140.9 1 181.6 1 014.6 4 337.1 16 844.9 21 182.0 20.5% 

NKA 1 185.1 290.9 90.6 1 566.6 6 695.0 8 261.6 19.0% 

Együttesen 305 857.8 218 889.3 169 367.6 694 114.7 928 855.8 1 622 970.4 42.8% 

* Az VM által kezelt jogcímeknél a kötelezettségvállalást nem lehet egyértelműen értelmezni, mert sok 

támogatási forma normatív, illetve automatikus, azaz az igénylésre kifizetés történik, külön előzetes 

kötelezettségvállalás nélkül. 

**A kezességvállalási konstrukciók adatainál a kötelezettség-vállalás rész adattartalma speciális. 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődjei, valamint háttérintézményei által 

működtetett támogatási konstrukciók keretében 33 605 KKV szerzett jogot 419 milliárd forint 

támogatás lehívására. A kötelezettségvállalások zömét a garanciavállalások, exportbiztosítások, 

valamint a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész központi keretére történt terhelések képezik. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és jogelődjének szervezésében 12 742 kedvezményezettje volt az 

EU-s társfinanszírozással összesen mintegy 97 milliárd forint támogatást
19

 nyújtó programoknak, 

ebből az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra 88 milliárd forint jutott. Hazai forrásokból 

517 KKV számára történt 10 milliárd forint kötelezettség-vállalás. 

 

Az Európai Unió társfinanszírozásával meghirdetett pályázatokon a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségen keresztül 2010-ben 5 265 mikro-, kis- és középvállalkozásnak ítéltek közel 169 milliárd 

forint összegű támogatást. 

 

Az NFÜ Innovációs Alap
20

, vállalkozásokat segítő programjai keretében csupán 296 vállalkozás 

részesült egyenként relatíve nagyobb összegű, összesen 4,3 milliárd forint támogatásban. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból
21

 

(KKC) finanszírozott támogatási konstrukciók keretében 17 484 vállalkozás jutott támogatáshoz 1,96 

milliárd forint összegben. Az egy vállalkozásra számított támogatás azért rendkívül kicsi összegű, 

mert itt kerül elszámolásra a Széchenyi Kártya kamatkedvezménye is. 

 

                                            
19 Ez a nagy szám azzal magyarázható, hogy a minisztérium a mikrovállalkozások körébe sorolja a Kkvt-től eltérően a mikrovállalkozásokhoz hasonló 

körülmények között működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is.
 

20
 
Korábban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezelésében lévő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

21
 
2010. II. félévében a Nemzetgazdasági Minisztériumból átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe 
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A következő ábra mutatja a KKV-k javára történt kötelezettségvállalások számának megoszlását.
22

 

 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

Összesen 70 093 KKV javára történt 694,1 milliárd forint összegű kötelezettségvállalás, ami azt 

jelenti, hogy az összes támogatott 82,8%-a KKV volt ugyan, de a támogatási összegnek csupán 

42,8%-át nyerték el. 

 

4.1.2.2. Kifizetések 

 

2010-ben a legtöbb támogatást a Vidékfejlesztési Minisztérium és jogelődje, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium és jogelődje, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett 

pályázatokon keresztül fizették ki a mikro-, kis- és középvállalkozóknak. 

 

A fejezetben szereplő számok pénzforgalmi szemléletben mutatják a különféle típusú támogatások 

adatait, vagyis a tárgyévben történt kifizetéseket.  

 

A következő táblázat megmutatja szervezetenként és vállalkozási méretkategóriánként a kifizetett 

támogatások összegét, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kifizetett támogatás 

arányát az összes támogatáshoz képest. 

                                            
22

 A támogatottak darabszáma megmutatja a kötelezettség-vállalások számát, tehát halmozódás lehetséges 

akkor, ha egy vállalkozás részére több jogcímen is történt kötelezettség-vállalás. 

A költségvetés forrásaiból 2010 évben - kötelezettségvállalás mellett - 

támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások, db
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Kifizetett támogatások a költségvetés forrásaiból 2010. évben a mikro-, kis- és középvállalkozások javára 

(kerekített adatok) 

Megnevezés 
mikro kis közép 

KKV 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

KKV-k aránya 

az összes 

támogatottból 

millió Ft % 

KIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 

NGM 18 269.0 11 294.7 7 320.6 36 884.3 8 644.7 45 529.0 81.0% 

NFM 1 294.9 481.0 23.9 1 799.8 1 100.2 2 900.0 62.1% 

NEFMI 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 100.0% 

VM 206 447.8 54 339.6 48 982.9 309 770.2 30 481.8 340 252.0 91.0% 

VM-ÚMVP 55 196.4 26 230.4 29 396.4 110 823.2 41 372.9 152 196.0 72.8% 

NFÜ NFT 11.4 7.0 2.1 20.5 75.7 96.2 21.3% 

NFÜ ÚMFT 33 199.4 45 617.5 28 493.5 107 310.4 621 812.1 729 122.4 14.7% 

NFÜ-Inn.Alap 3 449.6 3 299.1 1 544.6 8 293.3 15 193.1 23 486.4 35.3% 

NKA 1 043.7 304.8 71.9 1 420.4 6 339.0 7 759.4 18.3% 

Együttesen 318 912.1 141 574.1 115 838.9 576 325.1 725 019.4 1 301 344.4 44.3% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

Legnagyobb számú kedvezményezettje, és a legnagyobb összegű kifizetés a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett 

konstrukcióknak volt. 2010-ben közel 246 215 vállalkozás
23

 számára nyújtott támogatást az FVM és 

VM, összesen 310 milliárd forint összegben. Ezen felül az Európai Unió társfinanszírozásával az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében csaknem 24 ezer esetben történt vállalkozások 

részére közel 111 milliárd forint kifizetés. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közreműködésével az Európai Unió társfinanszírozásával 

meghirdetett pályázatokon keresztül 2010-ben 6 858 esetben összesen 107.33 milliárd forint 

összegben részesültek támogatásban a mikro-, kis- és középvállalkozások. 

 

Ugyancsak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által működtetett  Innovációs Alapból
24

 678 

KKV kapott 8,3 milliárd forint támogatást. 

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, később a Nemzetgazdasági Minisztérium által 

kezelt pályázatokon keresztül 4 398 KKV részesült 36,9 milliárd forint összegű támogatásban. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból
25

, 

több mint 29 ezer vállalkozás számára folyósítottak több, mint 1,6 milliárd forint támogatást. Az eleve 

kis összegű támogatások mellett itt kerül elszámolásra a Széchenyi Kártya kamatkedvezménye is, ami 

egészen minimális szintre csökkenti az egy vállalkozásra jutó támogatás átlagos összegét. 

  

                                            
23 Ez a nagy szám azzal magyarázható, hogy a minisztérium a mikrovállalkozások körébe sorolja a Kkvt-től eltérően a mikrovállalkozásokhoz hasonló 

körülmények között működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is. 

24 Korábban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezelésében lévő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
 

25 2010. II. félévében a Nemzetgazdasági Minisztériumból átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe 
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A következő ábra a kifizetésben részesült vállalkozások megoszlását tartalmazza. A támogatottak 

darabszáma megmutatja, hogy hány szerződéskötés történt, tehát halmozódás lehetséges, ha egy 

vállalkozás részére több jogcímen is történt kifizetés. 

 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

2010-ben mintegy 312 ezer KKV részére összesen 576 milliárd forint támogatást folyósítottak. 

Az összes támogatott 83,6%-a kis- és középvállalkozás, amelyek a kifizetett összes támogatásnak 

a 44,3%-át kapták meg. 

 

A részletesebb és korábbi évekkel történő összevetésre alkalmas adatok a 2. sz. mellékletben, míg a 

beszámolók kivonata a 9. sz. mellékletben szerepel. 

 

4.1.3. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009- 2010. évi eredményei  

 

Az európai uniós fejlesztési források felhasználásának kereteit a 2007-2013. közötti időszakban az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) tartalmazza, amelynek általános célja a Magyarország és az 

Európai Unió tagállamai között fennálló fejlesztésbeli különbségek mérséklése.  

 

A következő táblázat operatív programonként mutatja be a 2009. és 2010. években támogatott mikro-, 

kis- és középvállalkozásokat együttesen, a számukra adott időszakban teljesített kifizetéseket és azt, 

hogy a támogatással milyen nagyságú fejlesztés megvalósulása vált lehetővé. 

 

Kifizetésben részesült mikro-, kis- és középvállalkozások a 

költségvetés forrásaiból 2010 évben, db 

KIM

0.0% NGM**

1.3%
NFM

19.6%

NEFMI

0.0%

VM*

70.0%

VM-ÚMVP

6.8%

NFÜ NFT

0.0%

NFÜ ÚMFT

1.9%

NFÜ-Inn.Alap

0.2%
NKA

0.2%

KIM NGM** NFM NEFMI VM*

VM-ÚMVP NFÜ NFT NFÜ ÚMFT NFÜ-Inn.Alap NKA



49 

 

 
Forrás: NFÜ havi adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az ÚMFT keretében a 2009. és 2010. években együttesen összesen 11 330 kis- és középvállalkozás 

részére ítéltek meg támogatást, összesen 383,4 milliárd forint értékben. Az összes támogatott 

54%-a volt kis- és középvállalkozás, viszont az odaítélt támogatásnak csak 18,7%-át kapta ez a 

kör. 

 

A legtöbb támogatást a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), a Közép-magyarországi 

Operatív Program (KMOP) keretében kapták a kis- és középvállalkozások. 

 

A vállalkozásfejlesztés eszközei között kiemelt szerepet töltött be a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program (GOP), mivel az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a kis- és középvállalkozások 

támogatása szinte csak a GOP pályázati rendszerére korlátozódott. A Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program támogatásait a vissza nem térítendő támogatások és a kedvezményes, visszaforgó pénzügyi 

konstrukciók alkották. A vizsgált időszakban bekövetkezett kötelezettségvállalások 60%-a (összegben 

majdnem 46%-a) a GOP keretében, illetve további 17% (összegben 13%) az annak közép-

magyarországi tükörprioritása keretében történt. 

 

Gazdaságfejlesztés Operatív Program 

 
A kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatása az ÚMFT keretében jórészt a 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programon (GOP) keresztül valósult meg. Magyarország a 

gazdasági válság miatt az ÚMFT Operatív Programjainak módosítását kezdeményezte az Európai 

Bizottságnál. 2009 augusztusában az EB jóváhagyta a módosítást és a forrás-átcsoportosítást, 

aminek következtében a GOP két prioritása összesen 111 milliárd forint többletforrást kapott a 

Közlekedés Operatív Program két, és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program három 

prioritásából. 

 

A Kormány 2007-ben elfogadott KKV-fejlesztési Stratégiáját tükröző, szigorú hozzáférési 

feltételeket tartalmazó GOP pályázatokat 2009-ben és 2010-ben jelentősen át kellett alakítani 

annak érdekében, hogy a vállalkozások igénybe tudják venni őket. Az átalakítások eredményeként 

a 2009-ben meghirdetett 19 darab pályázati konstrukcióra december 31-ig 142,1 milliárd forint 

pályázati igény érkezett be. Emellett 2 új termék is megjelent a 4. prioritás, a Pénzügyi eszközök 

keretében. 

 

KKV-k támogatása (2009-2010 kötelezettségvállalások) az Operatív 

Programok keretében
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A 2010-es év folyamán 8 új GOP pályázatot hirdetett meg az NFÜ, ezek keretösszege összesen 

57,5 milliárd forint volt. Megjelent pályázatok: Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése; 

Projekt előkészítés; Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára; Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekben; Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása; Vállalati 

innováció támogatása; Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása; Komplex 

vállalati technológia fejlesztés. 

 

Regionális Operatív Programok 

2009-2010-ben a Regionális Operatív Programokban az alábbi pályázati források álltak rendelkezésre 

a KKV-k támogatására: 

 

Regionális Ipartelepítés pályázati kiírás alapvető célja a munkahelyteremtést, a működő tőke 

beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal 

rendelkező területek kialakítása. A 2009. évi pályázati kiírás a hét régióban összesen 22,5 milliárd 

forint kerettel, a 2010. évi kiírás 11,1 milliárd forintos kerettel jelent meg. 

 

Telephelyfejlesztés pályázati kiírás célja: a KKV telephelyek modernizációja és bővítése, a nem 

megfelelő telephelyek cseréje, a telephelyek kihasználtságának növelése, ezáltal a KKV-k 

versenyképességének megőrzése, fokozása, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. 2009 

végéig 469 darab projekt támogatására került sor, több mint 23 milliárd forint értékben, a támogatott 

pályázók, több mint 2.800 új munkahely teremtését, és több mint 17 ezer munkahely megtartását 

vállalták. A telephely-fejlesztési pályázatok 2010. évben is folytatódtak a hét régióban összesen 19,4 

milliárd forint kerettel. 

 

Vállalati tanácsadás pályázati konstrukció célja a KKV-k sikeres működéséhez szükséges vállalkozói 

ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás 

széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A 

vállalati tanácsadás kiírás kerete 2010-ben összesen 2,8 milliárd forint volt. 

 

Az Államreform Operatív Program (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

(EKOP) fő célja a közigazgatás modernizációja, így a programok közvetlen célcsoportjai nem a 

kis- és középvállalkozások. A fejlesztések ugyanakkor megrendeléseket jelentenek a kis- és 

középvállalkozások felé, az ÁROP projektjei, pályázatai esetében közvetve a kis és közepes méretű 

tanácsadó- és képzőintézményekhez, EKOP esetében pedig szintén a tanácsadó, illetve informatikai 

vállalkozásokhoz kerül a támogatás nagy része.  

 

Annak érdekében, hogy minél több kis- és középvállalkozás előtt megnyíljon a lehetőség a részvételre 

a fejlesztések megvalósításában, az ÁROP és EKOP több kisebb közbeszerzést indított egy nagy 

helyett.  

ÁROP-ban 8 darab, EKOP keretén belül 5 darab új pályázat került meghirdetésre 2010-ben, közel 5,5 

milliárd forint keretösszeggel. 

 

A Környezet és Energia Operatív Programon (KEOP) belül kizárólag a 4., 5. és 6. 

prioritásokban lehetnek kedvezményezettek a KKV-k. A legjelentősebb szerepük az energetikai 

konstrukciókban (KEOP 4, KEOP 5) van, a fenntartható életmód és fogyasztás (KEOP 6) pályázati 

kiírásaiban a civilszervezetek és önkormányzati, állami szféra mellett jelentőségük marginális. 

Elsősorban a 2007-08-as akciótervi időszak tapasztalataiból kiindulva a KEOP energetikai pályázati 

kiírásai jelentősen átalakultak. Bár a cél nem kifejezetten csak a KKV szektor kiemelt segítése volt, a 

változások jelentősen hatottak a KKV-kra vonatkozó pályázati feltételekre is. 

A költségvetési szerveknek nyújtott támogatás közvetve szintén hozzájárul a KKV-k fejlődéséhez, a 

pályázati források felhasználása kivitelezői, vállalkozói, szállítói funkciójának betöltésén keresztül. 

 

2010-ben jelent meg a KEOP-2010-4.7.0. „Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő 

projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása” pályázat 3 milliárd forint 
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keretösszeggel, valamint a KEOP-2010-6.3.0/Z. „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési 

tervek” ennek kerete 500 millió forint volt. 

 

A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) elsődlegesen az építőipar, azon belül is a mélyépítés 

szakterületén tevékenykedő vállalkozások részére nyújt támogatást, nagy számban foglalkoztatva 

a kis- és középvállalkozásokat.  

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében elsősorban az első és a második 

prioritás keretében van mód a KKV-k közvetlen vagy közvetett támogatására. A TÁMOP további 

prioritásai, illetve a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében a KKV-k 

elsősorban a kivitelezői, vállalkozói, szállítói szerepük betöltésén keresztül juthattak 

megrendelésekhez. 

 

A TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.1.2, TÁMOP 1.1.3 programok támogatják a humán kapacitások 

fejlesztését, a vállalkozások bérterheinek mérséklését és szakképzett munkaerővel való ellátását.  

Közvetett módon szintén a KKV szektor megerősítéséhez járul hozzá a TÁMOP 1.2.1 Hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények támogatására c. kiemelt program. A 

TÁMOP 2.1.3. és a TÁMOP 2.1.5 konstrukciók célja, hogy a képzések által a munkaerő 

versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és 

kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképessége növekedjen, a TÁMOP 2.3.3.C 

Munkahelymegőrző-támogatás képzéssel kombinálva elnevezésű pályázati konstrukció kifejezetten a 

kis- és középvállalkozásoknak biztosított pályázati lehetőséget.  

 

4.1.4 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

 

Az agrárágazatban a kis- és középvállalkozás fejlesztési tevékenység jelentős mértékben az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Programon alapul. Az ÚMVP a 2007-2013 közötti időszakra 

vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. cikk (1) 

bekezdése alapján készült. Négy tengely mentén, különféle területeken, különféle célokat szolgál. Az 

I. tengelye a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztéséhez, a II. tengely a környezetkímélő 

gazdálkodás elterjesztéséhez és a környezet fejlesztéséhez, a III-IV. tengely a vidéki 

mikrovállalkozások fejlesztéséhez nyújt támogatást. 

 
Az ÚMVP I.-IV. tengely keretében meghirdetett pályázatok és a Halászati Operatív Program rövid 

ismertetése a Jelentés 10. mellékletében található. 
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4.2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása 

Magyarországon a bankok a 2000-es évek elejéig alapvetően csak nagyvállalati finanszírozással 

foglalkoztak. A KKV szektor felé nyitás, s a szektor finanszírozása ezekkel a vállalati finanszírozási 

módszerekkel párosult. A KKV szektor meginduló növekedését egyre nagyobb mértékben segítette a 

finanszírozási piac, kiegészülve a garancia intézményrendszerekkel. Ezt a fejlődést megtörte a 

gazdasági és pénzügyi válság, mely rendkívül nehéz finanszírozási helyzet elé állítja a szektort, annak 

minden tovagyűrűző hatásával együtt. 

 

A válság közvetlen hatásai megnyilvánultak egyrészt a külső finanszírozási források beszűkülésében, 

az elérhető források drágulásában, a kockázatérzékenység alapvető megváltozásában. Másrészt a 

válság reálgazdasági hatásai (csökkenő termelés, értékesítési nehézségek) miatt a banki ügyfelek 

fizetőképessége és fizetőkészsége, s ennek hatására a banki portfolió minősége romlott, ami tovább 

csökkentette a bankok kockázatvállalási hajlandóságát.  

 

A vizsgált két év a kis- és középvállalkozói hitelezésben korábban jellemző dinamikusan növekvő 

trend megtörését, és a hitelezés alacsonyabb szinten történő stagnálását hozta. A hitelezés visszaesése 

a hitelpiaci szereplők közül elsősorban a részvénytársasági formában működő hitelintézeteknél 

következett be, a szövetkezetek a nehézségek ellenére is bővíteni tudták KKV hitelállományukat. 

 

A kihelyezett hitelösszegek állományi adatai tekintetében a részvénytársasági hitelintézetek súlya – a 

korábbi évekhez hasonlóan – egyértelműen domináns. A részesedésük a kis- és középvállalkozói 

szektor hitelezésében körülbelül 84%-t tett ki, szemben a szövetkezeti hitelintézetek – két év alatt 

majdnem duplájára növekedett - 13%-os arányával, a maradék közel 3%-ot pedig a hitelintézeti 

fióktelepek
26

 képviselték. 

 

4.2.1. Folyósított hitelek  

A hitelintézetek KKV-k részére folyósított hitelei 2008-ról 2009-re 16,5%-kal csökkentek, 2009-ről 

2010-re pedig 9,5%-kal nőttek.  

 

A PSZÁF statisztikái szerint 2009-ben a KKV-knak folyósított hitelek összege 3 652 milliárd forint 

volt. Ebből 2 950 milliárd forint a részvénytársasági hitelintézetek (MFB és Eximbankkal együttesen) 

által nyújtott hitelek összege, a szövetkezeti hitelintézeteken keresztül 426 milliárd forint, míg a 

hitelintézeti fióktelepeken keresztül – megsokszorozva az eddigi évek kihelyezéseit – 275,6 milliárd 

forint került kihelyezésre a KKV-k részére.  

Ha a hitelintézetek kihelyezéseihez még hozzászámítjuk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

(MVA) és Helyi Vállalkozói Központok (HVK-k), valamint a mikrofinanszírozók által kis- és 

középvállalkozások részére nyújtott 9,2 milliárd forint hitelt, akkor számításunk szerint a mikro-, kis- 

és középvállalkozások részére 2009-ben összesen 3 661,9 milliárd forint hitelfolyósítás történt. 

 

A 2010-ről szóló PSZÁF statisztikák szerint a KKV-knak folyósított hitelek összege 4 000,9 milliárd 

forint volt. Ebből 3 353,4 milliárd forint a részvénytársasági hitelintézetek (MFB és Eximbankkal 

együttesen) által folyósított hitelek összege, a szövetkezeti hitelintézeteké 529,4 milliárd forint, a 

hitelintézeti fióktelepek által pedig 117,9 milliárd forint került kihelyezésre.  

Hozzáadva ehhez a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) és Helyi Vállalkozói Központok 

(HVK-k), valamint a mikrofinanszírozók által kis- és középvállalkozások részére nyújtott közel 9 

milliárd forint hitelt, becslésünk szerint a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 2010-ben 

összesen, az árfolyamhatás kiszűrése nélkül az előző évnél 9,5%-kal  volt több. 

 

                                            
26 A hitelintézeti fióktelepek szerepének növekedése miatt 2009-től a PSZÁF – pár évre visszamenőlegesen is - külön mutatja azok kihelyezéseit. 
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Forrás: PSZÁF adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A folyósított hiteleknek csupán kis részét adják az éven túli hitelek. 2009-ben a folyósított hitelek 

22%-a, 2010-ben 19%-a éven túli hitel, s a többi éven belüli hitel, vagyis a likviditási problémák 

kezelésére fogyott a hitelek legnagyobb része. 

Az adatok értelmezéséhez fontos hangsúlyozni, hogy 2009-től a folyósított hitelek közé bekerült a 

folyószámlahitelek nyilvántartása is, ami az éven belül aktuálisan felhasznált folyószámlahitelekben 

jelentősebb halmozódást képes kimutatni. A hitelintézeti szektorban a 2009-ben folyósított hitelek 

30%-át, 2010-ben pedig 44%-át a folyószámlahitelek tették ki.  

 

2009-ben a kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek 32%-át a mikrovállalkozások, 33%-át 

a kisvállalkozások, 35%-át a középvállalkozások vették igénybe. 

2010-ben a kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek 27%-át a mikrovállalkozások, 33%-át 

a kisvállalkozások, 40%-át a középvállalkozások vették igénybe, vagyis 2009-hez képest a 

mikrovállalkozások által felvett hitelek aránya csökkent, míg a középvállalkozásoké nőtt. 

 

 
Forrás: PSZÁF adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek a 

hitelintézetek (részvénytársasági hitelintézetek*, szövetkezeti hitelintézetek, 

hitelintézeti fióktelepek) által, 2005-2010
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Az átlagos hitelnagyság tovább csökkent: 2009-ben a mikrovállalkozásoknál 0,7 millió forint/db és a 

középvállalkozásoknál 4 millió forint/db, míg a kisvállalkozásoknál több, 11,9 millió forint/db volt. 

2010-ben az átlagos hitelnagyság a mikrovállalkozásoknál 1,4 millió forint/db, a kisvállalkozásoknál 

5,6 millió forint/db, a középvállalkozásoknál 15,3 millió forint/db volt. 

 

Együttesen átlagosan a hitelnagyság 2009-ben 3,3 millió forint/db, míg 2010-ben 2,0 millió forint/db 

volt. 

 

4.2.2. Hitelállomány  

A hitelintézetek KKV hitelállománya 2008-ról 2009-re 5%-kal csökkent, 2009-ről 2010-re pedig 

lényegében változatlan szinten maradt. (Az adatok összevetését ugyanakkor megnehezíti, hogy a 

vállalati hitelek 50-60%-a devizában áll fenn, és az árfolyamváltozás több százalékos eltérést 

eredményez az állományi adatokban.) 

 
Forrás: PSZÁF adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A PSZÁF statisztikái szerint a KKV-k hitelállománya 2009-ben 4 075,8 milliárd forint, míg 2010-ben 

4 042,5 milliárd forint volt. 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelállománya az adott év végi 

fordulónapon a hitelintézeteknél (részvénytársasági hitelintézetek*, 

szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek) 2005-2010
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Forrás: PSZÁF adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A KKV-k részletes hitelállományi és folyósítási adatait a 3-5. mellékletek tartalmazzák. 

 

4.2.3. Támogatott KKV hitelek 

 
A 16/2008. (II.28.) OGY határozat

27
 előírja, hogy az Országgyűlés részére „jövőben készülő 

jelentések a kis- és középvállalkozások részére elkülönítetten mutassák be a tisztán piaci alapon, 

illetve az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hiteleket”.  
 

Állami szerepvállalás mellett kihelyezett hiteleknek azokat a hiteleket tekintjük, ahol a vállalkozások 

hitelhez jutását az állam refinanszírozáson, kamattámogatáson, kedvezményes garancián vagy a 

hitelfelvételhez kötődő tanácsadáson keresztül támogatja. 

 

Ennek értelmében állami szerepvállalás mellett kihelyezett hiteleknek tekintettük 

  

 a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által Új Magyarország Hitelprogramok keretében közvetlenül és 

kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett hiteleket, 

 a Magyar Export-Import Bank Zrt. hiteleit, 

 a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Helyi Vállalkozói Központokon keresztül Országos 

Mikrohitel Alapból, Regionális Mikrohitel Alapból és Helyi Alapokból történt kihelyezéseket, 

 a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt.-n keresztül a Széchenyi Kártya Program 

keretében, valamint  

 a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. JEREMIE programjai keretében történt kihelyezéseket. 

 

Ehhez társul még a hitelgarancia és a hitelbiztosítás. Az összesített adatok tartalmazzák a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalását, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

kezességeit, az MFB Zrt. által közvetlenül és államilag garantált hiteleket, a Magyar Export-Import 

Bank Zrt. garanciavállalását, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. ÚMFT Portfoliógarancia 

                                            

27 16/2008. (II. 28.) OGY határozat a kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és 

középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelállománya az adott év végi fordulónapon a 

hitelintézeteknél (részvénytársasági hitelintézetek*, szövetkezeti hitelintézetek, 

hitelintézeti fióktelepek) vállalkozási méretkategóriánként 2009-2010
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Program keretében történt kezességvállalását, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 

hitelbiztosítását.
28

 

 

 
Forrás Érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az egyes finanszírozási programok vagy termékek több támogatási elemet is tartalmazhatnak attól 

függően, hogy az általuk kiküszöbölni kívánt piaci elégtelenség milyen intézkedéseket kíván. 

 

Nem tekintettük szoros értelemben vett állami szerepvállalásnak, és a számításoknál nem vettük 

figyelembe azokat a hiteleket, amelyek a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. közvetlen, piaci alapú – azaz 

kedvezményes kondíciókat nem tartalmazó – kihelyezései. Azonban tekintettel arra, hogy az MFB Zrt. 

100%-ban állami tulajdonban van, tájékoztatásul bemutatjuk ezek nagyságát is. 

 

A vizsgált időszak Kis- és Középvállalkozás-fejlesztési Stratégiája a támogatott finanszírozási 

programokat a magasabb kockázatú termékek körére kívánta leszűkíteni. A vállalati hitelezésben 

bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok miatt azonban ennek a törekvésnek éppen az ellenkezője 

következett be. A bankok által piaci feltételekkel kihelyezett hitelek csökkenésével szemben az 

államilag támogatott hitelek kihelyezése azokban a szegmensekben növekedett, ahol korábban a piac 

már aktív szerepet játszott a finanszírozásban.  

 

Az összesített adatok szerint a támogatott hitel- és garanciaprogramok 2009-2010-ben a hitelintézetek 

visszavonulásával szemben bővítették finanszírozási tevékenységüket, az összesített adatok mögött 

azonban nagyon egyenetlen teljesítmények húzódnak meg. Jelentős növekedést csak az MFB és a 

Garantiqa finanszírozása mutatott, az ő esetükben ugyanakkor a már-már túlzott kockázatvállalásból 

fakadó veszteségek tőkeproblémákat eredményeztek. Voltak olyan támogatott programok, amelyek 

annak ellenére fenn tudták tartani hitelkihelyezésük nagyságát, hogy működtetésükben a bankok 

jelentős saját kockázatot viseltek. (A Széchenyi Kártya és az MFB refinanszírozású hitelprogramok 

piacán például a válság előtt már kialakultak a támogatást nem tartalmazó, versengő banki termékek, 

amelyek egyre jelentősebb arányt képviseltek. A válság kibontakozását követően azonban a piaci 

feltételű hitelezés visszaszorulása ellenére a Széchenyi Kártya és az MFB hitelprogramok továbbra is 

a korábbi, vagy azt meghaladó szinten voltak képesek finanszírozást nyújtani a vállalkozásoknak.) Az 

államilag támogatott konstrukcióknak az a része, amely a válság ellenére képes volt fenntartani vagy 

                                            
28 Az EXIMBANK és MEHIB állami szerepvállalás mellett nyújtott közvetlen hitelei, garanciái és a hitelbiztosítás – amennyiben azok feltételei megfelelnek az 

OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásában foglaltaknak, az állami szerepvállalás ellenére sem jelentenek klasszikus értelemben vett 

állami támogatást.
 

Az állami támogatás mellett kihelyezett hitelek állományának alakulása 

(2007-2010)
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növelni kihelyezéseit, enyhítette a KKV-k finanszírozási feszültségeit. Szintén enyhe bővülést 

mutatott a vizsgált időszakban a JEREMIE forrásokból finanszírozott hitelezés, tekintettel azonban a 

konstrukciók 2008-as indulására, a növekedés elsősorban az alacsony bázisnak tudható be. 

 

A támogatott hitel- és garanciaprogramok egy másik körének határozottan visszaesett a teljesítménye 

2009-2010-ben. Az Eximbank, a MEHIB, az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, az Országos 

és Regionális Mikrohitel Programok – úgy tűnik – nem keresték a lehetőséget arra, hogy a KKV-k 

finanszírozási problémáit anticiklikus üzletpolitikával enyhítsék. 

 

A KKV-k egy része kereskedelmi hitelekbe, vevői tartozások felhalmozásába vagy csődbe menekült, 

ezzel tovább növelte üzleti partnerei finanszírozási gondjait.  

Ezek a folyamatok az OECD legtöbb országában lejátszódtak, Magyarországon azonban a vállalati és 

a szuverén kockázatok magasabb szintjéből, valamint az átlagosnál kevesebb tartalékkal rendelkező 

kisvállalkozói szektor helyzetéből következően a hitelezés visszaesése mélyebb volt, és kilábalás a 

banki hitelek vonatkozásában még a mai napig nem indult el. 

 
4.2.3.1. Folyósított hitelek 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére 2009-ben folyósított 3 661,9 milliárd forint hitelből az 

állami szerepvállalás mellett kihelyezett kedvezményes hitel, több mint 227,7 milliárd forint volt; míg 

2010-ben a folyósított 4 009,9 milliárd forint hitelből 214,6 milliárd forint az állami szerepvállalás 

mellett kihelyezett kedvezményes hitel. 

 

A garantált, biztosított hitelek összege közel 2009-ben 420 milliárd forint, 2010-ben 364 milliárd 

forint, amely azonban 40-46% átfedést tartalmaz a kedvezményes hitel kategóriával.  

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem állami szerepvállalás melletti kihelyezéseinek nagysága mindkét 

évben 20 milliárd forint körüli volt. 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 
Az állami szerepvállalás különböző formáinak átfedését is figyelembe véve becslésünk szerint 2009 és 

2010-ben a folyósított hitelek 10-12%-a került állami szerepvállalás mellett kihelyezésre. 

 

4.2.3.2. Hitelállomány 

 
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelintézetek és mikrofinanszírozók általi hitelállománya 2009. 

év végén 4 075,8 milliárd forint – 2010. év végén 4 042,5 milliárd forint volt. Ugyanezen időpontban 

A kis- és középvállalkozások részére - állami szerepvállalás mellett - 

folyósított hitelek, MFt
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az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek állománya 434,7 milliárd forint - 2010-ben 394,2 

milliárd forint. 

A garantált, biztosított hitelek összege közel 2009-ben 574,02 milliárd forint, 2010-ben 575,5 milliárd 

forint, amely azonban 40-46% átfedést tartalmaz a kedvezményes hitel kategóriával. (Például a 

Széchenyi Kártya konstrukció egyrészt kedvezményes hitel, mert kamattámogatást tartalmaz, másrészt 

viszont a hitelekhez Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalása is kapcsolódik.)  

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem állami szerepvállalás melletti kihelyezéseinek állománya 2009-

2010-ben 96,5-98,3 milliárd forint volt. 

 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az állami szerepvállalás különböző formáinak átfedését is figyelembe véve becslésünk szerint 2009 és 

2010-ben a KKV-k hitelállományának 18-19%-át az állami szerepvállalás mellett kihelyezett 

hitelek állománya adja. 

 

Az adatokat részletesen a 6-7. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 

4.2.3. Összegzés a hitelfinanszírozásról 

 

A KKV szektor a gazdasági és pénzügyi válság következtében kettős sokkot élt át:  

 a KKV-k által előállított javak iránti kereslet drasztikus visszaesését és  

 a KKV hitelezés jelentős csökkenését, ami a kockázatok növekedése miatt következett be.  

 

A piaci és finanszírozási problémákkal szembesülő, sérülékeny KKV-k egy része kereskedelmi 

hitelekbe, vevői tartozások felhalmozásába vagy csődbe menekült, ezzel tovább növelte üzleti 

partnerei finanszírozási gondjait, a lánctartozások szintje egyre emelkedett.  

 

A bankok KKV hitelállománya 2008-ról 2009-re 5%-kal csökkent, 2009-ről 2010-re pedig lényegében 

változatlan szinten maradt. A vállalati devizahitek árfolyamhatását kiiktatva azonban minden 

bizonnyal 2010-ben is a hitelállomány csökkenése volt megfigyelhető a kis- és középvállalatok 

körében. 

 

Az állami szerepvállalás különböző formáinak átfedését is figyelembe véve becslésünk szerint 2009 és 

2010-ben kihelyezett hitelek méretkategóriánként változó mértékben (7-14%-a), együttesen 

átlagosan 10-12%-a került állami szerepvállalás mellett kihelyezésre. 

 

A kis- és középvállalkozásoknak állami szerepvállalás melletti 

hitelállománya, MFt
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Forrás: PSZÁF és érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 
Forrás: PSZÁF és érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A KKV-k számára - hitelintézetek által és ezen belül állami támogatás 

mellett - folyósított hitelek alakulása (2007-2010)
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4.3. A mikro-, kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése tőkeprogramokon 

keresztül 

A kockázati- és magántőke-piacon 2009. és 2010. években a nagy összegű kivásárlások fokozatos 

leállása figyelhető meg, ugyanakkor 2010 második felében a JEREMIE tőkeprogram következtében 

beindult az induló és korai fázisban tartó cégek tőkefinanszírozása. A magyarországi vállalkozásokba 

befektetett kockázati tőke értéke 2009-ben az előző évi érték felére, 2010-ben harmadára esett vissza. 

 

A magyarországi vállalkozásokba befektetett kockázati- és magántőke értékének, a befektetések 

számának és az egy tranzakció keretében befektetett tőke átlagos értékének évenkénti alakulása, 

2002-2010. (millió forint darab) 

 

Befektetés 
éve 

Befektetett tőke értéke 
(millió Ft) 

Befektetési ügyletek 

száma 
(db) 

Átlagos befektetési 

érték 
(millió Ft) 

2002.         30 857,1     29            1 069,1     
2003.         29 661,0     32               938,0     
2004.         27 181,0     41               654,4     
2005.         32 494,0     26            1 240,2     
2006.       141 384,8     39            3 620,5     
2007.       123 393,7     26            4 749,8     
2008.       119 847,2     25            4 773,8     
2009.         60 043,5     12            4 994,3     
2010.         17 901,8     19               936,4     
Forrás: 2002-2006.: HVCA adatbázis; 2007-201.0: PEREP_Analytics 

 

A JEREMIE tőkeprogram befektetéseinek köszönhetően a 2010-es befektetések többsége klasszikus 

kockázati tőke funkciót töltött be, többek között biotechnológiai, orvosi műszergyártással, 

számítástechnikai- és telekom-alkalmazásokkal, ipari automatizálással foglalkozó induló és korai 

fázisban lévő, növekedés előtt álló cégeket finanszíroztak.   

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) korábbi tőkefinanszírozási tevékenységét 100%-os 

tulajdonú leányvállalatába, az MFB Invest Zrt-be integrálta. Feladata a korábbi befektetésekből álló 

portfólió kezelése mellett magánbefektetőkkel együtt közös kockázati tőkealapok felállítása.  

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mint az MFB-csoport tagja a tőkebefektetések 

kezelője egyrészt a Corvinus Első Innovációs Kockázati Tőkealap forrásaiból innovációs célú 

tőkebefektetéseket végez, másrészt 2008. év végétől az MFB Zrt. és az MFB Invest Zrt. befektetési 

portfoliójának egységes szerkezetbe rendezése érdekében megalapított MFB Fejlesztési Tőkealap 

(MFB FTA) kezelője. 

 

A döntően állami forrásokból gazdálkodó Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP) 10 és  

100 millió forint közötti mértékben fekteti be saját tőkéjét növekedési fázisú KKV-ba fejlesztési célú 

kiadásaik finanszírozására. 

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH) a hozzá tartozó regionális társaságok útján 

tőkebefektetésekkel is részt vesz a helyi KKV-ék finanszírozásában. 

 

Az Informatikai Kockázati Tőkealapot (IKTA) és a tőkealap-kezelőjét az RFH hozta létre, és ma is 

az ő tulajdonosi irányítása alatt működik. A Tőkealap 50-450 millió forint közötti összeggel a korai és 

növekedési szakaszban lévő, informatika és távközlés terén tevékenykedő KKV-ba fektet be. 
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Tőkebefektetési programok szerződéskötései 2000-2010. 

Év  

Kisvállalkozás-

fejlesztő Pénzügyi 

Zrt.  

Regionális 

Fejlesztési Holding 

Zrt.* 

Informatikai 

Kockázati 

Tőkealap-kezelő 

Zrt. 

** MFB Invest 

Zrt.,MFB 

Tőkeprogram, 

Corvinus Zrt, 

Corvinus Kockázati 

Tőkealap-kezelő 

Zrt., Beszállítói 

Befektető Zrt. 

együttesen 

Kockázati tőke 

(Jeremie) 

Kötelezettségválla

lás éve 

vállalkoz

ók száma 

befektete

tt összeg 

vállalkoz

ók száma 

befektete

tt összeg 

vállalkoz

ók száma 

befektete

tt összeg 

vállalkoz

ók száma 

befektete

tt összeg 

vállalkoz

ók száma 

befektete

tt összeg  

db millió Ft db millió Ft db millió Ft db millió Ft db MFt 

2000 --- --- 28 391 --- --- 2 940     

2001 --- --- 27 639 --- --- 1 102     

2002 --- --- 36 764 --- --- 3 144     

2003 14 725 13 364 --- --- 3 639     

2004 8 683 19 436 4 1114 17 7302     

2005 5 301 21 402 1 380 11 2095     

2006 14 776 32 491 4 931 12 3241     

2007 6 500 16 410 2 250 na. na.     

2008 4 335 6 171 0 0 0 0     

2009 4 482 na. na. 2 114 7 390 0 0 

2010 2 149 na. na. 1 53 0 0 22 4905 

* A Holding tőkebefektetéseiről csak 2008. I. negyedévéig van információnk 

**Az oszlop adattartalma: 1998-2002. csak a  Corvinus Zrt. adatai, 2003-2005. Corvinus Zrt., MFB Tőkeprogram, Beszállítói Befektető 

Zrt. adatai együttesen, 2006-ban pedig előzőekkel együtt a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. adatai szerepelnek. Az MFB Invest 

Zrt. az MFB Bankcsoport meglévő portfoliójának (MFB fejlesztési tőkebefektetési és a korábban Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., 

illetve Beszállítói Befektető Zrt. által alkalmazott befektetési portfolió) vagyonkezelését átvette 2006 novemberében, tevékenységéről 

adatok nem állnak rendelkezésre. 2008-tól csak a CKTA adatait tartalmazza a táblázat a CELIN és MFB FTA befektetéseiről. 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása az NGM részére 

 

Bár az eredmények azt mutatják, hogy a tőkebefektetéseket végző állami társaságok fontos 

szerepet töltenek be az ígéretes növekedési lehetőség előtt álló kisvállalkozások 

finanszírozásában, a teljes szektorra gyakorolt hatásuk a többi támogatási formához képest 

továbbra is csekély. 
 

4.4. A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a közbeszerzésekből 

A Kbt. - kis- és középvállalkozások érdekeit szem előtt tartó - módosításait a jogszabályi környezet 

változásait bemutató fejezet (3.3 fejezet) ismerteti, ezért a továbbiakban csak a mikro-, kis- és 

középvállalkozások közbeszerzésből való részesedését mutatjuk be.  

 

A KKV-k gazdasági megerősödése szempontjából döntő fontosságúak a közbeszerzési pályázatok. 

Európai Uniós szinten is célkitűzés, hogy a kis- és középvállalkozások nagyobb arányban vegyenek 

részt a közbeszerzési eljárásokban. Magyarországon a mikro-, kis- és középvállalkozások egyre 

sikeresebben szerepelnek a közbeszerzési eljárásokon. Mind a KKV közbeszerzési pályázat 

nyerteseinek aránya, mind a nyertes eljárások értékének aránya növekedést mutat. 
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Forrás: Közbeszerzések Tanácsa adatszolgáltatása alapján az NGM 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2009-ben 4 895 sikeres pályázatot tudhattak magukénak, amely 

az eljárások 74 %-ának elnyerését jelenti, szemben a 2008. évi 70,8 %-kal. Az eljárások értékét 

tekintve részesedésük teljesen megegyezik a 2008. év adatával (39,1 %).  

 

A vizsgált ajánlatkérői kör által elnyert eljárásszám növekedésében az egyszerű eljárások statisztikai 

nyilvántartásban való megjelenése
29

 játszotta a döntő szerepet: a korábbi nemzeti és egyszerű 

eljárásrend összevonásával létrejövő új rendszerben a közbeszerzések 4/5-ét ez az ajánlattevői kör 

nyerte el. Az egyszerű eljárások értéke ugyanakkor a teljes közbeszerzési volumenhez képest nem 

jelentős (annak mindössze 8,4 %-a), azaz hiába voltak sikeresek a KKV-k az egyszerű eljárásokban, 

ez a teljes közbeszerzési értékből való részesedésük tekintetében nem eredményezett növekedést. 

 

2010-ben a mikro-, kis- és középvállalkozások 8 473 eljárás esetében nyújtottak be nyertes ajánlatot, 

ezzel az összes eljárás 79,8 %-át nyerték meg, ezzel tovább növelve az előző évi KKV nyertes 

ajánlatok részesedését. Az eljárások összértékéből való részesedésük 9,4 százalékponttal haladta meg 

a 2009. év arányát, meghaladva ezzel a 48%-ot.
 
Megjegyzendő, hogy a 2010-ben 73 eljárás esetében 

nem volt ismert a nyertes kkv besorolása, melyek összértéke 19,5 milliárd forint. 

 

A KKV részesedés növekedésébe ugyanakkor közrejátszott az, hogy a közbeszerzések országos 

összértéke 18%-kal csökkent 2010-re. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a közbeszerzések országos 

összértékének csökkenése ellenére a KKV-k abszolút értékben is meg tudták őrizni teljesítményüket: a 

2010. évben 715,4 milliárd forintot nyertek el a kiírásokon, szemben a korábbi évben regisztrált 707,3 

milliárd forinttal, ami 1% növekedést jelent. 

 

 

                                            
29 A Kbt. 2009. április 1-jén hatályba lépett módosítása az egyszerű eljárások esetében is kötelezővé tette az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

megjelentetését. 

A közbeszerzési pályázatokon nyert mikro-, kis- és 

középvállalkozások nyerteseinek alakulása 2000-2010
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Forrás: Közbeszerzések Tanácsa adatszolgáltatása alapján NGM  

 

2009-ben és 2010-ben a nyertes ajánlattevők 33%-a mikrovállalkozás, 45%-a kisvállalkozás, 21%-a 

középvállalkozás volt, tehát a KKV méretkategóriánkénti részesedés viszonylag állandónak tekinthető. 

Az elnyert közbeszerzések értékét tekintve a mikrovállalkozások részesedése a KKV-kon belül 

mindkét évben 16%, a kisvállalkozásoké 2009-ben 45%, 2010-ben 35%, míg a középvállalkozásoké 

2009-ben 39%, 2010-ben 49% volt. 

 

 
Forrás: Közbeszerzések Tanácsa adatszolgáltatása alapján az NGM  

 

A Közbeszerzések Tanácsa évek óta kiemelt feladatként kezeli a mikro-, kis-, és középvállalkozások 

támogatását a közbeszerzési piacon való minél sikeresebb szereplésük érdekében. 

 

Az adatokat részletesen a 8. sz. mellékletben mutatjuk be. 
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5. Előretekintés: Az Új Széchenyi Terv a vállalkozók szolgálatában 

 

2001. január 15-én került a nyilvánosságra a Széchenyi Terv elnevezést viselő kiadvány, amely az 

akkori Gazdasági Minisztérium által meghirdetett 55 támogatási konstrukció pályázati anyagait 

tartalmazta. 10 évvel később került meghirdetésre az Új Széchenyi Terv (ÚSZT), a magyar gazdaság 

újjáépítésének a programja, a talpra állás, megújulás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programja. 

 

A jelentést megelőző időszakban hazánk gazdasági helyzete sajnos sokat romlott, amelynek a mértékét 

a következő adatok mutatják: 

- Nem közeledtünk jólétben Európához: 2009-ben az egy főre vetített bruttó hazai termék az 

európai uniós átlag 63%-a volt, pontosan ugyanannyi, mint 2003-ban. Még szembetűnőbb a 

lemaradásunk, ha a közvetlen régiós versenytársainkat nézzük: amíg 2004 és 2009 között 

Szlovákia, Lengyelország és Csehország – az egy főre jutó bruttó hazai termékben mérve – 

rohamléptekben közeledett az Európai Unióhoz, addig Magyarország távolodott az EU átlagos 

fejlettségi színvonalától. 

- Drámaian megugrott az államadósság: amíg a központi költségvetés bruttó adóssága 2002-ben 

a bruttó hazai termék 54%-án állt, addig 2009-ben ez az érték 73%-ra emelkedett. Amíg az 

ország nettó külföldi adóssága a bruttó hazai termék 16%-a volt, addig 2009-ben 73%-a. 

- 10% fölé emelkedett a munkanélküliség, és tömegével szakadnak le széles társadalmi 

csoportok és térségek. 

- A magyar aktivitási ráta a második legalacsonyabb az Európai Unióban. Magyarországon a 

munkaképes (16–64 éves) korosztálynak mindössze 62%-a dolgozik. 

- Rossz hazánk helyzete szinte minden versenyképességi mutató tekintetében. 

Versenyhátrányunk nem csupán önmagában, hanem a régió országaival összevetve is 

szembetűnő. 

 

 
Forrás: WEF GCI alapján az NGM  

 

A megváltozott helyzet, a jövő elzálogosítása, a versenyképesség romlása, a gazdaság stagnálása és a 

bizalom általános hiánya miatt 10 év után jóval nehezebb feltételek között indulhatott útjára az Új 

Széchenyi Terv. Ma ugyanis három nagy kihívással néz szembe a magyar gazdaság. Egyrészt meg kell 

őrizni a pénzügyi stabilitást és szigorú keretek között kell tartani az államháztartás hiányát. Másrészt 

gyors és határozott lépéseket kell tenni a versenyképességi hátrányok felszámolására. Harmadrészt 
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pedig meg kell teremteni a gazdasági növekedés feltételeit és növekedési pályára kell állítani a 

gazdaságot, mert ennek hiányában sem a pénzügyi stabilitás nem biztosítható tartósan, sem pedig a 

szocialista–szabad demokrata kormányok által ránk hagyott adósságteher nem nőhető ki. A feladat 

nagyságát éppen az adja, hogy ezekre a gyors és határozott lépésekre egyszerre és együtt van szükség. 

 

Magyarország jövőbeni sikeréhez a gazdaságpolitikában paradigmaváltásra van szükség. Ez a 

paradigmaváltás 2010 májusában, az új kormány megalakulásával megtörtént: a nemzeti ügyek 

kormányának célja ma nem a tüneti válságkezelés, hanem az egyensúlyt a jóléten keresztül helyreállító 

gazdasági növekedés, a nemzeti össztermék és a foglalkoztatottság növelésének újraindítása és 

fenntartható alapokra helyezése. 

 

A gazdaságpolitikai stratégia három pillérre épül: az egyensúly, a növekedés és a foglalkoztatás 

hármasára. A növekedés és egyensúly tekintetében szem előtt kell tartani, hogy csak a növekedésből 

származó többlettel lehet egyensúlyt biztosítani, mert az ellenkező irány szegénységhez vezet. Az új 

kormány paradigmaváltásának értelmében az egyensúlyt – megszorítások helyett – expanzív 

politikával, a foglalkoztatás bővítésével és a gazdaság élénkítésével, vagyis a növekedés egyidejű 

elősegítésével lehet megteremteni.  

 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. Az a törekvés vezérli a 

gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymillió új és adózó munkahely 

jöjjön létre Magyarországon. Mindkét jelző egyaránt fontos. Új, vagyis a munkaerőpiac természetes 

mozgásán, a kereslet és a kínálat időszakos ingadozásán túlmutatóan, tartós többletként jelentkezzen 

az egymillió munkahely. Ugyanennyire fontos a másik jelző – adózó munkahely –, mert a cél nem az, 

hogy munkára váró emberek százezreit zárjuk be a második munkaerőpiacba, azaz az állam által 

költségesen fenntartott, időleges munkahelyek világába, hanem az, hogy kivezessük őket a segély–

munka–segély kilátástalan csapdájából. 

 

Az Új Széchenyi Terv abból indul ki, hogy az emberek nem azért dolgozhatnak, mert a munkahelyek 

eleve adottak, hanem azért, mert a vállalkozók munkahelyeket teremtenek és működtetnek. Ebből 

logikusan következik: az államnak a vállalkozókat kell olyan helyzetbe hoznia, hogy egyre több 

embernek tudjanak és akarjanak munkát adni. Magyarországon rengeteg az elvégzendő feladat, 

munka. Sokszor azonban hiányzik a vállalkozó, aki a feladatok elvégzésére munkahelyeket létrehozó, 

értéket előállító, nyereséget termelő vállalkozást, és ezzel együtt a nemzet számára is fejlődést, jólétet 

teremtene. Természetesen szükség van a foglalkoztatási programokra, a közfoglalkoztatásra, a 

részmunkaidős és az atipikus foglalkoztatási módok elterjesztésére, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportokra kiemelten figyelő foglalkoztatási akciókra, sőt, az egész munkaerőpiaci 

intézményrendszer, valamint hozzá kapcsolódóan a képzési, átképzési és szakképzési rendszer 

gyökeres átalakítására is. Ám világosan látni kell, hogy a foglalkoztatási problémák valódi és tartós 

megoldásához nem a foglalkoztatás-politikai programokon, hanem csak és kizárólag a vállalkozókon 

keresztül vezet az út. 

 

Szinte minden politikai erő egyetért azzal, hogy a munkahelyteremtés rendkívül fontos feladat, ám 

csak kevesen vállalják azt, hogy ehhez nem közvetlenül a munkahelyeket, vagy a munkára várókat, 

hanem azokat kell támogatni, akik a munkára váróknak munkát adnak: vagyis a vállalkozókat. 

Gyökeres fordulatra van tehát szükség, és vállalni kell minden következményével az egyszerű 

összefüggést: a nemzet jólétének megteremtői a vállalkozók, mert ők adnak maguknak és másoknak is 

munkát, és a munka által jólétet mindenkinek. 

 

A vállalkozókat – új és adózó munkahelyek tömeges létrehozása érdekében - meg kell szabadítani 

azoktól a béklyóktól és terhektől, amelyekkel a szocialista–szabad demokrata kormányok az elmúlt 

nyolc esztendőben gúzsba kötötték őket. Ezért a nemzeti ügyek kormánya az Új Széchenyi Terv 

keretében radikális lépéseket tesz az üzleti környezet és a versenyképesség javítása érdekében. 
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- Adócsökkentés – minden esetben, ha azt a költségvetés egyensúlya megengedi és a gazdasági 

növekedés hozama lehetővé teszi, először a vállalkozásokat közvetlenül érintő adók, utána 

pedig a foglalkoztatásra rakódó adó- és járulékterhek fokozatos csökkentésére kerül sor; 

- Az adónemek számának csökkentése, az adóeljárások és az adóadminisztráció radikális 

egyszerűsítése; 

- A vállalkozókat sújtó adminisztrációs költségek és terhek nagyarányú csökkentése; 

- A hazai és uniós támogatási forrásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, beleértve a pályázati 

eljárások és a pályáztatással kapcsolatos intézményrendszer egyszerűsítését; 

-  A versenytorzító egyensúlytalanságok, a piaci oligopol- és monopolhelyzetek felszámolása 

(legyen szó állami, vagy piaci oligopóliumokról és monopóliumokról), valamint a korrupció 

visszaszorítása; 

- A gazdasági jogbiztonság visszaállítása. 

 

A modern gazdaságban nemcsak vállalkozások, hanem állami gazdaságpolitikák is versenyeznek 

egymással. Az elmúlt évtizedben a környező országok sem azért voltak sikeresebbek, mint 

Magyarország, mert a szlovákok vagy a szlovénok ügyesebbek és szorgalmasabbak voltak, mint a 

magyarok, hanem azért, mert jobb gazdaságpolitikát, a szocialista újraelosztó politika helyett 

növekedéspárti és vállalkozásbarát politikát folytattak, amely az adók és az adminisztrációs költségek 

csökkentésével szabadabbá tette a vállalkozókat, akik így nagyban hozzájárultak a gazdasági 

növekedéshez és a munkahelyek bővítéséhez. 

 

Ahhoz, hogy Magyarországon is a vállalkozó kerüljön a gazdaságpolitika középpontjába, hogy 

javuljon a vállalkozások versenyképessége, és teljesüljön az egymillió új és adózó munkahely 

célkitűzése, szövetséget kell kötni az állam és a vállalkozói szektor között. Az Új Széchenyi Terv – 

akárcsak az első – ennek a szövetségnek az alapja és a kerete. Olyan szövetségé, amellyel minden 

érintett fél nyer: a vállalkozók lehetőséget és előrelépést; a jobbra, többre vágyó emberek 

munkalehetőséget, a tudást és a szorgalmat elismerő jövedelmet, rendet, jó iskolát, megfelelő 

egészségügyi ellátást; az állam a foglalkoztatási problémák enyhülését, az adósság csökkenését, a nagy 

társadalmi célok elérését lehetővé tevő forrásokat. 

 

A vállalkozók felszabadítása és helyzetbe hozása, adó- és adminisztrációs terheik csökkentése, a 

kiszámítható állami gazdaságpolitika, valamint az államháztartás stabilitása és egyensúlya már 

önmagában is jelentősen növeli a vállalkozások versenyképességét, és ezzel elősegíti a foglalkoztatás 

bővülését, a célként kitűzött egymillió új és adózó munkahely megteremtését. A belföldi és külföldi 

befektetők, vállalkozások számára azonban legalább ennyire fontos, hogy megfelelő iránytűvel is 

rendelkezzenek: merre kíván haladni Magyarország, melyek a fejlesztés kiemelt irányai, területei, 

milyen kormányzati és önkormányzati fejlesztésekhez tudnak csatlakozni, milyen fejlesztésekhez 

nyújt az állam hazai vagy uniós forrásokból pótlólagos, kiegészítő segítséget. 

 

Az államnak – szemben a piaci vállalkozásokkal, amelyeknek egyedüli érdeke a profit növelése – 

értelemszerűen a nemzeti, társadalmi és politikai célokat és szempontokat is figyelembe kell vennie. 

Ha csupán szűken értelmezett gazdaságfejlesztésben gondolkodnánk, akkor bátran hagyatkozhatnánk 

egyedül a piacra. Az állam azonban nem orvos, aki segít meggyógyítani a piacot, amikor az beteg – a 

kormányt nem erre választják. Az állam, a kormányzat, a közösségért és a közjóért felel; nem fejleszti 

a gazdaságot, hanem szövetséget köt a gazdasággal, hogy az a nagyobb hozamot ígérő feltételekért, 

körülményekért cserébe vállaljon részt a közösség erősítésében. Tiszta és tisztességes ez az üzlet: 

versenyképességért erős közösség – erős közösségért versenyképesség. 

 

A következő évek gazdaságpolitikája nem szólhat az állam által kiválasztott „nyertes” ágazatokról, de 

rendelkeznie kell egy olyan jövőképpel, amely jelzi, hogy mely tevékenységek lehetnek a gazdasági 

növekedés húzó területei. Világos jövőképpel van értelme fejlesztéspolitikáról és versenyképességről 

beszélni. A magyar gazdaság jövőjét nemcsak a monetáris és a költségvetési politika sikeressége fogja 

meghatározni, hanem az is, hogy sikerül-e a reálgazdasági szférát ismét dinamikus és fenntartható 

növekedési pályára állítani. Ki kell jelölni a kitörési pontokat, azokat a jövő-iparágakat, amelyek 

képesek a gazdaság egészének dinamizálására, és meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a 
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kitörési pontokat összekötik. Ezek révén a kitörési pontok szövetét kell megszőnünk, amelyet az Új 

Széchenyi Terv programjai alkotnak. 

 

A kitörési pontok (egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, 

tudomány – innováció, foglalkoztatás, közlekedésfejlesztés) közös jellemzője, hogy mindegyikük 

nagyon komoly piaci potenciállal rendelkezik. Magyarországon minden fejlesztési területen valós 

esély van arra, hogy már középtávon, európai vagy globális léptékben is versenyképes termékek, 

vállalatcsoportok jöjjenek létre. 

 

Az Új Széchenyi Terv egy platform, egy széles alap, amelyhez ötlettel, javaslattal, pályázattal és 

fejlesztéssel kapcsolódhatnak a különböző gazdasági szervezetek, a vállalkozások és az 

önkormányzatok. Az Új Széchenyi Terv olyan keret, amit – az ötletektől a fejlesztési terveken át a 

kész beruházásokig – a gazdasági élet szereplői töltenek meg valós tartalommal. Az Új Széchenyi 

Terv középpontjában a gazdaság fejlesztése áll, nyitott arra is, hogy integráljon más kapcsolódó 

fejlesztési célokat és elképzeléseket. Törekszik továbbá arra is, hogy más, a kitörési pontok között nem 

nevesített, de magas hozzáadott értéket teremtő, hálózatba szerveződő ágazatok fejlesztési 

elképzeléseit integrálja. 

 

Az Új Széchenyi Terv vonzó és megvalósítható jövőképet ad a következő évtizedre, ennek 

középpontjába két egyszerű célt helyez: régiónkban nálunk legyen a legjobb élni, és vállalkozást 

működtetni. A foglalkoztatás bővítésével és a gazdasági növekedés gyorsításával teremthető 

fenntartható egyensúly és nagyobb jólét. A gazdaság talpra állítása és fejlesztése az üzleti élettel kötött 

szövetségen alapul, mert tíz év alatt együtt kívánunk egymillió új munkahelyet teremteni. 

 
Mit tettünk eddig? 

 

1. Az I. Akcióterv rendelkezése szerint, 2010. július 1-jétől 50 millió forint pozitív adóalapról 

500 millió forintra emelkedett a kedvezményes, 10%-os társasági adókulcs alkalmazásának 

köre. Az érintett kör társasági adóterhelése 19%-ról csökkent 10%-ra, azaz a korábbi mérték 

52%-ra. Az intézkedés mintegy 260 ezer társas vállalkozást (a társas vállalkozások 73%-át) és 

közel 155 ezer nyereséget kimutató egyéni vállalkozót (az egyéni vállalkozók 59%-át) érintett 

pozitívan. A kedvezményes adóalap kibővítésével a mikro-, kis- és középvállalkozások szinte 

teljes körében általánossá vált a 10%-os adókulcs alkalmazása, ami a becslések szerint 2010-

ben 70 milliárd forinttal csökkentette a szektor terheit. 

 

2. Az I. Akcióterv 2010. július 1-jétől eltörölt 10 kis adónemet, köztük a vállalkozók 

kommunális adóját, üdülő épület utáni idegenforgalmi adót, nagyértékű vagyontárgyakat 

terhelő adókat: vízi járművek adóját, légi járművek adóját, nagy teljesítményű 

személygépkocsik adóját, vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulás, bérfőzésben 

előállított pálinka utáni kedvezményes jövedéki adót, a vendéglátóipari és kereskedelmi 

egységek által üzemeltetett TV-készülékek üzemben tartási díját, egyenes ági öröklés esetén 

az öröklési illetéket és egyenes ági rokonság esetén az ajándékozási illetéket. Az intézkedés 

összességében milliárdos nagyságrendben csökkentette a vállalkozások adóterheit. 

 

3. A Kormány az I. Akcióterv keretében döntött a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről. A 

döntés alapján a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről szóló 1145/2010. (VII. 7.) Korm. 

határozat rendelkezett  

 a Széchenyi Forgóeszközhitel 2010. augusztus 1-jei,  

 a Széchenyi Beruházási Hitel 2010. szeptember 1-jei és  

 a Széchenyi Önerő Hitel 2011. január 1-jei elindításáról.  

Az új konstrukciók keretében nyújtott hitelek teljes összegéhez a Kormány kamat- és 

garanciadíj-támogatást biztosít. Az új hitelkonstrukciók bevezetése lehetőséget ad arra, hogy a 

10 éve sikeresen működő, a hitelezési piacon hiánypótló, évente 18-20 ezer vállalkozáshoz 

eljutó Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódva fejlesztési és forgóeszközhitelekhez 

is hozzájussanak a hazai KKV-k, a Programra jellemző rugalmas, gyors eljárással. 
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A 2010 nyári döntéseket követően a Kormány a II. Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya 

Program agrárágazatra történő kiterjesztéséről is döntött. A döntés alapján 2011 augusztusában 

indult el az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. A hitel feltételeiben előnyösebb lesz, 

mint a „klasszikus” Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, és mezőgazdasági kistermelők, 

családi vállalkozások is igénybe vehetik. 

 

A Széchenyi Kártya Program több ütemben lezajló kiterjesztésével a korábbi körhöz képest 

több ezer új vállalkozás juthat élethelyzetéhez igazodó, kedvezményes és rugalmas 

finanszírozáshoz. 

 

4. A II. Akcióterv döntött a kis- és középvállalkozásokat sújtó előírás, az irreálisan magasan 

megállapított elvárt jövedelem (tevékenységre jellemző kereset) szabályának eltörléséről. Az 

intézkedés egy betarthatatlan szabály alól mentesítette a KKV-kat. 

 

5. A II. Akcióterv döntött a társasági adó év végi feltöltésére vonatkozó árbevételi határ 50 millió 

forint helyett 100 millió forintra emeléséről. Az intézkedés elsősorban a mikro- és 

kisvállalkozásokat érintette, megkönnyítve az év végi üzleteik lebonyolítását és kifizetését. 

 

6. Már a II. Akcióterv is előírta, hogy az Új Széchenyi Terv pályázatainak kialakításánál olcsóbb 

és gyorsabb eljárásokra van szükség. Ennek érdekében az NFM-mel való együttműködésben 

az NGM is részt vett: 

 a fejlesztési pályázatok elbírálásában résztvevő szervezetek számának 

csökkentésében, 

 a vállalkozókat érintő pályázati feltételek egyszerűsítésében, 

 a fejlesztési pályázatok mellékleteinek csökkentésében,  

 a kitöltendő adatlapok lerövidítésében,  

 a papírmentes pályáztatás előkészítésében. 

 

7. Egy képviselői módosító indítvány kezdeményezésére az NGM támogatta a 2011. évi 

költségvetési törvény olyan irányú módosítását, aminek következtében a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. és az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által KKV-k hitelei után 

nyújtott kezességekhez kapcsolódó állam viszontgarancia mértéke 70%-ról 85%-ra 

emelkedett. A módosítás következtében az érintett 2 garanciaszervezet KKV hitelek utáni 

garanciavállalása olcsóbbá vált, ezért a garanciavállalások megnövekedésére számítunk. Az 

állami viszontgarancia arányának emelése a bankok számára is költségcsökkenést jelent (a 

tartalékolási kötelezettségek mérséklődése miatt), ezért az intézkedés a bankok részéről is a 

vállalati hitelezési hajlandóság emelkedését eredményezheti.  
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1. melléklet: A vállalkozások főbb mutatói 

 

Vállalkozások főbb gazdasági mutatói, % 

(2000-2010) 

Megnevezés Foglalkoztatottak aránya  Bruttó hozzáadott érték Árbevétel nagysága  Export 

  KKV Nagyvállalat KKV Nagyvállalat KKV Nagyvállalat KKV Nagyvállalat 

2001. 70.8% 29.2% 54.9% 45.1% 60.0% 40.0% 23.6% 76.4% 

2002. 71.6% 28.4% 53.9% 46.1% 60.1% 39.9% 23.2% 76.8% 

2003. 72.8% 27.2% 52.6% 47.4% 60.0% 40.0% 22.7% 77.3% 

2004. 72.8% 27.2% 53.3% 46.7% 60.5% 39.5% 22.7% 77.3% 

2005. 73.0% 27.0% 52.0% 48.0% 59.6% 40.4% 22.2% 77.8% 

2006. 73.2% 26.8% 53.3% 46.7% 59.9% 40.1% 23.2% 76.8% 

2007. 73.2% 26.8% 55.1% 44.9% 61.0% 39.0% 23.0% 77.0% 

2008. 73.3% 26.7% 55.5% 44.5% 61.7% 38.3% 24.3% 75.7% 

2009. 74.3% 25.7% 56.3% 43.7% 60.8% 39.2% 26.9% 73.1% 

2010.* 74.1% 25.9% 54.5% 45.5% 58.7% 41.3% 26.4% 73.6% 

* előzetes adatok  

KKV= Mikro-, kis- és középvállalkozás 

Forrás: Költségvetési szervek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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2. melléklet: A költségvetés forrásaiból mikro-, kis- és középvállalkozásoknak kifizetett támogatások 2000 és 2010 között 

A költségvetés forrásaiból a 2000-2010. években a kis- és középvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesített adatai  

ÉV 

KKV-kon belül a támogatások megoszlása 

KKV-knak kifizetett támogatások 

összesen 

Összes kifizetett támogatás 

(KKV+Egyéb) Mikrovállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Kisvállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Középvállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

2000. 236 389 70% 47 129 33% 43 365 13% 42 689 30% 60 338 17% 54 535 37% 340 092 49% 144 353 42% 694 284 100% 345 033 100% 

2001. 303 323 80% 77 540 37% 66 203 17% 62 860 30% 11 353 3% 69 726 33% 380 879 96% 210 125 78% 398 399 100% 268 080 100% 

2002. 280 975 76% 120 324 45% 60 317 16% 72 240 27% 26 527 8% 72 312 28% 367 820 91% 264 919 60% 405 385 100% 443 780 100% 

2003. 274 439 74% 98 241 37% 73 161 20% 96 852 37% 23 304 6% 67 434 26% 370 904 91% 262 527 65% 405 991 100% 402 568 100% 

2004. 283 997 75% 92 777 42% 58 507 16% 73 521 33% 34 525 9% 55 410 25% 377 029 82% 221 713 63% 459 555 100% 353 082 100% 

2005. 330 307 55% 110 890 30% 197 952 33% 148 159 40% 73 516 12% 110 151 30% 601 775 94% 369 200 64% 642 692 100% 573 980 100% 

2006. 177 213 42% 203 911 47% 214 364 51% 176 011 40% 28 956 7% 56 828 13% 420 533 94% 436 750 72% 445 683 100% 605 177 100% 

2007. 392 314 89% 148 932 62% 32 808 8% 47 523 20% 13 508 3% 44 433 18% 438 630 69% 240 889 37% 634 860 100% 649 825 100% 

2008. 415 482 92% 153 344 65% 28 173 6% 50 577 21% 8 412 2% 32 697 14% 452 068 77% 236 617 28% 588 724 100% 845 740 100% 

2009. 468 769 94% 268 078 51% 19 994 4% 137 706 26% 8 894 2% 120 796 23% 497 657 85% 526 580 47% 584 561 100% 1 116 278 100% 

2010. 291 040 93% 318 912 55% 15 093 5% 141 574 25% 5 957 2% 115 839 20% 312 090 84% 576 325 17% 373 421 100% 3 301 344 100% 

Együttesen 

3 454 248 76% 1 640 

078 

47% 809 937 18% 1 049 711 30% 295 290 6% 800 162 23% 4 559 477 81% 3 489 998 39% 5 633 555 100% 8 904 886 100% 

Forrás: Költségvetési szervek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 

  



72 

 

A költségvetés forrásaiból a 2000-2010. években a kis- és középvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesített adatai - az VM mikrovállalkozások kiszűrésével* 

ÉV 

KKV-kon belül a támogatások megoszlása 

KKV-knak kifizetett támogatások 

összesen 

Összes kifizetett támogatás 

(KKV+Egyéb) Mikrovállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Kisvállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Középvállalkozásoknak kifizetett 

támogatások összesen 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

Támogatott 

(db) 

Arány 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Arány 

(%) 

2000. 1 022 1% 2 673 3% 43 365 41% 42 689 43% 60 338 58% 54 535 55% 104 725 23% 99 897 33% 458 917 100% 300 577 100% 

2001. 42 649 35% 8 149 6% 66 203 55% 62 860 45% 11 353 9% 69 726 50% 120 205 87% 140 734 71% 137 725 100% 198 689 100% 

2002. 8 927 9% 16 033 10% 60 317 63% 72 240 45% 26 527 28% 72 312 45% 95 772 72% 160 628 47% 133 337 100% 339 489 100% 

2003. 9 545 9% 18 543 10% 73 161 69% 96 852 53% 23 304 22% 67 434 37% 106 010 75% 182 829 57% 141 097 100% 322 870 100% 

2004. 13 839 13% 20 544 14% 58 507 55% 73 521 49% 34 525 32% 55 410 37% 106 871 56% 149 479 53% 189 397 100% 280 849 100% 

2005. 21 654 7% 13 724 5% 197 952 68% 148 159 54% 73 516 25% 110 151 40% 293 122 88% 272 034 57% 334 039 100% 476 814 100% 

2006. 23 374 9% 19 458 8% 214 364 80% 176 011 70% 28 956 11% 56 828 23% 266 694 91% 252 297 60% 291 844 100% 420 724 100% 

2007. 53 926 54% 33 603 27% 32 808 33% 47 523 38% 13 508 13% 44 433 35% 100 242 34% 125 560 23% 296 472 100% 534 496 100% 

2008. 39 387 52% 24 824 23% 28 173 37% 50 577 7% 8 412 11% 32 697 30% 75 973 36% 108 097 15% 212 629 100% 717 220 100% 

2009. 34 260 54% 49 064 27% 19 994 33% 137 706 38% 8 894 13% 120 796 35% 63 148 34% 307 567 23% 150 052 100% 897 264 100% 

2010. 30 817 9% 57 268 8% 15 093 80% 141 574 70% 5 957 11% 115 839 23% 51 867 91% 314 681 60% 113 198 100% 3 039 700 100% 

Együttesen 279 400 20% 263 883 12% 809 937 58% 1 049 711 50% 295 290 21% 800 162 38% 1 384 629 56% 2 113 803 28% 2 458 707 100% 7 528 692 100% 

* A Vidékfejlesztési Minisztérium keretében kifizetett támogatások magas száma azzal magyarázható, hogy a minisztérium - a Kkvt-től eltérően - a mikrovállalkozások körébe sorolja a mikrovállalkozásokhoz hasonló körülmények között 

működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is, ezért ezeket elkülönítjük a nagyságrendek bemutatása érdekében. 

Forrás: Költségvetési szervek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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3. melléklet: A hitelintézetek által mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 2009-ben 

 
A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek (részvénytársaságok, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti 

fióktelepek) által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya 2009. évben 

Megnevezés 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

825 145 1 147 416.63 218 449 1 226 345.92 74 027 1 278 972.08 1 117 621 3 652 734.64 

 ebből beruházási hitel 4 880 136 142 1 802 76 660 1 157 84 457 7 839 297 259.18 

 folyószámla hitel 563 751 393 896 153 021 448 270 58 339 401 148 775 111 1 243 313.78 

 1.11. Éven túli forinthitelek 16 115 191 121 12 193 134 162 1 643 105 328 29 951 430 610.27 

 1.12. Éven túli devizahitelek 3 361 148 008 1 610 136 616 951 105 492 5 922 390 116.25 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 19 476 339 129.25 13 803 270 777.45 2 594 210 819.82 35 873 820 726.52 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 780 885 593 432 191 141 721 471 65 158 729 200 1 037 184 2 044 102.51 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 24 784 214 855 13 505 234 098 6 275 338 953 44 564 787 905.61 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 805 669 808 287.39 204 646 955 568.47 71 433 1 068 152.26 1 081 748 2 832 008.12 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

177 363 1 513 509 48 195 1 310 942 13 645 1 251 348 239 203 4 075 798.43 

 ebből beruházási hitel 16 171 529 592 6 118 498 059 2 330 265 621 24 619 1 293 271.51 

folyószámlahitelek 102 333 197 330 21 378 175 778 5 043 328 215 128 754 701 322.49 

Forrás: PSZÁF adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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4. melléklet: A hitelintézetek által mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 2010-ben 

 
 

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek (részvénytársaságok, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti 
fióktelepek) által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya 2010. évben 

Megnevezés 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

1 528 279 1 066 284.21 330 031 1 318 651.86 135 583 1 615 963.42 1 993 893 4 000 899.49 

 ebből beruházási hitel 5 073 104 923 2 035 116 057 1 105 93 536 8 213 314 515.75 

 folyószámla hitel 1 203 276 484 997 274 582 575 247 122 610 693 098 1 600 468 1 753 342.95 

 1.11. Éven túli forinthitelek 90 705 193 621 14 909 137 728 2 899 114 304 108 513 445 652.49 

 1.12. Éven túli devizahitelek 1 593 90 517 1 291 119 527 795 100 618 3 679 310 661.69 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 92 298 284 137.16 16 200 257 255.16 3 694 214 921.87 112 192 756 314.18 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 1 376 499 637 178 287 558 824 754 117 465 918 262 1 781 522 2 380 194.31 

 1.22. Éven belüli devizahitelek      59 482 144 969 26 273 236 643 14 424 482 780 100 179 864 391.00 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 1 435 981 782 147.05 313 831 1 061 396.70 131 889 1 401 041.56 1 881 701 3 244 585.31 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

172 376 1 406 445.02 44 569 1 350 303.41 13 069 1 285 791.77 230 014 4 042 540.19 

 ebből beruházási hitel 17 385 454 594 6 267 519 687 2 457 350 299 26 109.00 1 324 580.02 

folyószámlahitelek 93 545 180 417 18 369 181 999 4 092 325 954 116 006.00 688 369.23 

Forrás: PSZÁF adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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5. melléklet: A hitelintézetek portfolióminősége 2009 és 2010-ben 

 
A hitelintézetek portfólió minősítésre vonatkozó adatai (2009.12.31.) 

A hitelállományra vonatkozó adatok 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

2.1 Problémamentes minősítésű  126 330 1 030 218.24 34 554 901 583.22 10 803 1 068 384.88 171 687 3 000 186.33 

2.2 Külön figyelendő minősítésű  14 487 290 058.35 3 741 204 289.46 1 375 79 586.89 19 603 573 934.70 

2.3 Problémás minősítésű 36 546 193 232.78 9 900 205 068.84 1 467 103 375.78 47 913 501 677.40 

2.4 Átlag alatti minősítésű  5 236 54 980.49 1 454 91 437.66 283 24 017.59 6 973 170 435.74 

2.5 Kétes minősítésű  6 858 60 381.26 1 960 45 174.71 344 43 703.77 9 162 149 259.74 

2.6 Rossz minősítésű  24 452 77 871.03 6 486 68 456.47 840 35 654.41 31 778 181 981.92 

Összesen 177 363 1 513 509.37 48 195 1 310 941.52 13 645 1 251 347.54 239 203 4 075 798.43 

 

A hitelintézetek portfólió minősítésre vonatkozó adatai (2010.12.31.) 

A hitelállományra vonatkozó adatok 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

2.1 Problémamentes minősítésű  115 937 858 048.71 30 590 841 621.42 9 886 957 263.19 156 413 2 656 933.31 

2.2 Külön figyelendő minősítésű  14 446 316 302.10 3 990 263 203.15 1 444 190 136.24 19 880 769 641.49 

2.3 Problémás minősítésű 41 993 232 094.21 9 989 245 478.84 1 739 138 392.34 53 721 615 965.39 

2.4 Átlag alatti minősítésű  5 037 63 854.76 1 046 66 012.69 348 32 673.13 6 431 162 540.58 

2.5 Kétes minősítésű  10 142 87 876.15 2 597 98 674.32 449 42 739.18 13 188 229 289.65 

2.6 Rossz minősítésű  26 814 80 363.30 6 346 80 791.83 942 62 980.03 34 102 224 135.16 

Összesen 172 376.00 1 406 445.02 44 569.00 1 350 303.41 13 069.00 1 285 791.77 230 014.00 4 042 540.19 

Forrás: PSZÁF adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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6. melléklet: Állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek 2009. évben 

Az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek (16/2008. (II.28.) OGY határozat) - hitel, 2009. 

Megnevezés 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

17 537 123 228.8 3 576 71 323.6 537 33 235.5 21 650 227 787.8 

 ebből beruházási hitel 2 599 25 589.6 704 13 316.1 309 13 209.2 3 612 52 114.9 

forgóeszközhitel 396 8 070.6 54 21 677.5 71 17 559.3 521 47 307.5 

 folyószámla hitel 14 542 89 568.5 2 818 36 330.0 157 2 467.0 17 517 128 365.5 

 1.11. Éven túli forinthitelek 2 828 27 748.4 742 15 081.9 366 16 265.2 3 936 59 095.5 

 1.12. Éven túli devizahitelek 6 2 118.6 11 19 174.6 11 11 548.8 28 32 842.0 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 1 808 15 213.0 12 19 184.6 13 11 762.2 1 833 46 159.8 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 14 703 93 361.8 2 818 36 330.0 157 2 467.0 17 676 132 114.5 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 0 0.0 5 737.0 3 2 954.6 8 3 691.6 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 14 703 93 361.8 2 823 37 067.0 160 5 421.6 17 684 135 806.1 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

24 250 162 341.3 5 269 184 005.8 796 88 434.1 30 315 434 781.1 

 ebből beruházási hitel 9 101 56 567.0 2 374 64 495.0 531 36 918.9 12 006 157 980.8 

forgóeszközhitel 607 16 204.8 77 83 180.8 108 49 048.3 792 148 433.8 

folyószámlahitelek 14 542 89 568.5 2 818 36 330.0 157 2 467.0 17 517 128 365.5 

Megjegyzés: az MFB esetében csak az államilag támogatott hiteleket vettük figyelembe, az állami intézményként saját kockázatára nyújtott hitelt nem. 

Forrás: az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján NGM (MV Zrt, MFB közvetlen és refin., EXIM, MVA (OMA,RMA,HA), KAVOSZ 

Forrás: az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján az NGM (MV Zrt, MFB közvetlen és refin., EXIM, MVA (OMA,RMA,HA), KAVOSZ)
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Az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek (16/2008. (II.28.) OGY határozat) garancia, faktoring, lízing, hitelbiztosítás*, 2009. 

Megnevezés 

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 
 Mikro-, kis-, 

középvállalkozás (KKV) 
együttesen 

 db 
hitel, 
MFt 

garancia, 
MFt 

 db hitel, MFt 
garancia, 

MFt 
 db hitel, MFt 

garancia, 
MFt 

 db hitel, MFt 
garancia, 

MFt 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott 
hitelek összesen 

24 457 189 148 162 762 5 907 137 551 110 845 967 92 808 71 861 31 331 419 506 345 467 

 ebből beruházási hitel 818 21 397 15 653 238 13 456 9 368 85 10 660 9 286 1 141 45 513 34 308 

forgóeszközhitel 1 636 22 445 19 284 961 43 291 35 746 364 57 346 43 989 2 961 123 083 99 020 

 folyószámla hitel 21 940 142 674 125 955 4 484 69 883 60 357 418 18 353 13 814 26 842 230 910 200 126 

 1.11. Éven túli forinthitelek 2 848 38 597 30 065 763 32 045 25 355 263 28 923 24 936 3 874 99 565 80 356 

 1.12. Éven túli devizahitelek 101 3 930 2 710 126 8 581 3 601 31 4 838 3 834 258 17 349 10 144 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 2 945 42 270 31 598 831 36 938 25 836 284 32 957 22 679 4 060 112 165 80 113 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 21 368 143 534 127 146 4 870 86 157 73 508 595 45 672 33 481 26 833 275 364 234 134 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 140 3 086 2 841 148 10 767 8 379 78 13 374 9 611 366 27 227 20 831 

 1.2. Éven belüli hitelek 
összesen 

21 508 146 621 129 987 5 018 96 924 81 887 672 59 047 42 807 27 198 302 591 254 681 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

27 823 229 180 200 029 7 472 211 363 149 001 
1 

436 
133 477 101 792 36 731 574 019 450 839 

 ebből beruházási hitel 2 027 42 021 33 231 717 45 218 24 149 228 25 657 20 156 2 972 112 896 77 536 

forgóeszközhitel 2 185 29 708 25 713 1 374 78 392 48 482 530 73 362 56 646 4 089 181 462 130 841 

folyószámlahitelek 23 533 154 655 138 853 5 114 79 563 70 326 505 22 199 17 362 29 152 256 417 226 541 

*A garanciára, hitelbiztosításra vonatkozó adatok átfedéseket tartalmaznak a támogatott hitelekkel, mert ezekre a hitelekre is vállal(hat)nak garanciát.  

A mikro, kis- és középvállalkozások számára a tárgyidőszakban nyújtott garanciák és tárgyidőszak végi garanciaállomány értéke az állami szerepvállalás 

mellett kihelyezett hitelek adataival kb. 40-46%-os átfedést tartalmaz. 

Forrás: az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján az NGM (MV Zrt, MFB közvetlen és refin., EXIM, MVA (OMA,RMA,HA), KAVOSZ)
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Az MFB által közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek és állományuk, 2009. 

Megnevezés 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

28 712.6 250 11 740.1 103 6 960.1 381 19 412.8 

 ebből beruházási hitel 4 406.3 210 10 518.5 78 6 721.9 292 17 646.8 

forgóeszközhitel 24 306.3 40 1 221.5 25 238.2 89 1 766.0 

 folyószámla hitel 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.11. Éven túli forinthitelek 23 681.5 42 1 126.3 46 5 361.4 111 7 169.2 

 1.12. Éven túli devizahitelek 0 0.0 208 10 613.8 57 1 598.7 265 12 212.5 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 5 31.1 0 0.0 0 0.0 5 31.1 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

188 18 437.2 174 53 208.1 109 24 889.0 471 96 534.4 

 ebből beruházási hitel 150 17 090.4 148 51 009.5 93 23 074.5 391 91 174.4 

forgóeszközhitel 38 1 346.8 26 2 198.7 16 1 814.5 80 5 360.0 

folyószámlahitelek 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Megjegyzés: az MFB esetében a támogatott hiteleknél csak az államilag támogatott hiteleket vettük figyelembe, azonban állami intézményként érdemesnek 

tartjuk a saját kockázatára nyújtott hiteleket is bemutatni. 

Forrás: MFB adatszolgáltatása alapján az NGM 
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7. melléklet: Állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek 2010. évben 

Az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek bemutatása (16/2008. (II.28.) OGY határozat) - hitel, 2010. 
Megnevezés Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás  Mikro-, kis-, 

középvállalkozás 
együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

17 242 125 842.9 4 942 65 958.3 1 489 24 730.8 21 408 214 613.0 

 ebből beruházási hitel 2 536 28 681.5 1 566 13 317.6 714 11 245.7 3 524 51 886.9 

forgóeszközhitel 414 7 657.3 450 13 996.7 611 10 643.1 502 31 736.1 

 folyószámla hitel 14 320 89 503.0 2 922 38 598.0 164 2 842.0 17 406 130 943.0 

 1.11. Éven túli forinthitelek 2 730 30 195.5 1 620 14 294.5 726 12 189.4 3 784 55 321.4 

 1.12. Éven túli devizahitelek 3 3 345.1 9 11 853.7 15 8 925.7 27 24 124.6 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 1 697 16 217.0 905 12 386.9 414 10 185.9 1 724 37 431.9 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 14 509 92 138.9 3 301 38 692.2 746 3 320.0 17 583 133 590.1 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 4 162.3 8 1 071.8 2 295.7 14 1 529.9 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 14 513 92 301.2 3 309 39 764.0 748 3 615.7 17 597 135 120.0 
 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

22 961 173 566.3 6 130 156 301.2 1 806 66 307.2 28 632 394 256.8 

 ebből beruházási hitel 7 881 66 246.0 2 706 60 931.6 948 39 777.1 10 243 165 596.7 

forgóeszközhitel 764 17 816.3 498 56 725.6 694 23 689.2 983 97 670.1 

folyószámlahitelek 14 320 89 503.0 2 922 38 598.0 164 2 842.0 17 406 130 943.0 

Megjegyzés: az MFB esetében csak az államilag támogatott hiteleket vettük figyelembe, az állami intézményként saját kockázatára nyújtott hitelt nem. 

Forrás: az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján az NGM (MV Zrt, MFB közvetlen és refin., EXIM, MVA (OMA,RMA,HA), KAVOSZ)
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Az állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek (16/2008. (II.28.) OGY határozat) garancia, faktoring, lízing, hitelbiztosítás*, 2010. 

Megnevezés 

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 
 Mikro-, kis-, 

középvállalkozás (KKV) 
együttesen 

 db 
hitel, 
MFt 

garancia, 
MFt 

 db hitel, MFt 
garancia, 

MFt 
 db hitel, MFt 

garancia, 
MFt 

 db hitel, MFt 
garancia, 

MFt 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott 
hitelek összesen 

24 323 176 779 159 519 5 719 123 841 96 738 762 63 654 43 662 30 804 364 274 299 919 

 ebből beruházási hitel 814 16 575 17 324 235 13 570 9 509 76 10 908 6 455 1 125 41 053 33 288 

forgóeszközhitel 2 205 20 276 19 994 853 30 812 25 741 257 34 754 25 017 3 315 85 842 70 751 

 folyószámla hitel 21 246 138 625 121 256 4 404 68 175 58 058 342 14 477 9 868 25 992 221 277 189 183 

 1.11. Éven túli forinthitelek 3 083 31 980 28 957 747 25 269 20 805 181 17 545 14 813 4 011 74 794 64 575 

 1.12. Éven túli devizahitelek 69 2 344 6 275 121 9 905 3 507 30 4 714 3 785 220 16 963 13 567 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 3 140 34 106 26 835 802 29 653 20 392 207 22 259 13 658 4 149 86 018 60 885 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 21 052 140 507 122 493 4 735 82 333 67 583 496 33 753 20 388 26 283 256 594 210 465 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 119 1 948 1 795 116 6 335 4 843 55 7 640 4 674 290 15 924 11 311 

 1.2. Éven belüli hitelek 
összesen 

21 171 142 455 124 288 4 851 88 669 72 426 543 41 394 24 590 26 565 272 518 221 304 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

28 386 227 488 203 435 7 438 225 479 142 988 
1 

265 
122 578 93 174 37 089 575 545 439 597 

 ebből beruházási hitel 2 266 43 024 38 631 722 42 354 24 573 219 25 254 17 876 3 207 110 631 81 079 

forgóeszközhitel 3 020 30 817 29 630 1 416 95 296 44 375 460 66 241 56 660 4 896 192 353 130 666 

folyószámlahitelek 23 017 151 333 133 718 5 026 80 023 68 690 433 20 408 14 666 28 476 251 765 217 074 

*A garanciára, hitelbiztosításra vonatkozó adatok átfedéseket tartalmaznak a támogatott hitelekkel, mert ezekre hitelekre is vállal(hat)nak garanciát.  

A mikro, kis- és középvállalkozások számára a tárgyidőszakban nyújtott garanciák és tárgyidőszak végi garanciaállomány értéke az állami szerepvállalás 

mellett kihelyezett hitelek adataival kb. 40-46%-os átfedést tartalmaz. 

Forrás: az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján az NGM (MV Zrt, MFB közvetlen és refin., EXIM, MVA (OMA,RMA,HA), KAVOSZ)
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Az MFB által közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek és állományuk, 2010. 

Megnevezés 
Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás 

 Mikro-, kis-, 
középvállalkozás 

együttesen 

 db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft  db  M Ft 

 1. Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 

361 5 736.3 85 5 691.5 139 10 276.2 585 21 703.9 

 ebből beruházási hitel 172 2 558.5 54 4 947.8 101 9 195.2 327 16 701.6 

forgóeszközhitel 189 3 177.7 31 743.7 38 1 081.0 258 5 002.3 

 folyószámla hitel 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.11. Éven túli forinthitelek 342 5 218.4 47 1 073.4 54 3 950.0 443 10 241.9 

 1.12. Éven túli devizahitelek 16 514.4 38 4 618.0 71 5 989.4 125 11 121.9 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.21. Éven belüli forinthitelek 3 3.4 0 0.0 14 336.7 17 340.2 

 1.22. Éven belüli devizahitelek 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 2. Hitelállomány összesen 
(tárgyidőszak végén) 

369 21 352.4 139 50 735.8 87 26 206.4 595 98 294.5 

 ebből beruházási hitel 198 17 555.3 112 49 555.3 76 25 093.5 386 92 204.1 

forgóeszközhitel 171 3 797.1 27 1 180.5 11 1 112.8 209 6 090.4 

folyószámlahitelek 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Megjegyzés: az MFB esetében a támogatott hiteleknél csak az államilag támogatott hiteleket vettük figyelembe, azonban állami intézményként érdemesnek 

tartjuk a saját kockázatára nyújtott hiteleket is bemutatni. 

Forrás: MFB adatszolgáltatása alapján az NGM 
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8. melléklet: Tájékoztatás a KKV-k közbeszerzési eljárásokban való részvételéről 

 

A 2000-2010. évben kiírt közbeszerzési pályázatok nyertes ajánlattevőinek adatai 

 Nyertes ajánlattevők Nyertes ajánlatok 

 száma, db* aránya (%) összege, MFt aránya (%) 

2000. 

Mikrovállalkozás 274 7.4% 25 075 4.8% 

Kisvállalkozás 695 18.7% 85 897 16.4% 

Középvállalkozás 933 25.1% 146 160 27.9% 

MKKV-k összesen 1 902 51.3% 257 132 49.1% 

Összes pályázat 3 710 100% 523 650 100% 

2001. 

Mikrovállalkozás 278 7.2% 25 604 4.2% 

Kisvállalkozás 914 23.8% 86 867 14.3% 

Középvállalkozás 1 325 34.5% 245 438 40.4% 

MKKV-k összesen 2 517 65.4% 357 909 59.0% 

Összes pályázat 3 846 100% 606 943 100% 

2002. 

Mikrovállalkozás 309 7.3% 23 333 2.9% 

Kisvállalkozás 1 006 23.7% 69 734 8.7% 

Középvállalkozás 1 473 34.7% 283 405 35.2% 

MKKV-k összesen 2 788 65.7% 376 472 46.8% 

Összes pályázat 4 243 100% 804 643 100% 

2003. 

Mikrovállalkozás 293 7.8% 18 700 3.3% 

Kisvállalkozás 884 23.5% 50 533 9.1% 

Középvállalkozás 1 268 33.7% 232 770 41.7% 

MKKV-k összesen 2 445 64.9% 302 003 54.1% 

Összes pályázat 3 767 100% 558 353 100% 

2004. 

Mikrovállalkozás 355 9.7% 21 498 1.9% 

Kisvállalkozás 830 22.7% 83 837 7.4% 

Középvállalkozás 1 468 40.1% 415 959 36.8% 

MKKV-k összesen 2 653 72.5% 521 294 46.1% 

Összes pályázat 3 658 100% 1 129 722 100% 

2005. 

Mikrovállalkozás 416 11.0% 30 514 2.4% 

Kisvállalkozás 909 24.0% 110 113 8.5% 

Középvállalkozás 1 204 31.8% 388 814 30.1% 

MKKV-k összesen 2 529 66.9% 529 441 41.0% 

Összes pályázat 3 782 100% 1291319 100% 

2006. 

Mikrovállalkozás 495 10.0% 46 625 2.8% 

Kisvállalkozás 1 216 24.5% 163 981 9.7% 

Középvállalkozás 1 631 32.9% 368 665 21.9% 

MKKV-k összesen 3 342 67.4% 579 271 34.4% 

Összes pályázat 4 957 100% 1685788 100% 
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 Nyertes ajánlattevők Nyertes ajánlatok 

 száma, db* aránya (%) összege, MFt aránya (%) 

2007. 

Mikrovállalkozás 461 13.4% 78 186 5.1% 

Kisvállalkozás 955 27.7% 182 137 12.0% 

Középvállalkozás 1 046 30.4% 260 706 17.1% 

MKKV-k összesen 2 462 71.4% 521 028 34.2% 

Összes pályázat 3 446 100% 1 521 341 100% 

2008. 

Mikrovállalkozás 563 14.4% 81 769 5.8% 

Kisvállalkozás 1 110 28.4% 198 773 14.0% 

Középvállalkozás 1 095 28.0% 273 580 19.3% 

MKKV-k összesen 2 768 70.8% 554 122 39.1% 

Összes pályázat 3 911 100% 1 417 912 100% 

*az elnyert eljárások száma    

2009 

Mikrovállalkozás 1398 21.1% 110 725 6.1% 

Kisvállalkozás 2 039 30.8% 247 629 13.7% 

Középvállalkozás 1 458 22.1% 348 962 19.3% 

MKKV-k összesen 4 895 74.0% 707 316 39.1% 

Összes pályázat 6 611 100% 1 809 804 100% 

*az elnyert eljárások száma    

2010 

Mikrovállalkozás 2 859 26.9% 117 556 8.0% 

Kisvállalkozás 3 810 35.9% 322 335 21.8% 

Középvállalkozás 1 804 17.0% 275 518 18.7% 

MKKV-k összesen 8 473 79.8% 715 409 48.4% 

Összes pályázat 10 612 100% 1 476 930 100% 

Forrás: Közbeszerzések Tanácsa adatszolgáltatása alapján az NGM 
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9. melléklet: Az 5/2009.(I. 16.) Korm. rendelet alapján a minisztériumoktól, előirányzat-

kezelőktől kapott szöveges jelentések kivonata  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

A munkahelyteremtő beruházások támogatását segítő pályázati program kiemelt figyelmet 

fordított arra, hogy a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból 

kedvezőtlen helyzetű térségekben működő vállalkozások többlettámogatási lehetőséget kapjanak. 

A pályázatok támogatására 2009-ben 1 427 milliárd forint, 2010-ben 2 milliárd forint állt 

rendelkezésre (90% KKV) a Munkaerő-piaci Alap (MPA) foglalkoztatási alaprészének központi 

keretéből. A támogatás 2009-ben 1 345, 2010-ben 1 874 új munkahely létesítését segítette elő. 

 

A magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 

programmal olyan üzleti vállalkozásokat támogattunk, amelyek magas hozzáadott értékű 

tevékenységeket végeznek, és viszonylag minimális tárgyi eszköz-fejlesztéssel jelentős számú új 

munkahelyet teremtenek főképp kvalifikált, felsőfokú végzettségű munkaerő, többségében 

pályakezdő fiatalok számára. A pályázati program alapján 2009-ben 12 vállalkozás (ebből 10 

KKV) összesen 194,66 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással a 

beruházás befejezését követően 250 új munkahely létesítéséhez járultunk hozzá. 2010-ben 15 

vállalkozás, mind KKV, 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amivel 136 

új munkahely létesült. 

 

Távmunkahelyek létesítését elősegítő program 2009-ben hetedik alkalommal indult. A távmunka 

alkalmazása hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, a munkahelyek megőrzéséhez és esélyt 

teremthet az inaktív, vagy a rendszeres jövedelemforrással nem rendelkező, munkaképes korú 

lakosság munkaerő-piaci (re) integrációjához is. Elősegítheti a munkához jutást a hátrányos 

helyzetű térségekben élők számára, valamint hozzájárul a fogyatékkal élő vagy megváltozott 

munkaképességű emberek elhelyezkedési lehetőségeinek a bővítéséhez. A rendelkezésre álló 

forrást felhasználva - 122 munkaadó esetében - összesen 701 munkahely támogatásáról született 

döntés. Bér- és járuléktámogatásra 341,3 millió forint, infrastruktúra-fejlesztésre 112,2 millió 

forint, összesen tehát 453,5 millió forint támogatás került rögzítésre a hatósági szerződésekben. 

 

Hitelgarancia: 

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 18%-kal növelte a költségvetési viszontgaranciával támogatott 

garanciavállalásai összegét. Az elmúlt évben, több mint 369 milliárd forint garanciával közel 450 

milliárd forint KKV-finanszírozási forrás elérését segítette. 2009-ben a hitelintézetek KKV-

hitelállományának a 10%-ára, 2010-ben már 13%-ára terjedt ki garanciavállalás. 

 

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2009-ben 2.651 db kezességi kérelmet bírált el 

kedvezően, ezzel 57,1 milliárd forint kötelezettségvállaláshoz nyújtott készfizető kezességet. 2010-ben 

2264 kérelemre, 51,2 milliárd forint értékben nyújtott kezességet.    

 

MEHIB Zrt. exportbiztosítási tevékenysége: 

A MEHIB Zrt. nem vezet nyilvántartást, hogy a biztosítottak melyik vállalati körbe (mikro-, kis-, 

közép- vagy nagyvállalat) tartoznak, de rendelkezik a csak kis- és középvállalkozások számára kínált 

biztosítási módozatokkal. A KKV-E biztosítással a kis- és középvállalkozások külgazdasági 

tevékenységét támogatja exporthitel biztosítással, a költségvetés készfizető kezessége mellett. 2009-

ben a KKV-E módozat keretében 3.464,9 millió forint értékű volt a biztosított forgalom, és 41 db 

biztosítási kötvénnyel rendelkezett a MEHIB Zrt. 2010-ben 5.389,9 millió forint értékű volt a 

biztosított forgalom, és 56 db biztosítási kötvénnyel rendelkezett a MEHIB Zrt. 

 

 



85 

 

Eximbank Zrt. tevékenysége: 

Kamatkiegyenlítési célra mind a 2009. évi, mind a 2010. évi költségvetés 5,5 milliárd forint kifizetést 

engedélyezett. A teljes felhasználás 2009-ben 2 871 millió forint, 2010-ben 2339 millió forint volt, a 

kihasználtság 52 %-os (43%) volt. Kamatkiegyenlítéses hitelfolyósítás 2009. év során 21,3 milliárd 

forint, 2010-ben 11,3 milliárd forint volt, amelyből a KKV szektor exportja 2009-ben 62,1 %, 2010-

ben 37,1 %-ot tett ki. A ténylegesen lehívott kamatkiegyenlítési igény 2009-ben 2,9 milliárd forint 

(43,6 % KKV), 2010-ben 2,3 milliárd forint (45,1% KKV) volt. 

 

Nemzeti Innovációs Hivatal (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTIA) 2009-ben összesen 43 035 853 ezer forint 

kifizetés történt.  A vállalkozások részére történt kifizetések az Alap teljes kifizetésének közel 40%-át 

tették ki, amin belül a KKV-k részesedése meghaladta a 90%-ot. A különböző pályázatok keretében 

2009-ben, több mint 1300 vállalkozás részesült támogatásban a KTIA terhére, amelyekből 450 fölötti 

az új pályázók száma. 

2010-ben a KTI Alap forrásaira 2560 db pályamű érkezett, az összes támogatási igény 111 208 

179 ezer Ft volt. Az Alapból történt összes kifizetés nem érte el a tervezett kifizetés felét, ezen belül a 

korábbi években elkezdődött kedvező tendencia folytatódott, a vállalkozások részesedése a teljes 

támogatáson belül növekedve elérte az 52%-ot. A vállalkozásokon belül a mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása 2010-ben összesen 10,7 milliárd forint (86 %) volt.  
 

Nemzeti Kulturális Alap 

A Nemzeti Kulturális Alap törvényben rögzített célja „a nemzeti és az egyetemes értékek 

létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása” [1993. évi 

XXIII. tv. 1. §].  A támogatások odaítélése nem gazdaságpolitikai célok alapján történik – és a fent 

idézett törvényi helyek alapján nem is történhet. Nem a pályázó működési formája, hanem a pályázat 

nemzeti és egyetemes kulturális értéke a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás megítélésénél 

az elsődlegesen figyelembe veendő szempont.  A Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot benyújtó és 

támogatásban részesülő vállalkozások döntő többségéről azonban elmondható, hogy azok 

egyértelműen a mikrovállalkozások kategóriájába sorolhatók. A 2010-ben beérkezett 9673 

pályázatból 1465 vállalkozás volt, 1%-kal magasabb, mint 2009-ben. 
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10. melléklet: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati Operatív 

Program (HOP) támogatásai 

ÚMVP I-es tengely 

A Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás célja a mezőgazdaság 

termelők és erdőgazdálkodók számára kedvezményes áron nyújtott szaktanácsadást egy ügyfél 

legfeljebb 3 alkalommal veheti azt igénybe. A jogcímre 2009-ben 520 millió, 2010-ben 490 millió 

forint került kifizetésre. 

A komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat, támogatási jogcím 

(melynek célja a gazdálkodók tájékoztatása, tudatosságának emelése a mezőgazdaság aktuális 

szakmai, szakmapolitikai és agrárszabályozási kérdéseket illetően) alapján a 2009-es támogatási 

kifizetés összege 3 milliárd, a 2010-es 2,2 milliárd forint értékű volt. 

A mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések intézkedés célja, a 

mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére térítésmentes képzések keretében, olyan 

szakmai, gazdálkodási és aktuális agrárszabályozási ismereteket nyújtani, amelyek segítségével 

fokozni tudják piaci versenyképességüket. A kifizetések összege 2010-ben 400 millió forint volt. 

Fiatal gazdák támogatása: A korszerkezet-váltást is elősegítő intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági 

termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a vidék 

népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. A 

jogcímre 2009-ben 1,6 milliárd Ft, a 2010-es kifizetés összege 8,2 milliárd forint. 

A gazdaságátadás támogatásának célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők 

korösszetételének javítása – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangoltan – az 

elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése és a gazdaságok átlagos 

méretének növelése. A támogatási jogcímre a 2009-es kifizetés összege 15 millió forint a 2010-es 

kifizetés elérte a 29 millió forintot. 

A kertészet fejlesztése, korszerűsítése támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység 

folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű 

technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében. 2009-ben 1,7 millió 

forint, 2010-ben 1,5 milliárd forint összegű volt a kifizetés összege. 

A kertészeti gépek beszerzése célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, 

környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. A 

gépvásárlásokra 2009-ben 5,5 milliárd, 2010-ben 1,8 milliárd forint került kifizetésre. 

Az önálló építéssel nem járó gépek beszerzésének támogatása intézkedés célja a mezőgazdasági 

üzemek korszerűsítésének részeként az önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések 

beszerzésének támogatására 2010-ben 17,6 milliárd Ft került kifizetésre. 

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése célcsoportja a meglévő és induló 

erdészeti tevékenységet folytató erdőgazdálkodók, akik vállalják, hogy legalább 5 évig minimum 50 

hektáron folytatnak erdőgazdálkodási tevékenységet. A kifizetések 2009. évi értéke 1 milliárd forint, a 

2010. évi értéke 1,4 milliárd forint. 

A növénytermesztés létesítményeinek támogatása intézkedés célja a növénytermesztés betakarítás 

utáni létesítményeinek korszerűsítése (szárító, tisztító, tranzit tartály, stb.). A támogatottak 2009-ben 

5,5 milliárd forinthoz jutottak. A 2010. évben csak kifizetési időszak volt, melyben 325 jóváhagyott 

pályázatra 6,7 milliárd forint összeget fizettek ki.  

Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtott támogatás célja, hogy a mezőgazdasági 

termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, 

technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás 

összteljesítménye és versenyképessége. 2009-ben 11 milliárd forint, 2010-ben 13,6 milliárd forint 

kifizetése történt meg. 
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A biomassza kazánok beszerzésének támogatása intézkedés célja a biomassza tüzelési rendszerek 

beszerzésének támogatása a magas energiaigényű alágazati tevékenységekre (pl. szárítás, kertészet, 

broiler tartás). Az intézkedés a 2007. évben került meghirdetésre, 2009-ben 2,8 millió, 2010-ben 34,5 

millió Ft-ot fizettek ki. 

Az állattenyésztés korszerűsítése jogcím 2007-ben került megnyitásra. Célja az állattartó telepek 

korszerűsítése, az állattartó telepek takarmányozási, illetve műszaki színvonalának, valamint, az 

állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzet javítása, infrastruktúrájuk fejlesztése, az állattartó 

telepeken dolgozók munkakörülményeinek javítása és a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírások 

teljesíthetőségének biztosítása. A trágyatárolás és a komplex fejlesztés jogcímekre 2009-ben 62 millió 

forint, 2010-ben együttesen 35,2 millió forint került kifizetésre. 

A fás- és lágyszárú energia-, valamint az évelő lágyszárú energiaültetvények telepítési 

konstrukciók célja a fás- és lágyszárú évelő ültetvények telepítésével - a 28/2009/EK Irányelv alapján 

- jelentősen növelni a megújuló energiaforrások felhasználásának részarányát. 2010-ben 50 millió 

forint támogatási összeget fizettek ki. 

Az Ültetvények korszerűsítése jogcím célja a telepítés, fajtaszerkezet korszerűsítése, megújítása. A 

támogatási jogcímre 2010-ben indultak meg a kifizetések, 102 támogatott kifizetési kérelemre 1.033 

millió forint kifizetése történt meg. 

Kertészeti ültetvények korszerűsítése 2010-ben új jogcímként indult.  

Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi 

létesítményeinek fejlesztése támogatási jogcím 2008-ban került beindításra. Célja, hogy 

hozzájáruljon a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos 

öntözési módok elterjedéséhez. 2009-ben 1,4 milliárd Ft, 2010-ben 68 kérelemre 2,9 milliárd forint 

került kifizetésre.  

Az intézkedés másik, a mezőgazdasági utak fejlesztését szolgáló jogcíme először 2009-ben került 

beindításra. A kifizetések 2010. év végéig még nem kezdődtek meg. 

A 2009. évben induló, nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz-, 

nyersolaj-előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás, melynek célja, hogy a kis kapacitású 

nyersszesz, nyersolaj üzemek létesítésével a mezőgazdasági eredetű alapanyagok bio-üzemanyag célú 

feldolgozásával javuljon a termelők versenyképessége, a mezőgazdasági szektor a bio-üzemanyag 

gyártási vertikumnak aktív szereplője legyen, és növekedjen az Európai Unión belül a bio-

üzemanyagok termelési volumene. A kifizetés 2010-ben kezdődött meg, 21,5 millió forint értékben.  

Az előző programozási időszakról áthúzódó támogatási jogcímek közé tartozik a szerkezetátalakítás 

alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása, melynek célja az árutermelésre képes, a piaci 

kihívás követelményeinek megfelelő, de tőkehiányos kisgazdaságok segítése. Az intézkedésre 

legutóbb 2006-ban lehetett támogatási kérelmet beadni. 2009-ben 28,5 millió forint, 2010-ben 19,6 

millió forint került kifizetésre az gazdálkodók részére. 

A termelői csoportok létrehozásának támogatása intézkedés célja a mezőgazdasági termelők 

termékeinek biztos piacra juttatása, termelői csoportok létrehozatalának, működtetésének és 

növekedésének támogatásával. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretei között már sikeresen működő 

intézkedés az ÚMVP-ben folytatódik. A jogcímre 2009-ben 2,5 milliárd forint (1,7 milliárd forint 

NVT, 817 millió forint ÚMVP), 2010-ben 443,6 millió forint NVT, 885,4 millió forint ÚMVP keret 

terhére történő kifizetés történt. 

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés támogatása 

intézkedés céljai az állattartó telepek EU előírások szerinti működtetése, illetve a környezetvédelmi 

szempontokat és előírásokat figyelembe vevő szervestrágya-kezelés és tárolás kialakítása. A jogcímre 

2009-ben 220 millió forint, 2010-ben 7,9 millió forint került kifizetésre. 
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ÚMVP II-es tengely  

A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatás célja az, hogy segítse az érintett területeken a gazdálkodási tevékenység fenntartását, a 

gazdaságok életképességének, helyzetének javulását a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési 

szerkezet kialakításával, az extenzív kultúrák (gyep és takarmánynövények) előnyben részesítésével. 

A támogatási jogcímre 2009-ben 2 milliárd forint, 2010-ben 11 014 kérelemre 3,5 milliárd forint 

támogatást fizettek ki. 

 

ÚMVP III-as, IV-es tengely 

A Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló intézkedés az új, illetve a már működő 

mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására összpontosít. 

Azok a mikrovállalkozások igényelhettek támogatást, amelyek az 5000 fő alatti lakosságszámú és 100 

fő/km2 népsűrűség alatti településen működnek. Támogatható tevékenységek az építési tevékenység, 

az eszközbeszerzés, a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek bevezetése, kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztés. 

 

 

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer 2007. évtől a kis- és középvállalkozások fejlesztésének 

egyik igen fontos eszköze, azt a célt szolgálja, hogy a kárenyhítési rendszerhez tartozó termelők 

nagyobb elemi károk után elszenvedett veszteségeik ellenére is megőrizhessék működőképességüket. 

A 2009. évi súlyos aszály- és jégeső károk miatt a kárenyhítési igényeket csak 20 %-os mértékben 

lehetett kielégíteni, és a kifizetésekre csak 2010. évben került sor (összesen 5,2 milliárd forint). A 

2010. évi károk enyhítésére 4.188 millió forint került kifizetésre. A kárenyhítési alap a 2010. évi elemi 

károk 11%-os mértékű enyhítését tette lehetővé.  

 

A halászati ágazat fejlesztése a Halászati Operatív Programon (HOP) keresztül történik, ami a 

Nemzeti Halászati Stratégiai Terv megvalósításának eszköze. A Stratégiában kitűzött célok a HOP II. 

és III. tengelyén keresztül kerülnek megvalósításra. A II. tengelyen belül a termelés, feldolgozás és 

termelőhelyi értékesítés emelése a cél (1) az akvakultúra-termékek előállítása, (2) természetes vízi 

halászat és (3) halfeldolgozási beruházási tevékenységek támogatásán keresztül. A III. prioritási 

tengely a közös érdekeket célzó nemzeti szintű projektek finanszírozását szolgálja. Ezek egyrészről a 

halfogyasztás ösztönzésével kapcsolatos marketing és promóciós programok, másrészről technológia 

és tudás transzfer projektek, amik elősegítik tudásközpontok kialakítását és eredményeiknek 

gyakorlati alkalmazását. A Halászati Operatív Program 2007-2013 közötti pénzügyi keretét az Európai 

Halászati Alap és a magyar költségvetés adja a Tanács 1198/2006/EK rendelete alapján. A 

támogatások nagyrészt a mikro, kis- és középvállalkozásokat érintik. 
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11. melléklet: Változások az Operatív Programok pályázati rendszerében  

Az ÚSZT-hez kapcsolódó pályázatok egyszerűbb és a potenciális kedvezményezettek számára 

előnyösebb szerkezetben, elvárás-rendszerrel és tartalommal jelennek meg, mint az EU-s forrásokra 

épített korábbi pályázatok. A kis- és középvállalkozások számára meghirdetett pályázatok benyújtása 

folyamatossá válik, megjelennek az ún. automatikus támogatások, s ahol lehetséges, az ÚSZT kiemelt 

fejlesztési területeihez illeszkedve maximális támogatási mérték alkalmazására kerül sor.  

Egyértelműen egyszerűsödik a dokumentáció a projekttel kapcsolatos információnyújtás és az 

elbírálás, illetve 40 napra rövidül a pénzügyi eljárási idő. Az eljárásrendek egységesítése és 

egyszerűsítése 2011-ben tovább folytatódott ügyfél- és vállalkozásbarát megoldások alkalmazásával.  

Nem kívánjuk azonban követni azt a gyakorlatot, amely a megelőző kormányzati ciklust jellemezte, 

amikor is a gyors döntéshozatal a „nyertes” pályázók szerződéskötési alkalmatlanságával társult. 

Alapelvünk tehát: egyszerűsítés és gyorsítás oly módon, hogy a támogatott projektek ténylegesen 

megvalósuljanak és a kifizetés minden esetben teljesítse az EU ellenőrzési követelményeit.  

Az eljárásrendek rendszerszintű átalakítása gyökeres változást hoz minden területen, így biztosítható 

az átfutási idő lerövidítése. Szakértői becslések szerint az átlagos átfutási idő 10-15 %-kal is 

lerövidíthető.  

• Elektronikus (CD) pályázatbenyújtás 

• Rövidebb adatlapok (max. 8 oldal – korábban akár 30-40), kevesebb adatmező (max. 150 – 

korábban akár 700), kevesebb melléklet 

• Központi útmutatók és rövidebb pályázati felhívások 

• Egyszerűbb nyilatkozattétel 

• Egyszerűbb hiánypótlás 

• Több automatikus értékelés, rövidebb bírálati idő (30 nap) 

• Gyorsabb kifizetések, átalányalapú elszámolási lehetőség 

• Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok 

• Egyszerűbb és kevesebb jelentéstétel 
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12. melléklet: Térképek a regisztrált és működő vállalkozásokról megyei bontásban 

 
Forrás: KSH adatai alapján NGM 
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