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1. Bevezetés 
 

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

továbbiakban: Kkvt.) 10.§-a szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal (a továbbiakban: kkv-k) 

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 (a továbbiakban: 

jelentés). A jelentés elkészítéséhez, ugyancsak a hivatkozott törvény értelmében az elkülönített állami 

pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője, a Magyar Nemzeti 

Bank
1
 elnöke, valamint a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minden év június 30-áig – az előző év 

adatai alapján – összesített adatokat szolgáltat a nemzetgazdasági miniszter részére a kkv-k 

részesedéséről a támogatásokból, a vállalkozói hitelekből, valamint a közbeszerzésekből. Ezen kívül a 

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke, az állami adóhatóság minden év 

szeptember 30-áig – az előző év adatai alapján  adatot szolgáltat a miniszter részére a kkv szektor 

helyzetéről és gazdálkodásáról. Az adatszolgáltatás pontos körét és rendjét a kis- és 

középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) 

Korm. rendelet állapítja meg. 

 

Ez a jelentés a fenti törvényi előírásnak megfelelően a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor 

2013. és 2014. évi helyzetét, a fejlesztésük érdekében tett kormányzati intézkedéseket mutatja be. A 

vizsgált éveket követő év utolsó negyedévében összeállított jelentés – tekintettel arra, hogy az utolsó 

adatok beérkezési határideje a vizsgált éveket követő szeptember 30. – a rendelkezésre álló 

legaktuálisabb hivatalos adatokat tartalmazza. 

 

A Kkvt. négy szempont alapján definiálta a kkv fogalmát. Ez a négy szempont a vállalkozások 

alkalmazottainak száma, árbevételének, illetve mérlegfőösszegének nagysága, valamint tulajdonosi 

önállósága. A hatályos törvényi szabályozás szerint kis- és közepes vállalkozásnak a következő 

kritériumokat teljesítő vállalkozások számítanak: 

 

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 közvetlen 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.  

 

  

                                            
1 A 2013. évi CXLIII. törvény 89.§-a alapján, 2013. október 1-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogutódja 
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A jelentés a kkv-k helyzetét a beérkező adatok alapján vizsgálja, célja elsősorban az adatok 

átfogó bemutatása, amely a felhasználó számára lehetővé teszi a későbbi mélyebb 

helyzetelemzést. 

 

Magyarország gazdasági fejlődésének a kulcsa, hogy a kis- és középvállalkozások képesek legyenek 

az egyes növekedési lépcsők átlépésére. Az Európai Unió más tagállamaival összehasonlítva 

hazánkban van az egyik legnagyobb növekedési lehetőség a szektor teljesítményében. A kis- és 

közepes vállalkozások növekedésén múlik a magyar társadalom széles rétegeinek megélhetése és 

jóléte, ezért a kkv-k tevékenységének és környezetének mélyreható elemzése mind a tudományos 

szféra, mind a kormányzati döntéshozók számára kiemelt fontosságú. A változások folyamatos 

nyomon követésével és tanulmányozásával feltárhatók a vállalkozók helyzetére hatást gyakorló 

tényezők, s így válnak megismerhetővé és befolyásolhatóvá a szektor jövőbeni versenyképességi 

lehetőségei. 

 

* 

 

A kkv-k rendkívül fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, hiszen a működő vállalkozások 

túlnyomó többsége e szektorhoz tartozik, arányuk a gazdaságban magasabb az uniós átlagnál. 2014-

ben mintegy 553 ezer vállalkozás működött Magyarországon, ezek 99,8 %-a kis- és 

középvállalkozás. A mikrovállalkozások az összes működő vállalkozás 94,2%-át alkották. A 

vállalkozások száma az ezredfordulót követő időszakban folyamatosan nőtt. 2011 óta a legfontosabb 

vállalkozás demográfiai trend a működő vállalkozások számának csökkenése, miközben a regisztrált 

vállalkozások száma 2011 óta stagnál. A működés befejezése elsősorban a kevesebb, mint tíz főt 

foglalkoztató és a legkisebb árbevétel kategóriába tartozó vállalkozásokat érintette. Ezzel 

párhuzamosan az egyéni vállalkozások száma is folyamatosan csökkent.  

 

A kkv-szektor jelentősége a foglalkoztatás tekintetében a leginkább szembetűnő. A 2013-as végleges 

és a 2014-es előzetes adatok szerint
2
 a kis- és középvállalkozások a vállalkozói szférában 

foglalkoztatottak 72,8%-ának illetve 72,5%-ának biztosítottak munkát. A szektoron 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 

nagyvállalatok, 2013-ban a bruttó hozzáadott értéknek több mint felét, 54,7%-át, 2014-ben 

54,4%-át állították elő. A kkv-k vállalkozói szektor nettó árbevételnek 58,1%-át, illetve 58,4%-

át realizálták. Több mint egyharmaduk két nemzetgazdasági ágazatban – a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (21,7%), valamint a szakmai, műszaki és tudományos tevékenység ágazat (16,1%) 

területén – tevékenykedik. 

 

  

                                            
2
 A KSH által alkalmazott módszertan szerint  2014-re számított, előzetes adatok a más módszertan szerint számított végleges adatoktól 

némileg eltérhetnek. A KSH a tárgyi évben (2015) a tárgyi évet megelőző évre vonatkozóan (2014) előzetes adatokat ad át szeptember 30- 
án, melyet a tárgyév végén a NAV által megküldött teljes körű adatokkal korrigál, s így tud végleges adatokat előállítani. 
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1/1 A kis- és középvállalkozások részesedésének alakulása a teljes vállalkozói szféra 

teljesítményéhez mérten  

(2013-2014) 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A vizsgált években tovább folytatódott a kkv-k exportértékesítésben betöltött szerepének 

erősödése, részesedésük a 2013-ben elért 27,2%-ról 2014-ben 27,6%-ra emelkedett. A két 

legjelentősebb exportágazatnak számító feldolgozóiparban a kkv-k a teljes vállalati árukivitel 

17,2%-át, a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban az exportértékesítés 81,3%-át 

bonyolították 2014-ben. 

 

A világgazdaság teljesítménye 2013-ban és 2014-ben is 3%-ot meghaladó mértékben növekedett, noha 

az egyes országok teljesítménye között erőteljes különbségek voltak megfigyelhetőek. A vizsgált 

időszakban az Európai Unió gazdasága kilábalt a megelőző évi recesszióból és 2014-ben már 1,4%-kal 

nőtt. A magyar gazdaságban 2013-ban megindult az elmozdulás egy egészségesebb és 

kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet irányába. A makrogazdasági adatok e pozitív tendenciát 

igazolják: 2013-ban 1,9%-kal, míg 2014-ben pedig 3,7%-kal bővült Magyarország bruttó hazai 

összterméke, amivel az Európai Unió élvonalában teljesített a magyar gazdaság. A magyar gazdaság 

növekedése tartósan stabil, egyben fenntartható pályára állt. A növekedési fordulatban több tényező is 

szerepet játszott. Az egyensúlyi helyzet javulását követően és a nettó export hagyományosnak 

mondható növekedési hozzájárulása mellett 2014-ben már a beruházások és a fogyasztás szerepe is 

meghatározóvá vált a növekedésben.  

 

A válság előtti szinthez képest beszűkült vállalati hitelezés ellensúlyozására elindított kormányzati 

irányítású finanszírozási programok kiegészültek a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 

MNB) finanszírozási programjaival is. A sokféle finanszírozási program közül az MNB 

Növekedési Hitelprogramja (a továbbiakban: NHP, első és második szakasz) és az EXIM 

Exportélénkítési Hitelprogramja voltak – az eredményeiket és hatásukat tekintve – a 

legjelentősebbnek minősíthető intézkedések, melyek a hazai kkv-k tízezreinek nyújtottak 

kedvezményes forrást új beruházásokra, devizahiteleik kiváltására, illetve az exporttevékenységük 

további támogatására.  

 

A kis- és középvállalkozások részére 2013-ben folyósított 3 999  milliárd forint hitelből az állami 

szerepvállalás mellett kihelyezett kedvező kamatozású hitel több mint 304,2  milliárd forint volt, 

míg 2014-ben a folyósított 3731,8  milliárd forint hitelből 276,9 milliárd forint az állami 

szerepvállalás mellett kihelyezett kedvező kamatozású hitel. Az adatok azt mutatják, hogy a teljes 

kkv portfólión belül az elmúlt két évben jelentősen nőtt a támogatott hitelkonstrukciók aránya a 2011-
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54,7% 58,1% 
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2012-es időszakhoz képest, alátámasztva azt a tényt, hogy a tisztán piaci alapú hitelezés még mindig 

nem működik elégségesen. A 2011-ben 5,5%-os 2012-ben 5,6%-os arány 2013-ban 7,6%, 2014-ben 

pedig 7,4%. 

 

A hitelintézetek kkv hitelállománya 2012-ről 2013-ra 5,2% -kal csökkent, 2013-ról 2014-re pedig 

1%-kal nőtt. A kkv hitelállományon belül a deviza kitettség aránya – az NHP céljainak és 

eszközeinek köszönhetően – mindemellett csökkent az elmúlt években.  

 

A Kormány 2013. év végéig lezárult adminisztratív tehercsökkentő programjainak eredményeként 

jelentősen csökkentek a hazai vállalkozások adminisztratív költségei. 2014-ben az új kormányzati 

struktúrában a kormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kompetenciák a Miniszterelnökséghez 

kerültek. 2014 végén pedig megkezdődött az új kormányzati kompetenciákhoz illeszkedő 

bürokráciacsökkentési programok kidolgozása. A programok gyakorlati eredményeit 2015 

második felétől kezdve tapasztalhatják meg a vállalkozások és a lakossági szereplők.     

 

Magyarország a 2014-2020-ig tartó európai uniós pénzügyi időszakra a 2014 nyarán megkötött 

Partnerségi Megállapodással határozata meg a rendelkezésre álló pénzügyi források 

felhasználásával elérhető fő fejlesztéspolitikai prioritásokat. A Partnerségi Megállapodás egyik 

legfontosabb célkitűzése az, hogy az uniós források 60%-át fordítsuk gazdaságfejlesztési célokra. A 

gazdaságfejlesztésen belül a kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáért első 

helyen felelős operatív program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP), amelynek nyolc prioritása finanszírozza közvetlenül vagy közvetve a konvergencia 

régiókban működő kkv-k különböző területeken felmerülő fejlesztési szükségleteit. A Közép-

magyarországi régióban megvalósuló fejlesztéseket a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program (VEKOP) támogatja, míg a konvergencia régiók önkormányzati fejlesztéseit támogató 

Területfejlesztési Operatív Program (TOP) intézkedései közvetetten szolgálják a kisvállalkozók 

lehetőségeinek megteremtését, üzleti környezetének javítását. 
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2. Helyzetelemzés 
 

 

2.1. Módszertani megjegyzések 

 

A kkv-k statisztikai lehatárolása létszámkategória alapján történik. Ez alapján az 0–249 fővel 

működő szervezetek minősülnek kis- és középvállalkozásnak. 

  

A jelentés második, a kkv-k 2013-2014-es helyzetét bemutató fejezete a KSH a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (NGM) számára nyújtott éves adatszolgáltatására épül, amely – a vonatkozási kör 

különbözősége miatt – eltér a KSH honlapján és kiadványaiban szereplő számoktól.  

 

A KSH vállalkozás demográfiai adat-leválogatásai a Kkvt. gazdálkodási formára vonatkozó 

meghatározását
3
 leképezve készülnek, mely szerint: 

 Egy vállalkozás csak akkor lehet kkv, ha a gazdálkodási forma kódjának kezdőszámai: 11, 12 

vagy 21, illetve gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódja (GFO): 231, 133, 134 vagy 

135. 

 Az így leválogatott adatok nem tartalmazzák az (131, 132, 136, 137, 139 GFO kódszámú) 

egyéb jogi személyiségű cégek és az (22-es GFO kódszámú) egyéb nem jogi személyiségű 

vállalkozások adatait.
4
 

 

A kis- és középvállalkozások vizsgálatánál a Központi Statisztikai Hivatal módszertanának 

megfelelően megkülönböztetjük a regisztrált és a működő vállalkozások fogalmát is. A KSH 

definíciója szerint: 

 A regisztrált vállalkozás a megfigyelés időpontjában adószámmal rendelkező gazdasági 

szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt 

állókat is. 

 Egy adott évben működőnek tekintünk egy vállalkozást, ha az rendelkezett árbevétellel vagy 

volt foglalkoztatottja. 

 

A KSH a működő vállalkozások definícióját 2005-ben változtatta meg: egységes európai módszertan 

szerint jár el, azzal a céllal, hogy pontosabb eredményeket szolgáltasson, és a tagállamok adatai 

összehasonlíthatóak legyenek. Ennek megfelelően csak utólagosan, a benyújtott adóbevallások és 

statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben 

gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem.
5 

A vizsgált adatokból kb. 30-40 ezer vállalkozásra 

rendelkezünk adattal KSH adatgyűjtésből, a többi vállalkozásra az adóbevallásokból vesszük át a 

létszám és árbevétel adatokat. A vállalkozásokra vonatkozó egyéb adatok (szakágazat, gazdálkodási 

forma, területi besorolás) az év végi állapotnak felelnek meg.  
 

A KSH teljesítmény statisztikai adat-leválogatásai vállalkozás demográfiai adatoknál szélesebb 

vonatkozási kört érintenek. A vonatkozási körbe az Európai Biztosság éves gazdaságszerkezeti 

statisztikára vonatkozó 2009/250/EK Rendelete alapján definiált működő szervezetek kerülnek be. 

A megfigyelésbe bevont gazdálkodási formák a következők:  

 1 jogi személyiségű vállalkozások, 

 2 jogi személyiség nélküli vállalkozások, 

 7 egyéb gazdasági szervezetek, 

 Ezen felül az adatok tartalmazzák a 2014. év folyamán a vállalkozási szférából a nonprofit 

szektorba sorolt nonprofit gazdasági társaságok adatait. 

 

                                            
3
 2004. évi XXXIV. törvény, 19§. 5. pontja  

4 Ide tartoznak pl. a mezőgazdasági őstermelők, az ügyvédi irodák, oktatási munkaközösségek, végrehajtói irodák, közjegyzői irodák, 

polgárjogi társaságok, művészeti alkotó közösségek, társasházak, stb. 
5 A KSH 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. 
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2014 januárjától kibővült a mikro-, kis- és középvállalkozói kategóriába sorolt vállalkozások 

köre. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLVI törvény módosította a 

Kkvt. 19. § 5. pontját. A módosításnak megfelelően 2014 januárjától a Kkv törvényben meghatározott 

kkv-k körébe tartoznak a kkv kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, 

halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és 

vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek is.  

 

Megjegyzendő továbbá, hogy a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) adatok a kkv-k esetében nem vethetők 

össze a nemzetgazdasági szinten számított bruttó hazai termék (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 a GDP termelés szempontjából, 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 BHÉ számításakor a nemzeti számlák európai 

rendszerének (ESA) szabályai 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 létszámkategóriákra vonatkozó adatokkal. 
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2.2. Összefoglaló adatok  

 

Az alábbi táblázatok átfogó képet nyújtanak a Magyarországon tevékenykedő összes vállalkozás, 

valamint kifejezetten a kis- és középvállalkozások legfőbb mutatóinak alakulásáról az ezredfordulót 

követő időszakra vonatkozóan.  

 

2/1 A vállalkozások néhány mutatója 

(2000-2014) 

Megneve-

zés 

Regisztrált 

vállalkozá-

sok száma** 

(db) 

Működő 

vállalkozá-

sok 

száma** 

(db)  

Foglalkoz-

tatottak 

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 942 462 691 664 2 708 294 13 417 969 70 778 505 19 100 490 

2011 972 123 685 156 2 707 934 14 349 846 75 935 176 21 609 979 

2012 961 847 639 445 2 708 964 14 310 568 76 429 008 22 410 563 

2013 968 998 574 133 2 661 841 15 235 601 78 612 100 23 487 471 

2014* 973 844 553 380 2 735 436 16 694 569 84 134 636 25 310 201 

* előzetes adatok, kivéve a regisztrált vállalkozások száma 

** A regisztrált és a működő vállalkozások száma mutató vonatkozási köre eltér a teljesítmény-

statisztikai adatok vonatkozási körétől 

***A tábla termékforgalmi export oszlopa nem tartalmazza az EU-n belüli kereskedelem 

adatszolgáltatói küszöb alatti forgalomra vonatkozó teljeskörűsítését és a magánszemélyek forgalmát. 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium 
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2/2 A kis- és középvállalkozások néhány mutatója 

(2000-2014) 

Megnevezés 

Regisztrált 

kkv-k 

száma** 

(db) 

Működő 

kkv-k 

száma** 

(db) 

Foglalkozta-

tottak száma 

(fő) 

Kkv-k 

által 

Bruttó 

hozzá-

adott érték            

(millió Ft) 

Kkv 

Árbevétel 

nagysága 

(millió Ft) 

Kkv 

termék-

forgalmi 

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 912733 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 7 572 882 47 906 537 4 791 283 

2009 910 871 683 369 2 011 764 7 104 900 41 594 186 4 231 306 

2010 941 588 690 798 2 003 429 7 412 892 41 504 323 4 828 406 

2011 971 271 684 297     1 989 340 7 883 089 44 048 839 5 792 199 

2012 960 978 638 579 1 981 107 7 896 725 44 633 608 6 287 983 

2013 968 123  573 269 1 938 111 8 328 127 45 667 350 6 379 887 

2014* 972 982 552 474 1 982 317 9 084 642 49 176 151 6 981 547 

* előzetes adatok, kivéve a regisztrált kkv-k száma  

** A regisztrált és a működő vállalkozások száma mutató vonatkozási köre eltér a teljesítmény-

statisztikai adatok vonatkozási körétől 

***A tábla termékforgalmi export oszlopa nem tartalmazza az EU-n belüli kereskedelem 

adatszolgáltatói küszöb alatti forgalomra vonatkozó teljeskörűsítését és a magánszemélyek forgalmát. 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium 
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A következő ábrák a kis- és közepes vállalkozások főbb jellemzőit területi megoszlásuk szerint 

szemléltetik. 

 

2/3 Regisztrált vállalkozások számának területi megoszlása 

2014 

 
 

2/4 Működő kkv-k számának területi megoszlása 

2014 
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2.3. 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.  

 

Az ezredforduló óta eltelt időszakban a regisztrált vállalkozások száma
6
 2014-ben érte el 

maximumát 973 844 db bejegyzett céggel. 2013-ban számuk 968 998 db volt.  

 

Létszámkategória szerint a legnagyobb arányt továbbra is a maximum 1 főt foglalkoztató 

vállalkozások képviselik, 2013-ben 73,7%, 2014-ben 72,8% volt az arányuk az összes vállalaton belül. 

 
2/5 A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként (db) 

(2000-2014) 

Gazdálkodási 

forma / Év 

Egyéni 

vállalkozás 
Bt. Kkt. Kft. Rt. 

Szövet-

kezet 
Egyéb 

Összese

n 

2000 492 281 188 129 7 873 167 031 4 372 7 516 1 949 869 151 

2001 492 516 199 143 8 213 172 918 4 423 7 074 2 046 886 333 

2002 492 153 208 446 8 113 182 240 4 425 6 768 2 045 904 190 

2003 488 180 214 780 7 889 193 245 4 345 6 790 2 036 917 265 

2004 482 752 219 015 7 725 209 717 4 357 6 532 2 087 932 185 

2005 469 873 220 948 7 483 224 144 4 371 6 230 2 057 935 106 

2006 434 585 221 145 7 244 238 410 4373 5 860 2 022 913 639 

2007 425 930 218 301 6 868 257 346 4 493 5 488 1 981 920 407 

2008 400 279 211 814 6 486 292 148 4 806 5 245 1 932 922 710 

2009 372 701 202 141 6 151 319 784 4 998 4 365 1 704 911 844 

2010 384 126 190 708 5 752 350 135 5 246 4 358 2 137 942 462 

2011 385 561 182 083 5 469 388 290 5 569 2 976 2 175 972 123 

2012 368 836 172 157 5 131 404 922 5 762 2 898 2 141 961 847 

2013 376 276 162 390 4 747 413 672 5 937 3 930 2 046 968 998 

2014 393 515 151 124 4 314 412 563 6 102 4 244 1 982 973 844 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

   

 

A gazdálkodási formák szerinti jellemzőket tekintve megállapítható, hogy az egyéni vállalkozások és a 

részvénytársaságok száma nőtt érdemben, míg ezzel szemben a betéti társaságok és a közkereseti 

társaságok számának csökkenése volt tapasztalható. A szövetkezetek esetében 2011-ben bekövetkezett 

nagymértékű csökkenést 2013-2014-ben egy hasonló mértékű növekedés korrigálta.  

 

A regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása 2013-2014-ben a következő képet 

mutatta: egyéni vállalkozó 38,8 % - 40,4 %, korlátolt felelősségű társaság 42,7 % - 42,4 %, betéti 

társaság 16,8 % - 15,5 %, közkereseti társaság 0,5 % - 0,4 %, részvénytársaság 0,6 % -0,6 %, 

szövetkezet 0,4% - 0,4 % és a fennmaradó 0,2 % - 0,2 % az egyéb kategória, amely az egyéni cégeket 

is tartalmazza. 

 

                                            
6 a 2.1. fejezetben ismertetett számítási módnak megfelelő KSH definíció alapján 
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2.3.2. Működő vállalkozások 

 

 2013-ben a regisztrált vállalkozások 58,2 %-a, 2014-ben 56,8 %-a, összesen 553 380 db működött.
7
 A 

működő vállalkozások számánál fontos hangsúlyozni, hogy 2014 vonatkozásában előzetes adatról van 

szó. A működő vállalkozások végleges száma – a KSH tájékoztatása szerint – várhatóan kb. 8-10 

ezerrel több lesz a végleges 2014-es adatokban, mint amit az előzetes adatok mutatnak.  
 

A következő táblázatok a 2000-et követő időszakra vonatkozóan a működő vállalkozások számának és 

arányának alakulását mutatják be. 

 
2/6 Működő vállalkozások száma létszámkategóriák szerint (db) 

(2000-2014) 

Év/Létszám 

nagyság 

0-1 fő 

(mikro) 

2-9 fő 

(mikro) 

10-49 fő  

(kis) 

50-249 fő 

(közepes) 

 250 fő és 

fölötti 

(nagy) 

Összesen 

2000 424 575 165 700 25 724 5 326 1 082 622 407 

2001 442 399 168 576 26 052 5 317 1 040 643 384 

2002 486 618 171 812 26 720 4 989 999 691 138 

2003 479 225 185 119 27 673 5 002 955 697 974 

2004 478 609 191 995 28 672 5 016 944 705 236 

2005 475 648 193 577 29357 4966 922 704 470 

2006 466 843 192 343 29 210 4 993 921 694 310 

2007 447 544 202 158 28 274 5 067 923 683 966 

2008 459 296 202 788 28 753 5 131 951 696 919 

2009 465 491 187 038 26 116 4 724 863 684 232 

2010 466 313 193 353 26 517 4 615 866 691 664 

2011 461 962 191 328 26 392 4 615 859 685 156 

2012 421 550 186 662 25 817 4 550 866 639 445 

2013 372 286 171 150 25 353 4 480 864 574 133 

  2014* 353 037 168 281 26 540 4 616 906 553 380 

*előzetes adatok      

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

  

 

Noha az adatok alapján jól látható, hogy a társas vállalkozások fokozatosan teret nyertek az egyéni 

vállalkozásokkal szemben, a kkv-k méretstruktúrájában továbbra is a mikrovállalkozások aránya a 

meghatározó. 2014-ben ez a szegmens alkotta az összes működő vállalkozás 94%-át, amelyből a 0-1 

fős vállalkozások az összes működő vállalkozás 63,8%-át képviselték.  

 

  

                                            
7 a 2.1. fejezetben ismertetett számítási módnak megfelelő KSH definíció alapján 
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2/7 Működő vállalkozások megoszlása létszámkategóriák szerint  

(2000-2014) 

Év/Létszám 

nagyság 

0-1 fő 2-9 fő  10-49 fő (kis) 50-249 fő 

(közepes) 

250 fő és 

fölötti 

(nagy) 

Összesen 

2000 68,2% 26,6% 4,1% 0,9% 0,2% 100% 

2001 68,8% 26,2% 4,0% 0,8% 0,2% 100% 

2002 70,4% 24,9% 3,9% 0,7% 0,1% 100% 

2003 68,7% 26,5% 4,0% 0,7% 0,1% 100% 

2004 67,9% 27,2% 4,1% 0,7% 0,1% 100% 

2005 67,5% 27,5% 4,2% 0,7% 0,1% 100% 

2006 67,2% 27,8% 4,2% 0,7% 0,1% 100% 

2007 65,4% 29,7% 4,1% 0,7% 0,1% 100% 

2008 65,9% 29,2% 4,1% 0,7% 0,1% 100% 

2009 68,0% 27,4% 3,8% 0,7% 0,1% 100% 

2010 67,4% 28,0% 3,8% 0,7% 0,1% 100% 

2011 67,4% 27,9% 3,9% 0,7% 0,1% 100% 

2012 65,9% 29,2% 4,0% 0,7% 0,1% 100,0% 

2013 64,8% 29,8% 4,4% 0,8% 0,2% 100,0% 

  2014* 63,8% 30,4% 4,8% 0,8% 0,2% 100% 

*előzetes adatok      

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium   

 

A vállalkozások létszámkategória szerinti megoszlásában a nagyobb vállalkozásokra vonatkozóan 

gyökeres változás nem tapasztalható a vizsgált időszakban: a közepes és nagyvállalatok aránya stabil, 

a kisvállalkozások aránya 2011 óta, a 2-9 fős mikrovállalkozások aránya pedig 2012 óta enyhén 

növekvő tendenciát mutat.   

 

2.3.3. Gazdálkodási formák 

 

A működő vállalkozások számának gazdálkodási forma szerinti alakulása néhány ponton eltér a 

regisztrált vállalkozások esetében tapasztalt trendektől. A legfontosabb különbség, hogy 2012-től 

kezdve a működő vállalkozások számában markáns csökkenés figyelhető meg, és három év alatt 

mintegy 132 ezerrel csökkent a működő vállalkozások száma, a 2000 óta mért legkisebb értékre. A 

2012-től kezdve bekövetkező csökkenés döntő részt a működő egyéni vállalkozások számának (-102 

ezer) és az új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: új Ptk. vagy kódex) hatálybalépése előtt nem 

jogi személyiségű társaságnak minősülő Bt. és Kkt. számának (-34 ezer) csökkenésére vezethető 

vissza.
8
  

 

A 2014 előtt is jogi személyiséggel rendelkező társaságnak minősülő Kft., Rt. formák szektorban 

betöltött szerepe így egyre jelentősebb. A korlátolt felelősségű társaságok aránya a 2000-ben 

tapasztalt 18%-os szintről 2014-re 46,4%-ra emelkedett. A részvénytársaságok és a szövetkezetek 

pedig nemcsak arányukat, de számosságukat tekintve is növekedtek a vizsgált időszakban. 

 

  

                                            
8
 A végleges értékek ennél várhatóan kisebb mértékű csökkenést fognak mutatni, de a trendeket ezek az adatok is 

jól szemléltetik.  



 

16 

 

2/8 A működő vállalkozások száma jogi formák szerint (db) 

(2000-2014) 

Időszak 
Egyéni 

vállalkozás 
Bt. Kkt. Kft. Rt. Szövetkezet Egyéb Összesen 

2000 360 075 134 169 5 970 114 112 3 336 3 954 791 622 407 

2001 360 668 146 422 6 333 121 849 3 425 3 786 901 643 384 

2002 390 843 154 420 6 263 131 776 3 451 3 532 853 691 138 

2003 383 509 157 877 6 010 142 954 3 443 3422 759 697 974 

2004 376 463 160 236 5 844 155 333 3 415 3 207 738 705 236 

2005 372 973 155 325 5 535 163 475 3 388 3 080 694 704 470 

2006 351 745 156 942 5 309 173 393 3 457 2 784 680 694 310 

2007 336 205 152 243 4 950 183 920 3 536 2 466 646 683 966 

2008 332 918 146 347 4 625 206 344 3 733 2 318 634 696 919 

2009 313 887 137 136 4 299 222 289 3 817 2 185 619 684 232 

2010 311 736 129 165 4 027 239 673 3 898 2 152 1 013 691 664 

2011 297 540 120 725 3 760 256 200 4 024 1 840 1 067 685 156 

2012 252 187 112 109 3 465 264 732 4 143 1 769 1 040 639 445 

2013 206 438 95 048 2 895 262 728 4 200 1 904 920 574 133 

  2014* 195 467 87 196 2 628 256 599 4 290 2 189 5 011 553 380 

*előzetes adatok        

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.3.4. Vállalkozások alakulása- túlélési képesség 

 

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

társasági forma jelentősen befolyásolja. A részletes adatok elemzése alapján megállapítható, hogy 

vállalkozási forma alapján a társas vállalkozások túlélési képessége számottevően kedvezőbb az 

egyéni formában tevékenykedőknél.   
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2/9 Működő vállalkozások számának változása (db)
9
 

 (2000-2014) 

Megnevezés 
Vállalkozások száma 

az előző évben 

Előző évben 

tevékenységét 

befejezte 

Tárgyévben új 

szervezetek 

Vállalkozások 

száma a tárgyévben 

2000 na.* 59 884 85 786 622 407 

2001 622 407 66 539 83 754 643 384 

2002 643 384 66 236 103 691 691 138 

2003 691 138 79 637 71 385 697 974 

2004 697 974 60 004 70 901 705 236 

2005 705 236 59 982 63 176 704 470 

2006 704 470 73 613 59 369 694 310 

2007 694 310 66 581 60 592 683 966 

2008 683 966 64 917 70 909 696 919 

2009 696 919 72 505 62 694 684 232 

2010 684 232 63 408 69 558 691 664 

2011 691 664 74 264 68 450 685 156 

2012 685 156 100 683 56 369 639 445 

2013 639 445 109 320 **  48 363 574 133 

2014** 574 133 83 612*** 48 487 553 380 

* módszertani változás miatt nem összehasonlíthatóak az adatok 

** előzetes adatok 

*** becsült adat 

   

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

A KSH módszertana szerint egy vállalkozás akkor tekinthető megszűntnek, ha az két egymást követő 

évben kimarad a működő szervezetek közül.
10

  Mindebből adódóan a jelentés írása idején megszűnt 

vállalkozásokra vonatkozó végleges adatok még nem álltak rendelkezésre a Központi Statisztikai 

Hivatalnál. A működő vállalkozások végleges száma – szintén a  KSH tájékoztatása szerint – 

várhatóan kb. 8-10 ezerrel több lesz a végleges 2014-es adatokban, mint amit az előzetes adatok 

mutatnak.  
  

2.3.5. Ágazati jellemző 

 

A vizsgált két évben a vállalkozások több mint egyharmadát magába foglaló két nemzetgazdasági 

ágazat szerepe tovább erősödött, a (G) kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a 

vállalkozások 21,66%-a, az (M) szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén a 

vállalkozások 16,09%-a működött 2014-ben. Viszonylag magas a (C) feldolgozóiparban (7,69%) és 

az (F) építőiparban (8,61%) tevékenykedő vállalkozások aránya is. 

 

  

                                            
9 Vállalkozások száma a tárgyév végén = Vállalkozások száma előző év végén - tárgyévben megszűnt szervezetek + tárgyévben alakult új 

szervezetek/összefüggés nem állítható fel, mert a működő kkv vállalkozások statisztikái az EUROSTAT Vállalkozás Demográfia projekt 

módszertana szerint készülnek. 
10 A jogutóddal megszűnt szervezetek nem számítanak valódi megszűnésnek 
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A következő ábra a vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlását szemlélteti, 2014-re 

vonatkozóan. 

 

2/10 A működő vállalkozások megoszlása ágazatonként  
(2014*) 

 
* előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

A kis- és középvállalkozások ágazati megoszlása csaknem teljesen azonos az előbbiekkel. 2014-ben a 

kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban tevékenykedett a kkv-k 21,7 %-a, szakmai, műszaki 

és tudományos tevékenységet a kkv-k 16,1%-a folytatott.  
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      A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

      B  Bányászat, kőfejtés

      C  Feldolgozóipar

      D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

      E  Vízellátás; szennyvíz kezelése, 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



 

19 

 

2/11 Működő kis- és középvállalkozások számának megoszlása ágazatonként  

(2014*) 

Ágazat 0-1 fő 2-9 fő 
10-49 

fő 

50-

249 fő 

Kkv 

összesen 

250 

fő és 

fölötti 

Összesen 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat                                                          

13 911 6 415 1 413 286 22 025 33 22 058 

B  Bányászat, kőfejtés                                                                              189 133 68 15 405 2 407 

C  Feldolgozóipar                                                                                   20 533 14 689 5 296 1 630 42 148 408 42 556 

    CA Élelmiszer, ital, dohánytermék 

gyártása                                                        

2 364 2 378 1 168 311 6 221 69 6 290 

    CB Textília, ruházat, bőr és 

bőrtermék  gyártása                                                   

2 036 1 068 403 138 3 645 25 3 670 

    CC Fafeldolgozás, papírtermék 

gyártása, nyomdai tevékenység                                       

3 325 2 176 578 120 6 199 18 6 217 

    CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás                                                                3 2 1 1 7 2 9 

    CE Vegyi anyag, termék gyártása                                                                   234 192 103 42 571 8 579 

    CF Gyógyszergyártás                                                                               21 21 14 17 73 7 80 

    CG Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása                                               

1 425 1 344 514 200 3 483 44 3 527 

    CH Fémalapanyag és 

fémfeldolgozási termék gyártása                                                

3 052 2 727 1 221 310 7 310 29 7 339 

    CI Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása                                              

660 427 109 55 1 251 27 1 278 

    CJ Villamos berendezés gyártása                                                                   309 228 110 88 735 40 775 

    CK Gép, gépi berendezés gyártása                                                                  873 890 350 132 2 245 33 2 278 

    CL Járműgyártás                                                                                   223 178 102 90 593 78 671 

    CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, javítása                         

6 008 3 058 623 126 9 815 28 9 843 

D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás                                             

389 132 55 50 626 23 649 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés            

720 604 221 71 1 616 31 1 647 

      B+C+D+E  Ipar                                                                                       21 831 15 558 5 640 1 766 44 795 464 45 259 

F  Építőipar                                                                                        27 560 16 688 3 122 277 47 647 20 47 667 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás                                                                    61 385 50 991 6 662 712 119 750 100 119 850 

H   Szállítás, raktározás                                                                           11 077 7 173 1 607 290 20 147 73 20 220 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás                                                            11 654 12 627 2 055 186 26 522 16 26 538 

J  Információ, kommunikáció                                                                         21 843 5 899 933 153 28 828 33 28 861 

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység                                                                14 699 2 056 269 148 17 172 29 17 201 

L  Ingatlanügyletek                                                                                 20 824 5 469 688 67 27 048 7 27 055 

M  Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység                                                         

67 122 19 987 1 738 185 89 032 25 89 057 

N  Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység                                             

19 666 6 824 1 389 438 28 317 95 28 412 

         A - N   ágak összesen                                                                            291 572 149 687 25 516 4 508 471 283 895 472 178 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás                                             

4 1 0 1 6 0 6 

P  Oktatás                                                                                          20 142 2 127 147 9 22 425 0 22 425 

Q  Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás                                                            

15 404 9 479 340 30 25 253 6 25 259 

R  Művészet, szórakoztatás, szabad idő                                                              10 956 2 120 235 27 13 338 2 13 340 

S  Egyéb szolgáltatás                                                                               14 959 4 867 302 41 20 169 3 20 172 

     Összesen                                                                                             353 037 168 281 26 540 4 616 552 474 906 553 380 

* előzetes adatok 

Forrás: KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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2.3.6. Területi jellemző 

 

2012-ben a működő vállalkozások 40,8%-a tevékenykedett a Közép-magyarországi régióban, 2014-re 

ez az arány 41,2%-ra emelkedett. Közép-Magyarországot továbbra is Észak- és Dél-Alföld követi 

11,8% és 11,4%-kal, ami mindkét régió esetében kismértékű növekedést jelent az előző időszakhoz 

képest.  

 

2/12 Működő vállalkozások megoszlása régiónként  

(2014*) 

 

* előzetes adatok 

Forrás: KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

 

2/13 A vállalkozások néhány mutatójának régió szerinti alakulása (1.) 
(2013-2014) 

Régió Foglalkoztatottak 

számának megoszlása 

(%) 

Hozzáadott érték 

megoszlása (%) 

Árbevétel 

megoszlása (%) 

 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 

Közép-Magyarország 42,4 42,6 53,8 53,3 57,5 57,8 

Közép-Dunántúl 9,6 9,6 8,2 8,6 7,2 7,3 

Nyugat-Dunántúl 9,8 9,8 8,6 8,9 7,1 7,3 

Dél-Dunántúl 7,6 7,5 5,5 5,5 4,9 4,8 

Észak-Magyarország 7,7 7,6 6,1 5,9 5,6 5,4 

Észak-Alföld 11,3 11,3 8,8 9,0 8,6 8,4 

Dél-Alföld 11,6 11,5 9,0 8,8 9,0 9,0 

Összesen 100 100 100 100 100 100 

* előzetes adatok       

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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41,22% 

KÖZEP-

DUNÁNTUL                                                                                  
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DUNÁNTUL                                                                                 
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DÉL-DUNÁNTUL                                                                                    
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MAGYARORSZÁG                                                                              
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DÉL-ALFÖLD                                                                                      
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2/14 A vállalkozások néhány mutatójának régió szerinti alakulása (2.)  

(2013-2014) 

Régió Vállalkozás sűrűség 

(működő, 1000 

lakosra), db 

Működő 

vállalkozások 

számának 

megoszlása (%)  

Export 

megoszlása (%) 

 2013 2014* 2013 2014* 2013 2014* 

Közép-Magyarország 79,9 76,7 41,2 41,2 33,4 32,2 

Közép-Dunántúl 51,9 50,1 9,7 9,6 19,6 18,4 

Nyugat-Dunántúl 56,0 54,0 9,6 9,6 18,6 21,1 

Dél-Dunántúl 50,4 48,5 8,1 8,0 3,5 3,7 

Észak-Magyarország 40,7 39,5 8,4 8,4 8,7 8,7 

Észak-Alföld 44,9 43,9 11,6 11,7 10,8 10,5 

Dél-Alföld 50,8 49,5 11,4 11,4 5,4 5,4 

Összesen 58,0 56,1 100 100 100 100 

* előzetes adatok       

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Területi eloszlást tekintve még mindig a közép-magyarországi koncentráltság jellemző. A közép-

magyarországi régióban 1000 lakosra átlagosan 76,7 vállalkozás jutott 2014-ben, szemben az 56,1-es 

országos átlaggal. Az exportértékesítésben változatlanul Budapest és Pest megye játszotta a 

meghatározó szerepet, ugyanakkor figyelemre méltó adat, hogy a nyugat- és közép-dunántúli 

vállalkozások exportból való részesedése jelentős mértékben felülmúlja akár a foglalkoztatásból, 

akár a vállalkozások számból való részesedésüket.   

 

 

2.4. Gazdasági szerepük 

 

A kis- és középvállalkozások a munkahelyteremtésben továbbra is meghatározó szerepet 

töltenek be. 2014-ben a kkv-k a teljes vállalati szektoron belül a foglalkoztatottak több mint 

72,5%-ának biztosítottak kereseti lehetőséget. A kkv-szektor bruttó hozzáadott értékből és a teljes 

árbevételéből való részesedése a foglalkoztatottsági arányhoz képest kisebb mértékű.  

 

A 2012-es 28,2% csúcs után 2013-ban némileg visszaesett, majd 2014-ben megint nőtt a kkv-szektor 

exportértékesítésben betöltött szerepe. 

 

2/15 A kis- és középvállalkozások főbb gazdasági mutatói 

(2011-2014) 

  
Foglalkoztatottak 

aránya 

Bruttó hozzáadott 

érték 

Árbevétel 

nagysága 
Export 

2011 73,5% 54,9% 58,1% 26.8% 

2012 73,1% 55,2% 58,4% 28.1% 

2013 72,8% 54,7% 58,1% 27,2% 

2014* 72,5% 54,4% 58,4% 27,6% 

* előzetes adatok 

    Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.1. Foglalkoztatásban betöltött szerepük 

 

A KSH adatai szerint a foglalkoztatottak száma 2014-ben mind a kkv-szektorban, mind a 

nagyvállalatok körében növekedni tudott és a teljes vállalkozói szektor tekintve 2 735 ezer főre 
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emelkedett.  A kkv-k 2013-ban 1 938 ezer főt, azaz a vállalati szektor munkavállalóinak 72,8 %-át, 

míg 2014-ben 1 982 ezer főt, azaz a vállalati szektor munkavállalóinak 72,5 %-át foglalkoztatták.  

 

2/16 vállalkozási szektorban foglalkoztattak száma létszámkategóriák szerint  

(2011-2014) 

Év/Létszám 

nagyság 

0-9 fő 10-49 fő (kis) 50-249 fő 

(közepes) 

Kkv-k 

összesen 

250 fő és 

fölötti 

(nagy) 

Összesen 

2011 1 050 918 494 901 443 521 1 989 340 718 594 2 707 934 

2012 1 041 777 495 454 443 876 1 981 107 727 857 2 708 964 

2013 999 769 500 486 437 856 1 938 111 723 730 2 661 841 

  2014* 1 021 219 520 082 441 016 1 982 317 753 119 2 735 436 

*előzetes adatok      

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium   

 

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

előbbiek az összes vállalkozásoknál alkalmazásban álló 19%-ának, utóbbiak a 16,1%-ának 

nyújtottak kereseti lehetőséget 2014-ben. A kkv-knál dolgozók legnagyobb csoportja  (az 

összes foglalkoztatott 37,4%) a gazdasági változásokra legérzékenyebben reagáló és 

legkisebb jövedelemtermelő képességgel bíró 1-10 fős, mikrovállalkozásoknál dolgozott 

2013-14-ben is, amely több mint egymillió munkavállalót érint az országban. 
  

2/17 A vállalkozások által foglalkoztatottak megoszlása (%) 

(2013-2014) 

 
*előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.2. Árbevétel 

 

A kkv-szektor részesedése a vállalkozások árbevételéből továbbra is jóval magasabb, mint a bruttó 

hozzáadott érték esetében, ami tevékenységük szerteágazó jellegét mutatja. 2013-ben a vállalkozások 

árbevételének 58,1%-át, 2014-ben pedig az előzetes adatok szerint 58,4%-át a kis- és 

középvállalkozások adták.  
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2/18 A vállalkozások árbevételének létszámkategória szerinti megoszlása (%) 
(2004-2014) 

 
*előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2014-ben a működő vállalkozások közel fele (48,8%) maximum 5 millió forint árbevétellel 

rendelkezett. A 12,8% azoknak az aránya, akik 5-10 millió forint, 23,2% azoké, akik 10-50 millió 

forint árbevételre tettek szert. Az 50-100 millió forint árbevétellel rendelkezők aránya 5,6% volt, míg a 

vállalkozások 9,5%-a 100 millió forint feletti jövedelemmel rendelkezett. Az elmúlt két évben a 

megszűnő vállalkozások döntő részben a 0-5 millió forint és kisebb részben az 5-10 millió forint 

árbevételű vállalkozások közül kerültek ki.  

 

2/19 A működő vállalkozások számának alakulása árbevétel szerint, db  

(2000-2014) 

Év Ismeretlen  0-5 MFt 5-10 MFt 10-50 MFt  50-100 

MFt 

100 MFt 

és több  

Összesen  

2000 549 408 377 71 691 91 976 19 826 29 988 622 407 

2001 486 409 031 77 720 101 104 21 880 33 163 643 384 

2002 438 441 207 82 067 108 022 23 575 35 829 691 138 

2003 689 428 539 87 133 118 637 24 430 38 546 697 974 

2004 472 423 737 88 659 126 488 25 346 40 534 705 236 

2005 0 416 195 87 971 131 953 26 013 42 338 704 470 

2006 0 396 612 87 679 136 515 27 494 46 010 694 310 

2007 308 382 980 85 568 138 576 28 677 47 857 683 966 

2008 1 339 374 722 84 782 141 090 28 994 47 591 678 518 

2009 282 383 043 84 953 141 770 28 542 45 642 684 232 

2010 258 395 100 84 374 137 723 28 616 45 593 691 664 

2011 71 388 815 82 095 137 972 28 997 47 206 685 156 

2012 103 354 931 77 377 130 731 28 966 47 337 639 445 

2013 413 295 207 71 736 128 076 29 828 48 873 574 133 

2014* 777 270 061 70 754 128 273 30 920 52 595 553 380 

* előzetes adatok       

Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági 

Minisztériumnak 

   

 

A nagyvállalatok túlnyomó többsége a 100 millió forint feletti kategóriában található, de mint a 

következő táblázat is mutatja, a nagy árbevétellel rendelkező vállalatok között jelentős számú kkv 

is megtalálható: 

7,3% 7,4% 7,2% 7,7% 7,9% 7,9% 7,1% 7,5% 6,6% 6,2% 6,1% 

14,7% 14,4% 14,8% 14,9% 14,9% 15,0% 14,3% 13,9% 14,5% 14,6% 14,3% 

20,5% 19,7% 18,2% 17,8% 17,6% 17,5% 18,0% 17,6% 16,3% 16,7% 17,8% 

18,0% 18,1% 19,7% 20,6% 21,2% 20,4% 19,3% 19,1% 21,0% 20,6% 20,2% 

39,5% 40,4% 40,1% 39,0% 38,3% 39,2% 41,4% 42,0% 41,6% 41,9% 41,6% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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1 fős 2-9 fős 10-49 fős 50-249 fős 250 fős és a feletti
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2/20 A működő vállalkozások száma árbevétel szerint, méretkategóriánként (db)  

(2014) 

Létszámkategória 
Ismeret-

len 
0-5 MFt 

5-10 

MFt 

10-50 

MFt 

50-100 

MFt 

100 MFt és 

több 
Összesen 

0-1 fő 48 241 727 46 053 53 239 6 321 5 649 353 037 

2-9 fő 315 28 102 24 596 72 813 20 405 22 050 168 281 

10-49 fő 274 205 103 2 180 4 133 19 645 26 540 

50-249 fő 130 25 2 38 58 4 363 4 616 

250 fő és a fölötti 10 2 0 3 3 888 906 

Összesen 777 270 061 70 754 128 273 30 920 52 595 553 380 

* előzetes adatok        

Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

 

A 0-1 fős vállalkozások túlnyomó többsége (68,5%-a) 5 millió forint alatti árbevétellel rendelkezett 

2014-ben. A 2-9 fős vállalkozások legnagyobb arányban a 10-50 milliós kategóriába tartoztak 

(43,3%), viszont az alacsony alkalmazotti létszám ellenére 13,1%-uk már 100 millió forintnál is 

nagyobb árbevétellel rendelkezett. A kisvállalkozások (10-49 fő) többsége elérte a 100 milliós 

árbevételt, csak 26%-uk került az ennél alacsonyabb jövedelmű kategóriákba.  

 

2/21 A működő vállalkozások aránya árbevétel szerint, létszámkategóriánként (%)  

(2014*) 

Létszámkategó-

ria 

Ismeret-

len 
0-5 MFt 

5-10 

MFt 

10-50 

MFt 

50-100 

MFt 

100 MFt 

és több 
Összesen 

0-1 fős 0,0 68,5 13,0 15,1 1,8 1,6 100 

2-9 fős 0,2 16,7 14,6 43,3 12,1 13,1 100 

10-49 fős 1,0 0,8 0,4 8,2 15,6 74,0 100 

50-249 fős 2,8 0,5 0,0 0,8 1,3 94,5 100 

250 fős és a 

fölötti 1,1 0,2 0,0 0,3 0,3 98,0 100 

Összesen 0,1 48,8 12,8 23,2 5,6 9,5 100 

* előzetes adatok        

Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

 

2.4.3. Bruttó hozzáadott érték 

 

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

adódóan a bruttó hazai termék előállításában is fontos szerepet töltenek be. A bruttó hozzáadott érték
11

 

jellemzően 55% körül mozog. 2013-ben 54,7%-ot, 2014-ben az előzetes adatok szerint 54,4%-ot 

képviseltek a kkv-k a bruttó hozzáadott érték termeléséből. Az üzleti szféra által előállított bruttó 

hozzáadott érték több mint egyharmadát (35,9%) a mikro- és kisvállalkozások, közel ötödét a 

középvállalatok, 45,6%-át a nagyvállalatok állították elő 2014-ben.   

 

  

                                            
11A 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. 
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2/22 Bruttó hozzáadott érték létszámkategória szerinti alakulása (%) 

(2004-2014) 

 
*előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.4. Export 

 

A vizsgált években némi visszaesés után ismét növekedni kezdett a kis- és középvállalkozások 

exportértékesítésben betöltött szerepe. A kkv-k exportból való részesedése 2012-es 28,1%-os 

csúcsérték elérése után 2013-ben 27,2% volt, 2014-ben 27,6%-ra emelkedett. A vizsgált időszakban a 

kisvállalatok (10-49 fő) exportértékesítésben betöltött szerepének növekedése volt megfigyelhető.  

 

2/23 A vállalkozási méretkategóriák exportból való részesedésének megoszlása (%) 
(2013-2014*)  

 
*előzetes adatok 

Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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2014-ben a vállalkozások exportértékesítésének 97%-a továbbra is két nemzetgazdasági ágazathoz 

kötődött. Első helyen szerepelt a feldolgozóipar (83,6%), ahol a teljes vállalati árukivitel 17,2%-

át adták a kkv-k. A második helyen szerepelő kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a kkv-k 

szerepe jóval nagyobb, ők adták az exportértékesítés 81,3%-át.   
 

2/24 A vállalkozások exportértékesítésének megoszlása ágazatonként 

(2014) 

 
Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

2.4.5. Kutatás-fejlesztés és innováció 

 

2013-ban Magyarországon a K+F tevékenység tovább élénkült. A kutatás-fejlesztési 

ráfordítások a KSH adatai alapján 2013-ban az előző évhez képest kifejezetten magas 15,5%-os 

emelkedést mutattak, ezzel meghaladták a 420 milliárd forintot és elérték a GDP 1,4%-át. A 2014. 

évre vonatkozó adatok szerint nemzetgazdasági szinten a kutatás-fejlesztési tevékenységre még 

nagyobb összeget, 441 milliárd forintot fordítottak. 

 

A magyarországi kutatóhelyek száma 2013-ban 3159-re növekedett, majd 2014-ben lecsökkent 2994-

re. 2013-ban az előző évhez képest 3,1%-kal többen, 58,2 ezren foglalkoztak K+F-tevékenységgel, 

2014-ben ez a mutató 1,8%-kal csökkent 57,2 ezerre. A teljes munkaidejű dolgozókra átszámított 

létszám (a továbbiakban: számított létszám) ennek megfelelően 2013-ban nőtt, 2014-re pedig csökkent 

és a KSH jelentése szerint 37,3 ezer fő volt 2014-ben. A ténylegesen kutatói állásban dolgozók 

létszáma mindkét évben nőtt előbb 2,1%-kal, majd 2014-ben 3,7%-kal és létszámuk elérte 39,2 

ezer főt. Ez azt jelenti, hogy a fő létszám-adatokban bekövetkezett csökkenést a kutatási 

segédszemélyzet létszámának csökkenése okozta.  

 

A K+F-beruházások 2013-ban jelentős mértékben, 30,4%-kal növekedtek, amit 2014-ben 14,2%-os 

visszaesés követett. 2014-ben a nemzetgazdasági beruházások 1,22%-át tették ki a K+F beruházások.  

 

A vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenysége évről évre intenzívebb, adataik az utóbbi években 

a számos vonatkozásban meghaladták minden korábbi időszak értékeit. A javuló K+F tendenciák 

mögött mindkét évben döntő részt a versenyszféra kutatási tevékenységének eredményei állnak: a 

K+F-ráfordítások a vállalkozási kutatóhelyeken 2013-ban 22,2%-kal, 2014-ben pedig 8,2%-kal 

emelkedtek, ezzel a forintban kifejezett értéke elérte a 315 milliárd forintos értéket. A 

vállalkozási kutatóhelyek száma 2013-ban 1712, 2014-ben 1570 volt. 
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A kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozása változatlanul közel kétharmad részben a vállalkozási 

szférából származik. Az állam K+F-ösztönző politikájának eredményeként 2013-ban példátlanul 

nagymértékben, 48,5%-kal emelkedtek a költségvetésből származó források. A költségvetési források 

2014-ben 6,3%-kal csökkentek, ugyanakkor a 2014. évi 52 milliárd forintos érték 39%-kal több mint 

2012-ben, a legutóbbi jelentésben közölt adat. 2014-ben az összes vállalkozási K+F-forrás 19,2%-a 

külföldi forrásokból származott.  

 

A vállalatnagyság szempontjából a kutatóhelyek és a K+F foglalkoztatottak eloszlásában sem 2013-

ban sem 2014-ben nem történt jelentős változás. A K+F-foglalkoztatottak és a K+F ráfordítások a 

vállalatok létszámkategória alapján történő bontásakor a K+F tevékenység nagyvállalati 

koncentrációja jól kimutatható.    

 

2/25 Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek főbb adatainak megoszlása létszámkategóriák szerint 

(2014) 

Létszámkategória Kutatóhelyek 

száma 

% K+F-foglalkoztatottak % 

Ismeretlen 13 0,8 44 0,2 

0-9 fő 707 45,0 2 709 10,7 

10-49 fő 472 30,1 6311 24,8 

50-249 fő 259 16,5 5743 22,7 

250 felett 119 7,6 10 552 41,6 

Összesen 1570 100   25 359 100 

Forrás: KSH Kutatás-fejlesztés, 2014 

 

A kis- és középvállalkozások adták a kutatóhelyek 46,6%-át, ennek ellenére a nagyvállalatok pedig az 

összes vállalkozási kutatóhely számított kutatói létszámából 41,6%-kal, a K+F-ráfordításokból pedig 

55,3%-kal részesedtek. A K+F foglalkoztattak számának növekedését 0,4 százalékpontos K+F 

ráfordítás növekedés kísérte. 

 

Az egy K+F foglalkoztatottra jutó K+F ráfordításban közel kétszeres a különbség a többségében 

külföldi tulajdonú vállalkozások javára.  Egy többségében külföldi tulajdonú K+F vállalkozási 

kutatóhelyen átlagosan ötször annyian dolgoznak, mint egy többségében hazai tulajdonú 

vállalkozásnál. Az állami forrásokból döntő részben a többségében belföldi tulajdonú cégek 

részesültek, ők kapták a költségvetési támogatás 69,3%-át a KSH adatai szerint, ezzel K+F-

ráfordításuk 33%-át finanszírozhatták. 
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3. Az Európai Unió kis- és középvállalkozás-politikája 
 

A hazai kis- és középvállalkozás-politikára erős hatást gyakorolnak az uniós vállalkozásfejlesztési 

politikák, elsősorban azzal, hogy kijelölik a hazai szakpolitika uniós összehasonlításának 

monitoringjának és értékelésének kereteit.  

 

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a kis- és középvállalkozások helyzetével, szerepével, 

hangsúlyozva, hogy a kis- és középvállalkozásoknak központi szerepe van a gazdasági növekedés, a 

versenyképesség szempontjából. A kisvállalatok alkotják az európai gazdaság gerincét. 

Kulcsfontosságú munkahelyforrást jelentenek és üzleti elképzelések táptalajául szolgálnak. A kkv-k 

Európa szerte közel 90 millió embert foglalkoztatnak, amely a teljes foglalkoztatottság 67%-a. A kkv-

k – hozzáadott érték alapján számítva – az Európai Unió gazdaságának mintegy 58%-át teszik ki. 

 

A vállalkozói tevékenység versenyképesebbé és innovatívabbá teszi a gazdaságokat, és számos 

európai ágazati politika célkitűzéseinek elérésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Az új 

vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások– jelentik az új munkahelyek legjelentősebb 

forrását: Európában évente több mint 4 millió új munkahelyet teremtenek. 

 

Az EU több módon és eszközzel igyekszik érvényt szerezni a vállalkozásfejlesztés terén 

megfogalmazott stratégiai célkitűzéseknek: egyrészt olyan jogszabályi környezet, illetve támogatási 

programok kialakítására ösztönzi a tagországokat, amelyek kedveznek a kkv-k alapításának, 

működésének és növekedésének; másrészt központi uniós programokat indít, amelyek valamennyi 

tagország vállalkozásai számára elérhetőek.  

 

A kkv-k részéről felmerülő leggyakoribb panaszok a bonyolult áfa-fizetési szabályok; a társasági adót 

övező bizonytalanságok; a szabályozói előírások megértése és az azoknak való megfelelés; a 

hitelforrásokhoz való hozzáférés hiánya; a represszív csődtörvényektől való félelem és az innováció 

útjában álló akadályok. 

 

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

Kisvállalkozói Intézkedéscsomagot (Small Business Act - SBA), azaz olyan vállalkozásbarát 

intézkedések sorát, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az európai kis és középvállalkozások 

működését. A Small Business Act a kkv-k növekedési és innovációs lehetőségeinek jobb 

kihasználhatóságát, stratégiai keretet, állami szakpolitikák irányait foglalja össze. Célja, hogy lehetővé 

tegye az Európai Unió fenntartható versenyképességének és az Unió tudás alapú gazdaságává történő 

átalakulásának elősegítését. 

 

Az Intézkedéscsomag 10 területen iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok számára a mikro-, 

kis- és középvállalkozások fejlesztése területén. A Bizottság arra törekszik, hogy az SBA keretében 

megfogalmazott ajánlásai egyre nagyobb mértékben kikényszeríthetővé váljanak, ezért azok egy része 

beépült a kohéziós politika ex ante kondicionalitásai közé. Az Intézkedéscsomag a fejlesztés-

politikák kidolgozásához tíz fókuszterülete a következő:  

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. 

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. 
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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. 

 

A Kisvállalkozói Intézkedéscsomag fő célkitűzése a kis- és középvállalkozásokat érintő kérdések 

beépítése a közösségi és nemzeti politikákba a „Gondolkozz előbb kicsiben!" („Think Small First”) 

elv alkalmazásával. 

 

Annak érdekében, hogy az Európai Bizottság nyomon tudja követni a kis- és középvállalkozások 

európai fejlődését, minden évben elkészíti a kkv-k helyzetét vizsgáló éves jelentését (SME 

Performance Review), illetve ténylapokon értékeli, hogy az egyes tagállamok hogyan teljesítenek az 

SBA intézkedéseinek megvalósítása terén. 

 

 

3.1. A Kisvállalkozói Intézkedéscsomag felülvizsgálata és a „Vállalkozói Akcióterv”  

 

Az Európai Bizottság 2011 februárjában, a magyar EU-elnökség idején indította el a Kisvállalkozói 

Intézkedéscsomag felülvizsgálatát, mely áttekintette az Intézkedéscsomag végrehajtása terén elért 

eredményeket, és javaslatokat tett annak fejlesztésére. A felülvizsgálat megerősített irányítást javasolt 

az Intézkedéscsomag végrehajtására vonatkozóan, amelyben kiemelt helyet foglalnának el az üzleti 

szervezetek is.  

 

Az Európai Bizottság által 2013 elején közzétett „Vállalkozás 2020” cselekvési terv
12

 célja, hogy 

javítsa a vállalkozók tevékenységeinek keretfeltételeit (vállalkozás indítása, áthelyezése, igazságosabb 

csődeljárás, adminisztratív terhek csökkentése stb.) és ösztönözze a vállalkozói kedvet (különösen a 

nők és idősek körében) Európában. 

 

A vállalkozó kedv élénkítése és a vállalkozások számának növelése érdekében a cselekvési terv 

három területen javasol azonnali beavatkozást: 

1. vállalkozói ismeretek oktatása és képzés a növekedés és a vállalkozások alapításának 

támogatására; 

2. a keretfeltételek megerősítése a vállalkozók számára a meglévő strukturális akadályok 

felszámolásával, és a vállalkozók támogatása a vállalkozás életciklusának kulcsfontosságú 

szakaszaiban; 

3. a vállalkozói kultúra dinamizmusának fokozása: a vállalkozók új generációjának kinevelése. 

A cselekvési terv a fenti beavatkozási területeken azonosítja az EU és a tagállamok teendőit. 

 

Az első pillér az iskolákban, illetve a felsőoktatásban zajló vállalkozói készségek oktatását kívánja 

fejleszteni. A célok között szerepel többek között az oktatás gyakorlatiasabbá tételére irányuló 

együttműködés kialakítása az OECD-vel, a formális és informális tanulási környezetben elsajátított 

vállalkozói ismeretszerzés ösztönzése, az egyetemek és az üzleti szektor között kialakuló 

„ökoszisztémák” támogatása, illetve a tagállamok felkérése a vállalkozói ismeretek iskolai átadásának 

rendszeresítésére és a gyakorlati tapasztalatszerzés kötelezővé tételére. 

 

A második pillér – vállalkozói működés keretfeltételeinek javítása – a következő hat intézkedést 

tartalmazza: 

 hozzáférés a finanszírozási forrásokhoz,  

                                            
12
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 a vállalkozók támogatása a vállalkozás életciklusának kulcsfontosságú fázisaiban és 

növekedése során, 

 a digitális kor nyújtotta új üzleti lehetőségek kiaknázása,  

 a vállalkozások átruházása,  

 csődeljárás és második esély a tisztességes vállalkozóknak, 

 a szabályozási terhek csökkentése. 

 

A Bizottság részben szabályozási eszközökkel, részben uniós és tagállami források hozzárendelésével 

kívánja fejleszteni az európai mikrofinanszírozási piacot, részben intézményfejlesztéssel (például a 

kkv-k által kibocsátott részvények és kötvények kereskedelmére szakosodott fórumok kialakításával) 

járul hozzá a kkv-szektor forrásainak bővítéséhez. A tagállamoknak javasolja a pénzügyi szabályok 

innovatív módosítását (például a közösségi finanszírozási platformok kialakításának lehetővé tételét, 

az adózási szabályok egyszerűsítését az alternatív pénzügyi piacok fejlesztése érdekében). 

  

A harmadik pillér – a vállalkozói példaképek állítása és különböző (részben hátrányos helyzetű, 

részben dinamizálást ígérő) csoportok megszólítása, vállalkozási tevékenységre ösztönzése – 

keretében a Bizottság a következő intézkedések megvalósítását javasolja: 

 vállalkozói tevékenység társadalmi értékének propagálása és a sikertörténeteken keresztül 

a vállalkozók megítélésének javítása, e pálya vonzóvá tétele; a vállalkozói tevékenységgel 

kapcsolatos ismeretek körében a különféle üzleti modellek és jogi formák, valamint a 

szociális vállalkozások jellemzőinek ismertetése;  

 a Bizottság sokféle lehetséges vállalkozói réteg közül a tagállamok különös figyelmébe 

ajánlja a nőket, az időseket, a bevándorlókat, a munkanélkülieket és a fiatalokat. 

 

3.1.1. Magyarország SBA értékelése 

 

A Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) alapján összeállított 2014-es értékelés szerint 

Magyarország az állami támogatás, a közbeszerzés és a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás 

területén az uniós átlagnál jobban teljesít. A finanszírozási forrásokhoz való jobb hozzájutás részben a 

folyamatos szakpolitikai támogatás eredménye. A legnagyobb elmaradás a „második esély”, a 

„hatékony közigazgatás” valamint a „készségek és innováció” területeken tapasztalható. 

 

Az SBA 2008-as bevezetése óta azonban folyamatos javulás tapasztalható szinte valamennyi SBA-

területen, beleértve a vállalkozói szellem, a „hatékony közigazgatás”, az állami támogatások és a 

közbeszerzés, a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás, az egységes piac, a készségek és az 

innováció, illetve a nemzetköziesedés területét. Az egységes piacot kivéve Magyarország fejlődése e 

területek mindegyikén felülmúlta az uniós átlagot. 

 

A Bizottság a 2014. évre vonatkozó jelentésében kiemelte, hogy a pozitív változások azt tükrözik, 

hogy a kormány számos SBA-területen proaktív megközelítést alkalmaz. 
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3/1 Magyarország SBA értékelése 

(2014) 

 
Forrás: Európai Bizottság: Belső piaci, Ipari, Vállalkozás-és KKV-politikai Főigazgatóság: 2014. évi 

SBA-tájékoztató, Magyarország 

 

3.1.2. Konzultáció és a kkv-k ösztönzése 

 

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 lebonyolítása. 

 

A KKV Hét kampány nemzeti koordinátori feladatait Magyarországon a Nemzetgazdasági 

Minisztérium és a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Enterprise Europe Network Osztálya látja el. A 

rendezvények elsősorban a megyei kamarák, szakmai szövetségek, vállalkozói érdekképviseletek 

rendezésében kerülnek lebonyolításra az ország különböző régióiban. 

 

Az Európai Bizottság által alapított „Díj az Európai Vállakozások Ösztönzésére” pályázat Európa-

szerte felkutatja és elismeri az Unió legkreatívabb és legsikeresebb vállalkozásösztönzési projektjeit. 

A 2005-ben alapított díj nem csupán verseny, hanem az is célja, hogy fokozza a vállalkozási 

tevékenység ismertségét, illetve olyan vállalkozói,  nonprofit, önkormányzati vagy állami szintű 

kezdeményezések elismerése, amelyek a vállalkozók ösztönzésére, inspirálására és tevékenységük 

segítésére irányulnak.  

 

Az elmúlt években több magyar sikertörténetet is díjazott az európai zsűri: a megváltozott 

munkaképességű személyeket foglalkoztató Panda Hotelt, illetve a Miskolc Holding Zrt. „Anti-

Bureau” programját. Továbbá külön elismerésben részesült a Széchenyi Kártya program is. A Díj 

hazai történetének eddigi legnagyobb sikerét a 2014-es év jelentette. A Nápolyban megrendezett 

eredményhirdetésen a Gazdagmami Kft. pályázata átütő sikert aratott, amellyel kiérdemelte a zsűri 

fődíját, egyben a „Vállalkozói kedv ösztönzése” kategóriában is győztes lett. A Gazdagmami Kft. 

2008 óta segíti a kisgyermekes nőket a vállalkozói ismeretek elsajátításában, illetve a 

vállalkozásindításban. Ingyenes előadásokkal, kapcsolatépítő estekkel, információs anyagokkal segít 

az anyáknak bemutatni a vállalkozásaikat, példaképeket állítani és más anyákat is inspirálni a 

vállalkozásindításra. A Díj nyolcéves történetében először fordult elő, hogy magyar céget választottak 

a legjobbnak. 
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A Díj hat kategóriában nyerhető el: 

 A vállalkozói kedv ösztönzése, 

 A vállalkozói ismeretek növelése,  

 Az üzleti környezet fejlesztése,  

 A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése,  

 A zöldgazdaság ösztönzése, 

 Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért. 

 

A Zsűri fődíját, amely akármelyik kategóriából kikerülhet, az a pályázat kapja meg, amely Európa 

legkreatívabb es leginspirálóbb vállalkozói kezdeményezésének bizonyul. 

 

3.1.3. A Kkv Követek Hálózata 

 

Az Európai Bizottság 2011 májusában útjára indította a kis- és középvállalkozások követeinek 

hálózatát (SME Envoys Network). A kkv követek együttműködésének alapvető küldetése a 

Kisvállalkozói Intézkedéscsomag tagállami végrehajtásának nyomon követése és rendszeres 

kapcsolattartás a kkv-szektor érdekelt feleivel.  

 

A kkv követek hálózatának célja, hogy a vállalkozókat érintő konkrét problémák a nemzeti politikai 

„szóvivőkön” keresztül eljussanak az Európai Unió szintjére, és közvetlen kommunikáció alakuljon ki 

a tagállamok politikai döntéshozói, az uniós intézmények, a kkv-k, valamint a kkv-kat képviselő uniós 

szervezetek között. Feladatuk, hogy biztosítsák a „Gondolkozz először kicsiben” elv átültetését 

minden új törvény vagy jogszabály végrehajtása során. 

  

Az Európai Unió kkv követe a 2014 novemberében megválasztott Európai Bizottságban, Ms Elżbieta 

Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos, ő 

tartja a kapcsolatot a tagállamok kkv követeivel. A hálózat évente legalább négyszer ülésezik, ebből 

egy alkalommal az úgynevezett KKV Közgyűlés keretében, melyen a vállalkozók érdekeit képviselő 

uniós szervezetek, mint például az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) 

is részt vesznek. Magyarország kkv követe a vizsgált időszakban a Nemzetgazdasági Minisztérium 

belgazdaságért felelős helyettes államtitkára volt. 

 

 

3.2. Egységes piac 

 

Az Európai Unió vállalkozáspolitikájának egyik kiemelt prioritása az egységes belső piacban rejlő 

potenciál kiteljesítése. Az egységes piac az egyik legnagyobb európai vívmány, amelynek célja a 

javak, szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. A szakemberek és a vállalatok számára 

kiaknázható lehetőségeket, a fogyasztók számára nagyobb választékot és alacsonyabb árakat biztosít. 

A gyakorlatban az egységes piac nyújtotta lehetőségek nem mindig valósulnak meg, mert az egységes 

piac szabályai nem köztudottak, nem érvényesülnek vagy egyéb, indokolatlan akadályok állnak az 

útjukban. Az egységes piacnak emellett alkalmazkodnia kell a realitásokhoz, az innovatív 

gondolatoknak és az új üzleti modelleknek is meg kell találniuk a helyüket. 

 

A 2014-ben felállt új Európai Bizottság 10 kiemelt prioritásának egyike az európai egységes piac 

további erősítése és mélyítése. Általános cél a beruházások korlátozásának megszüntetése és új 

lehetőségek teremtése a fogyasztók, a szakemberek és a vállalatok számára. Az új egységes belső piaci 

stratégiának négy fő célcsoportja van: a fogyasztók, a kis- és középvállalkozások, illetve induló 

vállalkozások, az innovatív vállalkozások és a szakemberek: a különböző jogalkotási és egyéb 

kezdeményezések az ő helyzetük megkönnyítéséről szólnak. 

 

A Bizottság által elfogadott stratégia a vállalkozások és szakemberek mobilitási feltételeit is javítani 

kívánja, amelyhez kapcsolódóan elsődleges célok a szakmai képesítések kölcsönös elismerése, az 

üzleti szolgáltatások, az építőipar és más növekedést serkentő ágazatok határokon átnyúló 
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tevékenységének megkönnyítése. Összességében ezek a lépések lehetővé teszik, hogy a vállalkozások 

és a szakemberek új piacokhoz jussanak, és ezzel tagállamiból európai szereplőkké váljanak. A célok 

elérése érdekében a Bizottság periodikusan kibocsátandó iránymutatásokon keresztül specifikus 

intézkedéseket javasol majd a szabályozott szakmákhoz való hozzáférés megkönnyítésére tagállami és 

EU-szinten egyaránt. Ezek a cselekvési tervek konkrét reformok szükségességére mutatnak majd rá az 

egyes tagállamokban. 

 

A Bizottság a célok elérése érdekében szoros együttműködésben dolgozik a tagállamokkal és a piaci 

szereplőkkel, annak érdekében, hogy létrehozzák az egységes piaci szabályoknak való megfelelés 

kultúráját. Különös figyelmet kap a szolgáltató szektor, valamint a közbeszerzési rendszer, ami 

elengedhetetlen ahhoz, hogy az adóból befolyt összeget hatékonyan költsék el. A Bizottság megerősíti 

a kölcsönös elismerési rendszert annak érdekében, hogy a határokon át terjeszkedni kívánó 

vállalkozások több lehetőséget kapjanak. Emellett szigorítani kívánja a javak piacfelügyeletét, hogy a 

szabályoknak nem megfelelő termékek ne juthassanak be az uniós piacra. Végezetül, a közeljövőben 

javaslatot tesz egy piaci információs eszköz bevezetésére, amely lehetővé teszi a Bizottság számára 

teljes körű, megbízható és független információk begyűjtését kiválasztott piaci szereplőktől annak 

érdekében, hogy a Bizottság a kiemelt területeken jobban nyomon tudja követni az eseményeket és be 

tudja tartatni az uniós szabályokat.  

 

 

3.3. Az Európai Unió kkv-finanszírozást támogató programjai 

 

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

támogatási programok szolgálják.  

 

A Strukturális Alapok – az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap – 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 tagállami szinten rögzített kohéziós politikai forrásokon kívül az Európai Bizottság az Európai 

területi Együttműködési Programok csomagjával együtt 9 jelentősebb közvetlen hozzáféréssel működő 

programot irányít, melyek az Európai Unió 2014-2020-as programidőszaka több éves pénzügyi 

keretének közel 14 százalékát teszik ki (142,46 milliárd EUR). 

 

3/2 A kohéziós politikán kívül elérhető kkv fejlesztéshez is kapcsolódó források mértéke 2014 és 

2020 között 

Program Kezelő szervezet, végrehajtó hatóság 

Forrásnagyság 

2014-2020 

(milliárd EUR) 

Horizon 2020 

Európai Bizottság – Kutatási és Innovációs 

Főigazgatóság 

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 

(Intelligens, zöld és integrált közlekedés; Biztonságos, 

tiszta és hatékony energia intézkedések esetében) 

77 

COSME Európai Beruházási Alap 2,25 

Forrás: Palotai Dániel-Virág Barnabás (szerk.): Versenyképesség és növekedés, 2016 

 

A korábbi Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) és Vállalkozási és Innovációs 

Program (EIP) utódjának nevezhető a COSME – program a vállalkozások versenyképességéért és 

a kis- és középvállalkozásokért (2014–2020), amelynek fő célja az európai vállalkozások 

versenyképességének növelése a vállalkozók, a kis- és középvállalkozások, valamint az üzleti 

tevékenységeket támogató szervezetek ösztönzésén keresztül. A 2013. december 15-én hatályba lépett 
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program a 2014-2020-as időszakban közel 2,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik. A 2014-től 

induló COSME Program kizárólagosan kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kötődő területekre 

koncentrál, emellett szorosan összefügg a Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) végrehajtási 

feladataival is. 

 

A COSME a meglévő kisvállalkozások növekedési és konszolidációs terveinek támogatása mellett 

különös figyelmet fordít az új vállalkozások létrejöttének segítésére, valamint a nemzeti és helyi 

hatóságok vállalkozás-barát politikájának (adminisztratív terhek csökkentése, szabályozás, 

támogatások, stb.) ösztönzésére, illetve a program keretében történik az Enterprise Europe Network 

hálózat működtetése is.  

 

A program prioritásai: 

 Az uniós vállalkozások, beleértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességét és 

fenntarthatóságát biztosító gazdasági és szabályozási környezet javítása összehasonlító 

elemzésekkel, legjobb gyakorlatok terjesztésével és ágazati kezdeményezésekkel. 

 A vállalkozó kedv ösztönzése konkrét célcsoportok körében az adminisztrációs eljárások 

egyszerűsítésével és a vállalkozói készségek és magatartásformák fejlesztésével. 

 A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában. A 

tőkefinanszírozási eszköz a növekedési szakasz befektetéseit segíti, pénzügyi közvetítőkön 

keresztül elérhető, üzleti alapon nyújt visszatérítendő tőkefinanszírozást elsősorban kockázati 

tőke formájában. A hitelfinanszírozási eszköz a pénzügyi közvetítőkön keresztül a kkv-knak 

nyújtott kölcsönökre kínál közvetlen vagy kockázatmegosztó konstrukciókat. A hasonló 

tagállami intézkedésekkel szemben a nemzetközi terjeszkedést célzó befektetéseket, a 

határokon átnyúló kkv finanszírozási piac kialakítását támogatják ezek az eszközök. 

 Uniós és globális piacokhoz való hozzáférés javítása vállalkozástámogatási szolgáltatások, 

képzések és tudatosító kampányok útján.  

 

A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 

2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének megvalósítását célzó 

pénzügyi keret. Az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó 

program, amely minden eddiginél nagyobb, közel 80 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. 

Egyesíti a korábbi FP7 kutatási keretprogramot, a Versenyképesség és Innovációs Keretprogram (CIP) 

innovációs elemeit, valamint az Európai Innovációs Technológiai Intézet által nyújtott finanszírozást, 

valamint a korábbi keretprogramoknál egyszerűbb adminisztrációt, valamint új, innováció-orientált 

szemléletet vezet be. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, 

közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál 

döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós 

szinten is mérhető hatás. 

 

A Horizont 2020 keretprogram három alapvető fontosságú célkitűzésre összpontosít: 

1. Az EU tudományos szerepének erősítése a magas szintű kutatások támogatásával, ide értve az 

Európai Kutatási Tanács költségvetésének 77%-os megemelését. (tervezett keret: 24,6 milliárd 

euro). 

2. Az EU ipari innovációs vezető szerepének megerősítése a kulcsfontosságú technológiákba 

történő jelentős beruházások támogatásával, a tőkéhez való szélesebb körű hozzáférés 

biztosításával, valamint a kis- és középvállalkozások segítésével (tervezett keret: 18 milliárd 

euró). 

3. Az EU előtt álló legfőbb kihívások kezelésének támogatása (tervezett keret: 31,7 milliárd 

euro) az alábbi területeken: klímaváltozás, fenntartható közlekedési rendszerek és mobilitás, 

megújuló energia, élelmiszerbiztonság és elöregedő lakosság. 

 

A H2020 program a kkv-k nagyobb arányban történő bevonása érdekében egy célzott kkv–támogató 

eszközt – az ún. KKV eszközt (SME Instrument) – hozta létre, melynek kifejezett célja a kkv-k 

innovációs tevékenységének támogatása, eddig ugyanis kkv-k önállóan nem pályázhattak e közvetlen 

brüsszeli forrásra. A főösszegen belül összesen 513 millió euró kifejezetten a kis- és 
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középvállalkozások számára lesz elérhető.  A H2020 program emellett elkülönített keretet biztosít a 

kkv-k kockázatfinanszírozásának támogatására, illetve előírja a programba történő 20%-os részvételük 

biztosítását.  A KKV eszköz a projekt ötlettől egészen a piacra vitelig támogatja egy projekt 

megvalósítását. A támogatás három fázisban történik: 

I. fázis: „Az ötlet” Innovatív elképzelés és megvalósíthatóság tanulmány elkészítése 

(finanszírozás: 50.000 EUR átalánytámogatás, futamidő: 6 hónap), 

II. fázis: K+F tevékenység, demonstráció, piaci minta elkészítése (finanszírozás: 0,5 millió-2,5 

millió € támogatás, futamidő: 12-24 hónap), 

III. fázis: Piacosítás (finanszírozás: nem direkt finanszírozás formájában valósul meg). 

 
A H2020 programban a hazai részvétel növelésének érdekében a hazai innovációs politikai 

intézményrendszer már számos előkészítő lépést tett. A H2020 források lehívásához és a nemzetközi 

programokban való részvételhez a hazai operatív programok rásegítő forrásokat tartalmaznak, mely 

pályázatok elsősorban a GINOP, EFOP, VEKOP keretében jelennek meg. A Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal továbbá a H2020-hoz kapcsolódóan, információ-szolgáltatás és 

pályázati tanácsadás céljával, Nemzeti Kapcsolattartó pontokat hozott létre. 

 
Az Európai Beruházási Bank (EBB) kkv-k és midcap vállalatok számára nyújtandó kölcsönei 25 

millió eurót meghaladó összegű kölcsönök – de ideálisan a 70-80 millió eurót meghaladó kölcsönök – 

esetében az EBB közvetlenül hitelez a kedvezményezetteknek. A kisebb összegű (általánosan 

minimum 40000 EUR, de egyes kezdeményezések, például az InnoVFin program keretében 25.000 

EUR, és 25 millió EUR közötti) kölcsönök esetében az EBB hitelkeretet biztosít különböző 

pénzintézeteknek (elsősorban bankok és lízingcégek számára), ezek pedig a forrásokat tovább 

hitelezik a kkv-k számára.  

 

Mivel a magyarországi szereplők által felhasznált EBB források jelentős része kis-és közepes méretű 

beruházásnak számít, ezért a pénzügyi közvetítők szerepe különösen jelentős e térségben. Az alap 

2001 óta működik Magyarországon. 2013 végéig 3 kkv fejlesztést célzó magán tőkealapot támogatott, 

ekkor összesen 4 pénzügyi és garancianyújtó vállalati partnere volt. 2001 és 2013 vége között az alap 

552 magyarországi kkv-t támogatott.  
 

2014-ben az EBB 350 millió euró értékben írt alá közvetített hiteleket három Magyarországon 

működő pénzügyi partner intézménnyel. E hitelkeret biztosításával az EBB célja, hogy az európai kkv-

kat és a közepes, 250 és 3000 foglalkoztatottal működő, vállalatokat támogassa. 2013-ban 124 millió 

EUR forrásösszeg került folyósításra a hazai kkv-knak, mely 2014-ben, több mint 20%-kal, 152 

millió EUR-ra emelkedett. 2014-ben a kkv-k körében ez összesen 1276 darab hitelszerződést 

jelentett. 2014-ben pedig összesen 756 millió EUR EIB-től származó forrásösszeget használt fel 

Magyarország, melyből a kkv-szektor 46%-kal részesedett. A 2010 óta folyósított 6,1 milliárd 

EUR összegből pedig e vállalkozások aránya 27 százalék. 

 

2014. január 1-jétől új végrehajtó ügynökség, az EASME (Executive Agency for Small and Medium-

sized Enterprises) látja el a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos uniós projektek végrehajtását. 

Az új kkv-ügyi végrehajtó ügynökség a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség 

(EACI) helyét vette át. Az EASME hatóköre alá tartozik a legtöbb COSME program (pl.: EEN, IPR 

Helpdesk, Your Business Portal), a H2020 egyes részei (KKV-eszköz, egyes energiahatékonysági és 

vízügyi projektek, innováció a kkv-kban), a LIFE, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap projektjei, 

az Intelligens Energia Európa (IEE), és az Öko-Innováció. Az EASME felel az Európai Fenntartható 

Energia Hét (EUSEW) szervezéséért is. 
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Az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank által indított JEREMIE kezdeményezés (Joint 

European Resources for Micro to Medium Enterprises) a pénzügyi eszközök elterjedt alkalmazását 

ösztönzi az Európai Unió tagállamaiban. Az ilyen, ún. JEREMIE-termékek kiemelt szerepet játszanak 

az uniós támogatáspolitikai célok elérésében: rugalmasan alkalmazható és fenntartható 

finanszírozással támogatják a kedvezményezetteket, továbbá jelentős multiplikátor-hatásuk révén 

érezhető többlethatással bírnak mind a magán-, mind az állami befektetésekre.  

 

A JEREMIE eszközök hazai igénybevételét az 5.3.1. A hazánkban működő JEREMIE Kockázati Tőke 

alapok teljesítménye – fejezetben mutatjuk be részletesen.  
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4. A kis- és középvállalkozások gazdálkodási feltételrendszere és a vállalkozásfejlesztés 

érdekében tett intézkedések 
 

A jelentés következő két fejezete egy rövid makrogazdasági helyzetkép után tematikusan elkülönítve 

mutatja be a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó hazai szakpolitikák fontosabb eredményeit. 

A 4. fejezet az üzleti és vállalkozási környezetet befolyásoló szakpolitikai intézkedéseket, az 5. fejezet 

a kkv-k forráshoz jutásához és finanszírozáshoz kapcsolódó kormányzati és további állami 

intézkedéseket tekinti át.  

 

4.1. Makrogazdasági környezet
13

 

 

A világgazdaság teljesítménye 2013-ban és 2014-ben is 3%-ot meghaladó mértékben növekedett, noha 

az egyes országok teljesítménye között erőteljes különbségek voltak megfigyelhetőek. A globális 

növekedés fő motorját az Egyesült Államok, Ázsia és a feltörekvő gazdaságok jelentették. A 

nemzetközi színtéren is meghatározó szerepet betöltő Kína mindkét évben jó teljesítményt nyújtott, az 

éves GDP növekedési üteme azonban lassult: a 2013-ban produkált 7,7%-os értékről 2014-re 7,3%-ra 

mérséklődött. Azonban jelentős kockázatot hordoz a kínai gazdaságban az elmúlt időszakban 

tapasztalt erőteljes beruházási aktivitás és a hitelállomány túlzott mértékű bővülése. A kínai gazdasági 

szerkezetváltás során kockázatként jelentkezik az is, hogy a korábbi importigényes beruházásokra 

támaszkodó növekedési modell helyett a lakossági fogyasztás kerül előtérbe, ami a külkereskedelmi 

dinamika lassulását vonhatja maga után. A korábban igen jól teljesítő feltörekvő országok közül 

Oroszország és Brazília gazdasága is jelentősen lelassult 2014-re. A fejlett országokban a magán- és 

a közszféra adósságának leépítése továbbra is hátráltatta a kilábalást, miközben a beruházások szintje 

is visszafogott maradt.  

 

Az Európai Unió gazdasága 2013-2014-ben kilábalt a megelőző évi recesszióból és 2014-ben már 

1,4%-kal nőtt. Ebben az EU gazdasági motorjának számító Németország gyorsuló bővülési 

dinamikája mellett, szerepe volt a dél-európai országok javuló teljesítményének és az Egyesült 

Királyság erősödő gazdaságának, valamint a kelet-közép-európai országok javuló teljesítményének is. 

Bár a magyar gazdaság szempontjából meghatározó szereppel bíró valutaövezet még mindig küzd a 

strukturális problémákkal, a magas adóssággal és munkanélküliséggel, a kilátások összességében 

javultak. Az Európai Unió gazdaságainak teljesítményét a következő időszakban ösztönözheti az 

alacsony olajárszint, a gyengébb euró árfolyam, valamint az Európai Központi Bank (EKB) 2015. 

március 9-én elindított kötvényvásárlási programja. 

 

A magyar gazdaságban 2013-ban megindult az elmozdulás egy egészségesebb és 

kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet irányába. A makrogazdasági adatok e pozitív tendenciát 

igazolják: 2013-ban 1,9%-kal, míg 2014-ben pedig 3,7%-kal bővült Magyarország bruttó hazai 

összterméke. Nemzetközi viszonylatban is kedvezőnek tekinthető hazánk teljesítménye, ugyanis 

rendre az Európai Unió élvonalában teljesített a magyar gazdaság. 

 

A növekedési fordulatban több tényező is szerepet játszott. Amellett, hogy a magyar gazdaság 

növekedése tartósan stabil, egyben fenntartható is. Előbbit jól tükrözi, hogy az ágazatok jelentős 

hányada dinamikus növekedést mutatott. Az utóbbi pedig azzal magyarázható, hogy a tartós 

növekedés úgy valósult meg, hogy közben az egyensúlyi mutatók is jól teljesítettek. Vagyis a folyó 

fizetési mérleg masszív többletet mutatott, miközben az államháztartás hiánya tartósan a GDP 3%-a 

alá került (2,5% volt 2013-ban és 2014-ben egyaránt). A fegyelmezett fiskális politika és a 2010-től 

végrehajtott strukturális átalakítások kézzel fogható eredménye, hogy Magyarország kikerült a 2004 

óta fennálló túlzott deficiteljárás alól. Különösen kedvező, hogy a magyar gazdaság növekedése 

immáron nem hitelből történik, aminek köszönhetően hazánk sérülékenysége erőteljesebben csökkent. 

A folyamatot segítette a háztartások devizaalapú hiteleinek rendezése, illetve az a tény, hogy a magyar 

gazdaság finanszírozása egyre nagyobb mértékben hazai forrásokból történik. 

                                            
13 A fejezetben hivatkozott adatok forrásául a Központi Statisztikai Hivatal és az Eurostat elektronikus formában elérhető adatbázisai 
szolgáltak. 
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Az egyensúlyi helyzet javulásával párhuzamosan a növekedés több lábra állt. Míg 2013-ig a 

magyar GDP változásához – a felhasználási oldalon – jellemzően a nettó export járult hozzá a 

legnagyobb mértékben, addig mára már a beruházások és a fogyasztás szerepe is 

meghatározóvá vált. A beruházási dinamika erősödését többek között az EU-s transzferek, a kkv 

szektort támogató finanszírozási programok, illetve az alacsony hozamkörnyezet, míg a fogyasztás 

bővülését az árak visszafogott dinamikája, valamint a kedvező munkaerő-piaci folyamatoknak 

köszönhetően emelkedő reáljövedelmek segítették. Hazánk teljesítménye annak fényében is 

kedvezőnek tekinthető, hogy a külső kereslet bár támogató volt, összességében visszafogottan alakult: 

az Európai Unió (EU-28) 2013-ban 0,2%-kal, 2014-ben pedig 1,4%-kal bővült. Az unión belül hazánk 

legnagyobb külkereskedelmi partnere (ahova a kivitelünk 26-28%-a koncentrálódik), Németország 

0,3, és 1,6%-os növekedést mutatott. Mindeközben hazánk kivitele 6,4 és 7,6%-ra gyorsult, ami a 

javuló versenyképességgel, a kiépült járműgyártó kapacitásokkal és a diverzifikált exportszerkezettel 

egyaránt magyarázható. 

 

Az ország adósságfolyamataiban is kedvező fordulat következett be. A GDP-arányos 

államadósság folytatta 2011 óta jellemző csökkenését, 2014 végén 76,2% volt. A lakosság 

adósságának szerkezetét érintően pedig fontos döntések valósultak meg. 2014 nyarán ugyanis a Kúria 

kimondta a bankok devizahitelezési gyakorlatában az alkalmazott árfolyamrés tisztességtelenségét, 

ami a devizahitellel rendelkező lakosságnak mintegy 1000 milliárd forintos visszatérítést jelentett. A 

külső adósságállomány csökkentésében lényeges szerepet játszott továbbá, hogy 2014 végén a 

Kormány döntött a lakossági devizahitelek forintra való konvertálásáról, aminek köszönhetően 

mintegy 3700 milliárd forint értékű jelzálog-hitelállomány árfolyamkockázata szűnt meg. Az 

alacsonyabb külső sérülékenységnek köszönhetően a világgazdaság változásai várhatóan kisebb 

közvetlen hatást gyakorolnak a forint árfolyamának alakulására, az ország piaci megítélésének 

javulásán keresztül pedig mérséklődik a CDS-felár és a hozamkörnyezet. Ennek eredményeként 

egyrészt olcsóbbá válik az adósságfinanszírozás, másrészt a magánszektor számíthat a kedvező 

hitelkondíciók fennmaradására. 

 

 

4.2. Kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika Magyarországon 

 

A jelentésben vizsgált két évben a Kormány több fontos stratégiai dokumentumot fogadott el, 

amelyek kiemelten kezelik a kis- és középvállalkozások fejlesztését és számos döntést tartalmaz a 

szektor támogatására.  

 

4.2.1. A KKV Stratégia 

 

A Kormány jóváhagyta a Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2014-2020 (KKV 

Stratégia) dokumentumot, amelyet az Európai Bizottság elfogadott a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program ex ante feltételeként.  A KKV Stratégia a vállalkozásfejlesztési 

szakpolitika fő, stratégai céljaként a kkv-szektor versenyképességének javítását tűzi ki, amely a 

szektor gazdasági növekedését és foglalkoztatásának bővülését eredményezi.  A kkv szektor 

versenyképességének javítása, mint fő stratégiai cél hozzájárul a növekedésre képes és hajlandó 

vállalkozások támogatásához, és egyben alkalmas eszköze a következő hármas politikai cél a 

megvalósításának is: 

 jöjjön létre egy erős nemzeti középvállalkozói réteg,  

 a hazai kisvállalkozásoknak legyen lehetőségük középvállalattá növekedni,  

 és bírjanak ezek a vállalkozások megfelelő gazdasági alappal ahhoz, hogy hitelképes 

szektorként működhessenek. 
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A KKV Stratégia a fő stratégiai cél elérése érdekében három beavatkozási kulcsterületet jelöl meg, 

melyek a stratégia célhierarchiájának második szintjét jelentik:  

 a növekedési potenciál javítását,  

 a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését,  

 és a vállalati környezet fejlesztését. 

 

4.2.2. Partnerségi Megállapodás 

 

Az elfogadott stratégiai dokumentumok között a legfontosabb szerepet a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Partnerségi Megállapodás, valamint az Operatív Programok töltik be. Az Európai Unió 

2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős fejlesztési források érkeznek 

Magyarországra, az uniós csatlakozásunk óta már létező eljárások mentén. E forrásátadás az EU 

Kohéziós Politikájának, valamint Vidékfejlesztési Politikájának törekvéseit szolgálja. A források 

egyrészt elősegítik Magyarország és a magyar térségek társadalmi-gazdasági felzárkózását az EU 

legfejlettebb régióihoz, másrészt a mezőgazdaság versenyképességét és a vidéki térségek 

népességmegtartó képességének megőrzését szolgálják. 

 

A vonatkozó uniós jogszabályok szerint a tagállamok - így Magyarország -  számára átadott forrásokat 

a fejlesztési programokban rögzítettek szerint kell felhasználni. E programokat Magyarország tervezi 

meg, és az EU Bizottságával való egyeztetést követően indulhat a végrehajtásuk. A 2014–2020-as 

időszak tervezési hierarchiájának csúcsán a Partnerségi Megállapodás című dokumentum áll. A 

Partnerségi Megállapodáshoz (PM) csatlakoznak a különböző programok.  

 

A PM, mint a 2014–2020-as időszak tervezési folyamatának alapdokumentuma, több szempontból is 

jelentős változást képvisel a korábbi uniós finanszírozású fejlesztési ciklusok alapdokumentumaihoz 

képest. A PM az eddigiekhez képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg, ugyanis egyaránt magában 

foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális Alapok és Kohéziós Alap) által 

finanszírozott operatív programokat, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) hazai felhasználásáról szóló 

programokat. Emellett a PM összhangot teremt a magyar tagállami programok és az EU Európai 

Területi Együttműködési programjai között is (ld. a határ menti programok és a Duna térség 

transznacionális programja).  

 

A Partnerségi Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő 

fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra. Az előző fejlesztési ciklusok tervezési 

alapdokumentumainak tükrében szintén újszerű jelenség, hogy a PM elsősorban nem az egyes 

tagállamok, így nem Magyarország nemzeti céljait hivatott bemutatni. Küldetése az, hogy ismertesse 

a tagállam hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz. Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020 

Stratégia, valamint a belőle – a fejlesztések fókuszáltsága érdekében – levezetett ún. 11 tematikus 

célkitűzés  jelöli ki. A PM dokumentumban helyet kap a fő nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása 

is. Ezeket a prioritásokat a korábban megkezdődött átfogó nemzeti, területi (megyei, nagyvárosi) és 

ágazati tervezési folyamatok jelölték ki. 

 

A Megállapodásban kijelölt 11 tematikus cél: 

 A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése; 

 Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének 

fokozása; 

 A kkv-k versenyképességének fokozása; 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban 

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és 

kezelésének elősegítése; 

 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése; 

 A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti 

akadályok elhárítása; 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=HU
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 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése, a területi, térségi foglalkoztatottsági 

szint növelése érdekében; 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 

 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba; 

 Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása. 

 

A Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11-én írta alá Budapesten Magyarország 

miniszterelnöke és az Európai Unió Bizottságának elnöke. 

 

4.2.3. Operatív Programok 

 

Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a 

hazai költségvetés támogatásával, amelyet tíz operatív program keretében kíván megvalósítani. A 

Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok illeszkednek az 

EU2020 stratégiához, amelynek elsődleges célja, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb 

gazdasági és politikai közösségévé váljon a válság utáni új világrendben. Magyarország az uniós 

tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó támogatási összeg tekintetében, hiszen 

2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési forrás jut, ez 50 ezer forinttal több, 

mint az előző fejlesztési ciklusban. 

 

A vállalkozások számára legfontosabb Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyik 

legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt 

új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A 

program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, 

valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. 

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 

hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi 

közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) elsődleges célja, hogy a humán tőke és a 

társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 

kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a 

részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a 

köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott 

értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a 

környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban 

valósuljon meg. 

 

ATerület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a 

területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet 

kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. 

 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) segítségével kívánjuk biztosítani 

Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének 

további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését. 

 

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás 

Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) tartalmazza. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-

2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához 

felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak. 
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A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek 

erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. 

 

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) a halgazdálkodási ágazat támogatási 

lehetőségeit tartalmazza. 

 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) elsődleges célja, hogy a leginkább 

rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül 

alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 

 

4.2.4. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése 

Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell 

létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos 

célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és 

szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A Program keretében 2700 Mrd Ft áll rendelékezésre. 

 

A GINOP tervezésénél fontos szempont volt, hogy az elősegítse a Kormány újraiparosítási törekvéseit, 

hozzájáruljon a hazai feldolgozóipar megerősödéséhez, és tegye lehetővé minél több vállalkozás 

bekapcsolódását az exportba. Az újraiparosítás kapcsán a kormányzati cél az, hogy 2020-ig 30%-ra 

növeljük az ipari termelés GDP arányos részesedését a magyar gazdaságban. 

 

A GINOP-ban megfogalmazott átfogó cél, a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés a következő nyolc prioritáson alapszik: 

 Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, 

 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció, 

 Infokommunikációs fejlesztések, 

 Energia, 

 Foglalkoztatás, 

 Versenyképes munkaerő, 

 Turizmus, 

 Pénzügyi eszközök.  

A prioritások mentén kijelölt intézkedések határozzák meg a pályázati kiírások és fejlesztések irányait.   

 

A GINOP 1. prioritásának kiírásai kifejezetten a hazai vállalkozások fejlesztését segítik elő, 

hozzájárulva teljesítményük növeléséhez. Az 1. prioritás kapcsán érvényesül leghangsúlyosabban, 

hogy a támogatások járuljanak hozzá a gazdaság újraiparosítási folyamataihoz, és a támogatások 

azokhoz a beruházásokhoz nyújtsanak anyagi segítséget, amelyek a termelésre fókuszálnak. 

Mindemellett a prioritásban kiemelt figyelmet kapnak a Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló 

fejlesztések is.   

 

A GINOP 1. intézkedései a bemutatott célokkal összhangban következők: vállalkozói ismeretek 

átadása, terjesztése, a támogató üzleti infrastruktúra fejlesztése, elérhetővé tétele, a kkv-k 

kapacitásainak bővítése, piacra jutásának elősegítése, hálózatosodás, együttműködés ösztönzése, 

beszállítói kapcsolatok erősítése, kkv-k beszállítói pozícióinak erősítése.  

 

A fejlesztések fókuszáltan, kiemelt ágazatokban, térségekben működő, valamint egyes speciális 

életszakaszban (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) és élethelyzetben (pl. beszállítóvá válás, 

külpiacra lépő) lévő vállalkozások differenciált támogatása által kerülnek megvalósításra. Az üzleti 

infrastruktúrafejlesztés során kizárólag a már meglevő infrastrukturális szolgáltatások bővítésére, a 

minőségi színvonal emelésére kíván fókuszálni. A hálózatok és klaszterek támogatása elsősorban a 

működési múlttal rendelkező, illetve Akkreditált Klaszter címmel rendelkező együttműködésekre 

koncentrál. Újszerű koncepciót jelent az országosan, egységes feltételek mellett elérhető 
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mentorprogram megvalósítása, amelynek keretében sikeres vállalkozások, azaz mentorok segítik a 

növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokat, mint mentoráltakat a 

vállalkozói aktivitásuk, túlélési esélyük növelése érdekében. A mentorprogram három fő vállalkozói 

célcsoport: a női vállalkozások, a beszállítóvá váló vállalkozások, továbbá a külpiacra lépés előtt álló 

vállalkozások speciális igényeire szabott segítséget nyújt, ezen kívül horizontális célja a vállalkozások 

energiatudatossági szintjének növelése. 

 

4.2.5. Pénzügyi kultúra fejlesztése 

 

Az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának előmozdítása, a pénzügyi kultúra fejlesztése, 

vállalkozói attitűdjeinek fejlesztése egyre inkább aktuális kérdés nem csak Magyarországon, hanem az 

Európai Unióban is. Az NGM és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Ifjúsági Szakmai 

Egyeztető Fórum ISZEF Forrásallokációs Munkacsoportjának keretében 2014 óta dolgozik (A 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről szóló1847/2014. (XII. 

30.) Korm. határozatnak megfelelően) a kormányzati és társadalmi szervezetek bevonásával azon, 

hogy egységes pénzügyi és vállalkozói ismeretekre vonatkozó ajánlást dolgozzon ki az iskolák 

számára.  

 

A munkacsoport tagjai az NGM, az EMMI és annak háttérintézményei, a MNB, továbbá a témában 

aktívan közreműködő kereskedelmi bankok és alapítványok. 

 

A nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján lezajlott előkészítési munkálatokat követően a Kormány 

jóváhagyta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. december 31-éig tartó cselekvési tervét, mely 

szorgalmazza a fiatalok pénzügyi tudatosságának mélyítését és a vállalkozói szemlélet mielőbbi 

elsajátítását. A cselekvési tervben kijelölt cél, hogy a kötelező órakeretben a pénzügyi- és vállalkozási 

ismeretek bővebb, rendszerezettebb, hatékonyabb átadása valósuljon meg. Mindamellett, hogy a 

szabadon választható órakeretben legyen lehetőség a „Pénzügyi és gazdasági ismeretek” és 

„Vállalkozzunk” című keretprogramok választására is. A keretprogramoknál a téma hatékony átadását 

segítő oktatási segédcsomagot is szükséges elérhetővé tenni az iskolák számára. Az oktatási 

segédcsomag részeként egy, illetve több tankönyv, óravázlat, pedagógiai anyag és ehhez illeszkedő 

pedagógus-továbbképzés biztosítása szükséges. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az alábbi intézkedésekkel járul hozzá a fiatalok vállalkozói 

hajlandóságának növeléséhez és a tudatos új generáció építéséhez: 

 Pénzügyi és vállalkozó ismeretek oktatásba való integrálásának elősegítése. 

 Fiatalok vállalkozóvá válását célzó pályázati felhívások: A Kormány a fiatalok munkaerő-

piaci helyzetének javítása érdekében az utóbbi időszakban több intézkedést is hozott, amelyek 

illeszkednek az Ifjúsági Garancia rendszerébe és megvalósításuk jelenleg is zajlik. 

 Munkahelyvédelmi Akcióterv: A 25 év alatti fiatalok/pályakezdők a Munkahelyvédelmi 

Akciótervben kiemelt célcsoportként szerepelnek, 2015 augusztusában több mint 168 ezer 

fiatal foglalkoztatásához járult hozzá ez az intézkedés. 

 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása: A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

a GINOP részeként is megjelenik (GINOP 5.2.2). 

 Hiteles vállalkozói példaképek bemutatása: a vállalkozás, mint kívánatos pálya: 2013. 

augusztus óta  a nemzetgazdasági miniszter minden hónapban díjazza azokat az elismerésre 

méltó gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat, illetve induló, start-up cégeket, 

amelyek jól példázzák az állam és a magánvállalkozások közös céljainak megvalósításában 

rejlő lehetőségeket. A tárca a gazdaság teljesítményében kiemelkedő szerepet játszó 

vállalkozásokra kívánja felhívni a figyelmet, amelyek eredményességükkel nemcsak a bruttó 

hazai termék (GDP) növekedéséhez tudnak hozzájárulni, hanem jó példát is tudnak mutatni 

másoknak. 
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4.2.6. A magyar külgazdasági prioritások 

 

Annak érdekében, hogy a válság után átalakuló világgazdaságban hazánk sikeres legyen a külföldi 

felvevőpiacokért és működő tőkéért folyó kiélezett versenyben, 2014-től új típusú külgazdaság 

politikát folytatunk.  

 

Célkitűzésünk, hogy Magyarországon legyen a legmagasabb: 

 az ipar hozzájárulása a GDP-hez az Európai Unió tagállamai között;  

 az export aránya a GDP-hez képest az Európai Unió tagállamai között; 

 az egy főre jutó közvetlen működő tőke (FDI) állomány Közép-Európában. 

 

Az új típusú magyar külpolitika fókuszába a növekedési és munkahely-teremtési célokkal 

összhangban lévő külgazdasági érdekek érvényesítése került, így a külgazdasági érdekeink hatékony 

érvényesítése érdekében a 2014 nyara óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) irányítása 

alatt egységes és integrált rendszert képez a külgazdaság, külügy és kultúrdiplomácia.  

 

A külgazdaság-politika és annak teljes intézmény- és eszközrendszere szintén a KKM irányítása alá 

került. Az exportfejlesztési és befektetés-ösztönzési funkció szétválasztásra került, melynek 

eredményeképpen létrejött két intézmény, az exportfejlesztési feladatokat ellátó, magyar 

vállalakozások külpiacra jutását erősítő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t (MNKH Zrt.) és a 

befektetés-ösztönzés feladatokkal foglalkozó Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA).  

 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2014-től Nemzeti Befektetési Ügynökség néven új, az eddiginél 

hatékonyabb formában működik. A HIPA elsődleges feladata a külföldi vállalkozások magyarországi 

befektetéseinek ösztönzése, adminisztratív támogatása, tájékoztatása, valamint a beszállítói 

kapcsolatok erősítése a hazai kis- és középvállalkozásokkal. 

 

A magyar vállalkozások – kiemelten a kkv-k – exportpotenciáljának erősítése céljából 2013-ban a 

Magyar Állam és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megalapította a MNKH. Az MNKH 2013 

októberében elindított Partner Programja révén kapcsolatot épít a versenyképes exporttermékek 

előállítására és szolgáltatások nyújtására képes hazai vállalkozásokkal, és széleskörű exporttámogatási 

szolgáltatásokat tesz elérhetővé számukra, beleértve a közvetítői tevékenységet, a partnerügyletek 

menedzselését az ajánlattól a leszállításig, valamint a finanszírozás támogatását. 

 

Az MNKH 2014-ben megalapította a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.-t az 

exportfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátására.  

 

A külgazdasági célokkal összhangban, az exportfinanszírozási tevékenységet ellátó Magyar Export-

Import Bank Zrt. (EXIM) is a KKM irányítása alatt áll. Exportfinanszírozási tevékenységük 

hatékonyabb ellátása érdekében Magyarország Kormánya már 2012-ben egy szervezetbe (EXIM) 

integrálta a két állami exporthitel-ügynökséget, az EXIM-et és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-t 

(MEHIB). Az integrált keretek között működő bank és biztosító a feladatát közös szervezetben és 

megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi. Az EXIM szolgáltatásaihoz könnyebb hozzáférést kíván 

biztosítani a vállalkozások számára azáltal, hogy 2014 őszén kirendeltséget nyitott 9 vidéki városban, 

továbbá a külgazdasági célokkal összhangban folyamatosan növeli hitelezési aktivitását. 

 

4.2.7. A kkv-k külpiacra lépésének támogatása  

 

A hazai kkv-k jelenleg csak korlátozottan képesek bekapcsolódni a globális termelési, szolgáltatási 

láncokba, hiszen annak ellenére, hogy a hazai munkavállalók 73%-át a kkv-k foglalkoztatják, a 

magyar kivitel 72%-át nagy, döntő részben nemzetközi vállalatok adják, melynek következtében 

Magyarország nagymértékben ki van szolgáltatva a nagyvállalatok termelésszervezési döntéseinek. A 

kkv-k külpiacra lépésének segítésével tehát nem csupán az export bővülése és stabilitása, hanem a 

hazai foglalkoztatottság növelése is kormányzati cél. Az exportőri kör bővítése és 
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kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében a jelenlegi 2500-3000 exportképes magyar kkv számát 2018-ra 

legalább 12 000-re kívánjuk emelni. 

 

A magyar vállalkozások – kiemelten a kkv-k – exportpotenciáljának erősítése céljából 2013-ban a 

Magyar Állam és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megalapította a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház Zrt.-t, mely az exportfinanszírozási tevékenységet folytató Magyar Export-Import Bank 

Zrt.-vel közösen a KKM által meghatározott külgazdasági prioritások mentén vesz részt a 

külkereskedelem kormányzati szintű támogatásában. 

 

A MNKH Zrt., kapcsolatot épít a versenyképes exporttermékek előállítására, valamint szolgáltatások 

nyújtására képes hazai vállalkozásokkal, elsősorban kkv-kel és széleskörű exporttámogatási 

szolgáltatásokat tesz elérhetővé számukra, beleértve a közvetítői tevékenységet, a partnerügyletek 

menedzselését az ajánlattól a leszállításig, valamint a finanszírozás támogatását. A Kereskedőház az 

ügyfélkapcsolati, külpiaci és technikai támogatás hármas pillérére épülve, üzletember delegációkkal, 

B2B kétoldalú találkozókkal, nemzetközi kiállításokon való részvétellel és külpiac-orientált képzések 

szervezésével segíti a hazai kkv-kat a külpiacra lépésben. Viszonylati kereskedőházaiból álló külföldi 

képviseleti hálózatán keresztül felméri a külpiaci keresleti viszonyokat, és segíti a hazai 

vállalkozásokat a megfelelő kereskedelmi partnerek megtalálásában. 

 

Az MNKH Zrt. tulajdonában lévő Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. az 

exportőrök külföldi megjelenését sokrétűen támogatja. Ilyenek többek közt gazdasági vegyes 

bizottsági ülésekhez és külföldi miniszterelnöki utakhoz kapcsolódó üzleti fórumok szervezései, 

külföldi kiállításokon való megjelenés támogatása, cégre szabott exporttanácsadás és 

kiadványkészítés. A Promóciós Kft.-hez tartozó Enterprise Europe Network az exportőrök külföldi 

piacokon való megjelenését a külföldi vásárokhoz, kiállításokhoz és konferenciákhoz kapcsolódóan 

szervezett B2B találkozókon, továbbá a partnerkereső adatbázisokon keresztül segíti. Ezen túl az 

exportáló, illetve export iránt érdeklődő cégek részére éves szinten országszerte közel 40 tájékoztató 

konferenciát, képzést és tréninget szervez azzal a céllal, hogy az exportőrök sikeres külpiaci 

megjelenését segítse. A tréningek tematikája kiterjed az exporttal kapcsolatos jogi, külkereskedelem-

technikai, értékesítési, marketing és pénzügyi tervezési ismeretekre, valamint egyes külpiacok 

gazdasági, üzleti, tárgyalástechnikai sajátosságainak bemutatására is. A Promóciós Kft. Év Exportőre 

díjjal jutalmazza azon hazai mikro-, vagy kisvállalkozásokat, melyek az elmúlt időszakban 

kiemelkedő exportsikereket értek el termékük/szolgáltatásuk külpiacra jutási törekvései során. A díj 

növeli a cég elismertségét, fokozott média megjelenést biztosít a nyertesnek. 

 

A határon túli magyar nemzetiségű vállalkozások gazdasági működését, új értékesítési csatornák 

feltárását, a hazai mikro, kis és középvállalkozók piachoz jutását támogató céllal a Közép-európai 

Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. elősegíti a régió kkv-i közötti gazdasági kapcsolatok erősítése, 

amely magában foglalja az exportpartner- és piackeresést, a helyi befektetési lehetőségek nyomon 

követését, valamint szakmai tanácsadás. A határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok megerősítésével 

a hazai és a külhoni magyar tulajdonú kkv-k közötti érintkezések aktivizálása, a határ menti fejlesztési 

programok és a Duna Régió Stratégia keretei közötti együttműködés hatékony kiaknázása, valamint a 

Magyarországra irányuló befektetések ösztönzése képezhet hozzáadott értéket. A célt szolgáló külpiaci 

irodai hálózat kiépítése folyamatban van, a tervek szerint 2015. év végére az korábbi 9 helyett 22 

irodával működik Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, 

Szlovéniában, Ausztriában, Lengyelországban. 

 

A külgazdasági attasé (KGA) hálózat diplomatái Magyarország külképviseletein látják el 

feladataikat, közvetlenül a misszióvezetők irányítása alatt dolgoznak. A KGA legfontosabb szakmai 

feladataik közé tartozik Magyarország külgazdasági érdekeinek érvényesítése a fogadó országban, 

valamint részvétel a magyar áru- és szolgáltatásexport növelésének, és piacra jutásuk 

megkönnyítésének elősegítésében, a magyar vállalkozások érdekeinek a gazdaságdiplomácia 

eszközeivel való hatékony képviseletében, a magyar vállalkozások részére üzleti információk és 

partnerkapcsolatok közvetítése. Részt vesznek továbbá a kormány tőkevonzást ösztönző politikájának 

végrehajtásában. Közreműködnek a magyar vállalatok által külföldön megvalósítandó és a fogadó 

ország vállalatainak Magyarországon történő tőkebefektetési lehetőségeinek felkutatásában, valamint a 



 

45 

 

befektetések megvalósításában. Aktív kapcsolatot tartanak fenn a fogadó ország üzleti életének 

meghatározó szereplőivel, szakmai szövetségekkel, intézményekkel, kamarákkal, vállalatvezetőkkel. 

Közreműködnek a fogadó országban megrendezésre kerülő magyar kereskedelemfejlesztési és 

befektetés-ösztönzési szakmai programok, hivatalos vezetői látogatások előkészítésében, 

lebonyolításában és utógondozásában. Az EU közös kereskedelempolitikájában a magyar 

külkereskedelmi érdekek érvényesítéséhez szükséges háttér-információkat biztosítanak, valamint 

gazdasági és üzleti tárgyú jelentéseket, elemzéseket, terveket készítenek. 

 

4.2.8. A kkv-szektor támogatása a befektetés ösztönzés eszközeivel 

 

A hazai kkv-szektort a kereskedelemfejlesztés mellett a befektetés ösztönzési intézkedések 

támogatták a vizsgálat időszakban. Tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság fejlődésében 

meghatározó szerepet játszanak a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI), melyek az elmúlt 

évtizedek során folyamatosan járultak hozzá gazdaságunk tartós növekedéséhez, új közvetlen és 

közvetett munkahelyek teremtéséhez, a termelékenység fokozásához, a technológiai modernizációhoz 

és az export növeléséhez.  

 

A működő tőke beáramlás ösztönzése mellett a kormányzati törekvések prioritása, hogy a gazdasági 

növekedés alapját biztosító magyar kis-és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak 

bekapcsolódni a hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítási láncába és a 

nemzetközi porondon is új, potenciális piacokra juthassanak. Célunk, hogy a hazánkat választó 

befektetők minél nagyobb számban alkalmazzanak magyar vállalkozásokat a beszállítói láncaikban. 

Fontos, hogy a potenciális befektető értesüljön a helyi beszállítók mennyiségéről és minőségéről 

már a projekt kezdeti szakaszában, mivel sok esetben a helyi beszállítói bázis megléte is döntő 

faktornak bizonyul a támogatások, valamint a helyszín kiválasztása mellett.  

 

Ugyanez igaz az újra-befektetésekre is, a nagyvállalatok beszállító keresési, fejlesztési szándéka 

folyamatos. A HIPA Beszállítói osztálya szolgáltatásaival és adatbázisával magas színvonalon és 

hatékonyan segíti ezt a folyamatot. 

 

A Magyarországon már megtelepedett nagyberuházókkal való együttműködésben is kiemelt 

hangsúlyt kap a hazai kkv-k beszállítói ipari fejlesztése. A Magyar Kormány és a befektetők között 

létrejött stratégiai megállapodásokban szerepel a hazai beszállítói együttműködés bővítésére való 

törekvés. A stratégiai nagyvállalatok beszerzéseiben a hazai beszállítók aránya átlagosan 61%, ami a 

megállapodások megkötése óta 4%-os növekedést mutat, de ennek további bővítése érdekében 

számos, a HIPA által kezelt beszállító fejlesztési program megvalósítása is folyik.  

 

A nagyvállalatok gazdasági aktivitása és a hazai kkv-szektor növekedése így együtt erősítik a 

magyar gazdaságot. A beszállítóvá válás a kkv-knak biztosabb megélhetést, hatékonyságban, 

minőségben, működési jellemzőkben, kapcsolatépítésben és a munkamegosztásba való 

beágyazódásban való fejlődést, az országnak GDP és exportnövekedést és FDI-vonzó képességének 

javulását eredményezi. 

 

Egy nemzetközileg elismert nagyvállalat beszállítójává válni soha nem marginális szerepkör, mivel az 

adott vállalatnak nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek kell lennie, amelyre csak a 

legjobbak képesek. Egy nagy multinacionális cég beszállítójának nemzetközi szinten új lehetőségek, 

kapuk nyílnak meg lehetőséget adva a továbbfejlődéshez és bővüléshez. Ebből a szempontból a hazai 

kkv beszállítói iparág erősödése sikertörténet, amely a hazai gyártó vállalatokat az uniós élvonal 

eléréséhez segíti hozzá. Ebben a folyamatban élen járó szektorok a járműipar, elektronika és 

gépipar. 
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4.3. A jogszabályi környezet változása  

 

A 2014 márciusában hatályba lépett új Ptk. jelentős változásokat hozott a gazdasági társaságok 

életében, mivel a kódex kodifikációja során a gazdasági társaságok szabályozása is részévé vált az új 

Ptk.-nak.  

 

Jelentős és pozitív kihatása volt a kkv-k tevékenységére a Kormányzat által még 2010-ben elindított, 

és végül 2013 végén lezárult hatósági és adminisztratív eljárások egyszerűsítésének és a 2013-tól 

hatályos munkahelyvédelmi akció keretében bevezetett két új adónemnek, a kisadózók tételes 

adójának és a kisvállalati adónak. A Kormány által 2010-ben elindított és 2013-ig megvalósított 

adminisztratív költségcsökkentő intézkedéseinek hatásaként jelentős költségcsökkentés volt 

érzékelhető a vállalkozások számára. A vizsgált két évben a kkv-kat érintő adózási jogszabályok csak 

kismértékben változtak.  

 

A közbeszerzéseket érintő jogi szabályozásban 2013. és 2014. évek folyamán egyaránt voltak olyan 

módosítások melyek elősegítik, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban 

könnyebben és nagyobb arányban tudjanak részt venni. A közbeszerzési törvény kedvező irányú 

módosulása mellett a Közbeszerzési Hatóság aktív tevékenysége is  hozzájárult a kkv-k 

közbeszerzésekben való könnyebb részvételéhez.  

 

4.3.1. Gazdasági társaságok szabályozása, vállalkozások alapítása 

 

Az Országgyűlés 2013. február 11-i ülésén elfogadta az új magánjogi kódexet, mely a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényként 2014. március 15-én lépett hatályba. Az új Ptk. 

kiemelt célja, hogy a jogszabály címzettjei számára egyértelműen fogalmazza meg a magatartási 

szabályokat, és amelyekből kétségek nélkül legyenek megállapíthatóak az egyes rendelkezések 

tartalma. Ezt szolgálta az a törekvés is, hogy a szabályok nyelve szabatos, világos és közérthető 

legyen. 

 

 

A törvény valamennyi jogi személy vonatkozásában alapelvként rögzíti, hogy a jogi személyek 

létrehozása a polgári jogi jogalanyok magánautonómiája körébe tartozó döntés, amelyet 

szabadon, az állam egyedi beavatkozása nélkül hozhatnak meg. Az új Ptk. a létesítés szabadságára 

vonatkozó szabályok között rendelkezik arról, hogy a jogi személyek alapítói vagy tagjai nem csupán 

a jogi személy létesítésének tényéről dönthetnek szabadon, hanem a jogi személy belső működésére 

vonatkozó szabályokat is szabadon állapíthatják meg, s ennek keretében a jogszabályi 

rendelkezésektől is eltérhetnek. Ebből következően az új Ptk. jogi személyek szervezetére-működésére 

irányadó szabályok olyan modell-működés szabályrendszerét jelenítik meg, amelyet a jogi személy 

működésében általánosan követendőnek, illetve egyes jogi személy típusoknál annak sajátosságaihoz 

igazodónak tekint.  

 

Az új Ptk. változtatott a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szabályozási 

módszerbeli kiindulópontján: a kógens (feltétlenül alkalmazandó) alapállás helyett az eltérést engedő 

(diszpozitív) szabályozási módot választja. A választott szabályozási módszer biztosítja a kellően 

rugalmas, az adott jogi személy (gazdasági társaság stb.) igényeinek leginkább megfelelő működési 

kereteket az alapítók, a tagok számára. 

 

A magánjogi kódex a gazdasági társaságokat a jogalanyiság szempontjából egységesen kezeli, már 

valamennyit jogi személynek tekinti. Az eddigi szabályozástól eltérően a közkereseti társaság és a 

betéti társaság is jogi személynek minősül.  

 

A gazdasági társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot a kódex főszabálya szerint írásban lehet 

megtenni; ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és 

határozatnak a címzettel való közlésére. 
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Az új Ptk. széles körben lehetővé teszi a társasági jogviták választottbíróság elé utalását, amennyiben 

azt a létesítő okiratban vagy a jogvitában érintett személyek megállapodásában kikötötték.  

 

A társaság legfőbb szervére vonatkozó szabályokban érdemi változás nem történt, ugyanakkor 

általános lehetőséggé vált az ülés tartása nélküli határozathozatal. Diszpozitívvá váltak a 

határozathozatali arányokra vonatkozó rendelkezések.  

 

A vezető tisztségviselők felelőssége a szerződéses viszonyokban változatlan szabályok szerint alakul 

az új Ptk.-ban, a szerződésen kívül okozott károk körében pedig a kódex érvényesíti a fokozottabb 

felelősségre és a körültekintő működésre vonatkozó fokozott elvárásokat. Ha a jogi személy és a 

károsult között szerződéses viszony áll fenn, a felelősség a szerződésszegésért viselt felelősség 

szabályai szerint alakul, és harmadik személyekkel szemben (vagyis a károsulttal szemben) a jogi 

személy felel. Vagyis ebben az esetben a jogi személy a vagyonával áll helyt. A harmadik 

személyeknek – szerződésen kívül – okozott károk esetén a vezető tisztségviselő felelőssége a 

károsulttal szemben a jogi személlyel egyetemleges, ha a jogi személy vezető tisztségviselője e 

jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz. 

 

A vezető tisztségviselő a jogi személlyel szemben, az ügyvezetői tevékenységével okozott kárért 

változatlanul a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség általános szabályai szerint felel, 

amely utóbbiakat jelentősen módosította az új Ptk. alapvetően szigorítva a felelősség alóli kimentést a 

korábbi felróhatósági követelmény helyett objektív alapokra helyezve, ugyanakkor korlátozva a 

kártérítés nagyságát  

 

Az új Ptk. lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság más társasági forma mellett egyesüléssé vagy 

szövetkezetté alakuljon át. 

 

Gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok 

 

Az új Ptk. közkereseti és betéti társaság esetében már nem üzletvezetésre jogosult tagokról 

rendelkezik, hanem a tagok által maguk közül választott ügyvezetőkről; erősítve ezzel is a jogi 

személy jelleget. Közkereseti és betéti társaság esetén az új Ptk. a tagok közül választott ügyvezetőkről 

rendelkezik, vagyis megszűnik a tagok automatikus képviseleti joga, és már nem üzletvezető lesz a 

minősítésük. 

 

A legmélyrehatóbb változások a korlátolt felelősségű társaságok működését érintik. A korlátolt 

felelősségű társaságok tőkeminimumára vonatkozó előírás változtatása (500 ezer forintról 3 millió 

forintra módosult a törzstőke összege) elsődlegesen a polgári jogi, társasági jogi szakma elvárását 

tükrözi a korlátozott tagi felelősséggel működő társaságokkal szemben, vagyis azt, hogy korlátozott 

tagi felelősséggel azon társaságok működjenek, amelynek alapítói és tagjai képesek biztosítani a 

tőkeegyesítő társaságtól elvárt stabil tőkeszerkezetet.  

 

A korlátolt felelősségű társaság piacra lépését segíti elő az az új rendelkezés, amely lehetővé teszi a 

törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltését. E szabály lehetőséget biztosít a pénzbeli betétek 

részletekben történő rendelkezésre bocsátásra úgy, hogy ez a tőkebefizetés a tagok megállapodása 

szerint, akár több év alatt is megtörténhessen. Az ún. feltöltéses szabály ugyanakkor együtt jár az 

osztalék kifizetés blokkolásával: a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot, míg a törzstőke akár az 

osztalékokból, akár a tag befizetéséből maradéktalanul nincs megteremtve. A hitelezőket védi azon 

szabály, amely tételesen kimondja, hogy a tag felel a társaság tartozásaiért annak az összegnek az 

erejéig, amelyet még nem teljesített.  

 

Azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak, amelyek törzstőkéje 2014. március 15-én nem érte el a 

3 millió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig köteles törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, 

egyesülni, azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. E döntésük 

során is alkalmazhatják a feltöltéses szabályt.  
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Az új Ptk. megőrzi a különbségtételt a zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaságok 

között, azonban kimondja, hogy részvénytársaság csak zártkörűen alapítható. Ennek gyakorlati 

jelentősége viszonylag csekély, a nyilvános alapítás eddig sem volt jellemző Magyarországon. A 

zártkörűen már megalapított részvénytársaság pedig részvényeink a Budapesti Értéktőzsdére vagy más 

szabályozott piacra történő bevezetését követően továbbra is nyilvánosan működő részvénytáraságnak 

minősül. 

 

Részvénytársaság esetében a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az 

alaptőke 30 %-ánál. Az apportot a bejegyzéstől számított 3 éven belül kell szolgáltatni. 

 

Szövetkezetekre vonatkozó szabályok 

 

Az új Ptk. integrálta a szövetkezeti jog általános és a magánjogi kódex rendszerébe illeszthető 

szabályait. Az új Ptk. szövetkezeti része eltérést nem engedő, kógens szemlélete helyett a legtöbb 

rendelkezést alapvetően diszpozitívvá teszi.  

 

A szövetkezet definíciójában olyan fogalmi elemeket jelenít meg, amelyek minden szövetkezetnél 

egyformán érvényesülnek. Egyöntetű jellemzője a szövetkezeteknek, hogy azok a szövetkezeti tagok 

vagyoni hozzájárulásából álló tőkével jönnek létre, ugyanakkor a tagság változásával ez a tőke is 

állandóan változik. A szövetkezet tevékenységének jellemzője, hogy az elsősorban a tagok 

szükségleteinek kielégítésére irányul. 

 

Az új Ptk. a hatályos szabályokhoz képest szigorúbban korlátozza a nem természetes személy tagok 

arányát (nem haladhatja meg a taglétszám 20 %-át), meghatározza az ilyen személyek által összesen 

birtokolható tőke nagyságát (nem haladhatja meg a tőke harmadát), valamint az egy tagot megillető 

tőkerészesedés felső határát (nem haladhatja meg a tőke 15 %-át). 

 

A szövetkezet, mint jogi személy, a tagjaitól elkülönült jogalany, amely saját kötelezettségeiért a saját 

vagyonával köteles helytállni. A tagok a vagyoni hozzájárulásuk teljesítésére kötelesek, de a 

szövetkezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem kell helytállniuk. A tagság nagy részének természetes 

személynek kell lennie, s a tagság legalább háromnegyedének személyes közreműködést is vállalnia 

kell a szövetkezet tevékenységében. Az olyan tagok, akik pusztán vagyont fektetnek a szövetkezetbe, s 

ennek fejében a nyereségből kívánnak részesedni, csak kisebbséget alkothatnak tehát a szövetkezeten 

belül.  

 

Újdonság, hogy a kódex bevezette az igazgató elnök fogalmát: a tizenöt főnél kisebb taglétszámú 

szövetkezetekben igazgatóság helyett az alapszabály rendszeresíthet egy ilyen tisztséget az 

igazgatóság helyett. 

 

4.3.2. A vállalkozások adószabályozási környezete 

 

A vállalkozások működési feltételeit tekintve elsősorban az adózás szabályaiban történtek 

módosítások a vizsgált periódusban. 2014-ben a Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV) adó és 

adójellegű bevételei 11 487 milliárd forintot tettek ki.  
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4/1 A NAV által kezelt bevételek alakulása és megoszlása (milliárd forint, %) 

 2013- 2014 

Megnevezés  2013 Az összes 

befizetés %-

ában 

2014 Az összes 

befizetés %-

ában 

Összes befizetés 10 722,6 100,0 11 486,7 100,0 

ebből:         

Társasági adó 322,5 3,0 394,8 3,4 

Személyi jövedelemadó 1 504,6 14,0 1 589,1 13,8 

Áfa 2 809,6 26,2 3 035,6 26,4 

TB Járulék 3 511,4 32,7 3 795,1 33,0 

Jövedéki adók 897,3 8,4 918,9 8,0 

Összes egyéb jogcímű bevétel 1 677,0 15,6 1 753,0 15,3 

Forrás: NAV évkönyv     

 

2013. január 1-jétől ténylegesen megvalósult az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a 

magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 százalék lett az adó. Megszűnt az évi 2 millió 

424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) intézménye. A 

szuperbruttósítás kivezetése jelentősen leegyszerűsítette az adóalap és az adóelőleg megállapítását. 

 

2014. január 1-jétől a családi járulékkedvezménynek köszönhetően lehetőség van arra, hogy azok a 

gyermeket nevelő magánszemélyek, akik elegendő jövedelem hiányában nem tudják az őket 

egyébként megillető kedvezményt teljes egészében a személyi jövedelemadójuk terhére érvényesíteni, 

a fennmaradó részt az általuk fizetendő egyéni járulékok (egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék) 

terhére figyelembe vegyék. 

 

A társadalombiztosítási járulékmértékek 2013-ban változatlanok maradtak, a nyugdíjjárulék fizetés 

felső határa viszont megszűnt.  

 

2014-től az a hallgató, aki felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó 

szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen – a képzés részeként – hallgatói munkaszerződés alapján 

végez munkát, mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. Ez a hallgatói 

munkaszerződések szélesebb körű alkalmazását ösztönzi azáltal, hogy a hallgatóknak kifizetett 

díjazást mentesíti a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek alól.  

 

Megszűnt továbbá 2014-től az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége a legalább 36 

órás munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozóknak és a társas vállalkozásoknak ilyen 

tagjuk után.  

 

2013. január 1-jétől került megvalósításra a Munkahelyvédelmi Akcióterv, amely a munkahelyek 

megvédése és teremtése érdekében létrehozott, hatékony adópolitikai eszköz. A közérthető, jelentős 

adóelőnyt biztosító program azokban a munkavállalói csoportokban - pályakezdők, fiatalok, nyugdíj 

előtt állók, kisgyermeket nevelő szülők, álláskeresők, képzettséget nem igénylő munkakörben 

foglalkoztatottak - kínál kedvezményeket, ahol Magyarországon nagyságrendileg kisebb volt a 

foglalkoztatási szint, mint az Európai Unióban. Az Akcióterv 2013 végén több mint 650 ezer, 2014 

végén pedig közel 805 ezer állás megőrzéséhez, illetve létrejöttéhez nyújtott érdemi segítséget. 
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4/2 Munkahelyvédelmi Akcióterv kedvezményezettjei adatai a foglalkoztató kkv-k 

létszámkategóriája szerinti bontásában 

(2014. májusi adatok*) 

Kedvezményezetti 

kör 

kkv-k  
Költségvet

és és egyéb 

szervezetek 
Összesen  10 főnél 

kevesebb 
10-50 fő 50-250 fő 

250 

főnél 

több 

Összesen 

Szakképzettséget 

nem igénylő 

munkakörben  43 787      67 588      68 937      72 681      252 993      15 425      268 418     

25 év alatti 

pályakezdő  9 274      5 781      4 046      5 684      24 785      1 182      25 967     

25 év alatti nem 

pályakezdő  17 626      20 387      21 756      47 838      107 607      6 185      113 792     

55 év feletti  66 719      61 907      61 790      92 669      283 085      73 794      356 879     

Tartósan álláskereső  14 970      6 281      3 094      2 462      26 807      904      27 711     

GYES, GYED, 

GYET folyósítását 

követően  11 751      5 990      5 782      11 099      34 622      3 240      37 862     

Munkahelyvédelmi 

kedvezmények 

összesen  164 127      167 934      165 405      232 433      729 899      100 730      830 629     

*A NAV évente egyszer, május végén szolgáltat az NGM részére részletes bontásban adatokat az 

igénybe vevő szervezetekről 

 

A kis- és közepes vállalkozások adózási feltételeinek javítása, a foglalkoztatás növelése és az 

adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2013. január elsejével két új, szabadon választható 

adónem is be lett vezetve, a kisadózó vállalkozások tételes adója, illetve a kisvállalati adó. 

 

A kisadózók tételes adója (KATA), főként az önfoglalkoztatók számára kedvező, alacsony terheket 

jelentő, egyúttal minimális adminisztrációs terhekkel járó alternatíva. A KATA hatálya alá tartozó 

vállalkozás havi 50 ezer forintos (nem főállású vállalkozó esetében havi 25 ezer forintos) tételes 

adóval kiválthatja a vállalkozó minden jelentősebb jövedelmet terhelő adóját (szja, járulékok, szociális 

hozzájárulási adó, társas vállalkozási formák esetében a társasági adó). 2014-től az adózók magasabb 

összegű, 75 ezer forintos tételes adót is fizethetnek, amivel ellátásaik alapja növekszik. Amennyiben a 

kisadózó vállalkozás éves bevétele évi 6 millió forintot meghaladja, a meghaladó rész után 40%-os 

adó megfizetésére kötelezett. 

 

Az adó bevezetésével egyidejűleg ugyancsak évi 6 millió forintra emelkedett az alanyi ÁFA 

mentesség választhatóságának felső értékhatára, így a KATÁ-ra jogosult vállalkozások 

mentesülhetnek az ÁFA alól is. 

 

2014-től kedvező változás a főállású kisadózó fogalmának módosítása, amely arra irányult, hogy ne 

minősüljön főállású kisadózónak az a személy, akit több munkaviszonyában együttesen legalább heti 

36 órát foglalkoztatnak, illetve az a kisadózó magánszemély, aki után más vállalkozásban már 

vállalkozóként fizettek járulékokat. A felsorolt esetekben a kisadózó vállalkozás tételes adója havi 50 

ezer forintról 25 ezer forintra csökkent. 

 

2013 év végén 73,2 ezer, míg 2014 év végén már közel 100 ezer KATÁ-s vállalkozás volt, 2015 

októberére pedig a számuk a 126 ezret is meghaladta. 

 

A 2013. január 1-jétől bevezetésre kerülő kisvállalati adó (KIVA) a legfeljebb 25 főt foglalkoztató, 

500 millió forint alatti éves bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások számára elérhető 
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alternatív adózási forma. Az adónem választása különösen azon vállalkozások számára kedvező, 

amelyek: 

- jelentősebb bértömeggel rendelkeznek, és/vagy 

- jelentősebb beruházásokat terveznek a jövőben. 

Az adónem csökkenti a magas foglalkoztatási költségekkel rendelkező vállalkozások terheit, egyúttal 

ösztönzi a foglalkoztatás növelését azáltal, hogy a vállalati nyereség és a munkajövedelmek együttesen 

képezik a 16%-os mértékű adó alapját, amely egyidejűleg kiváltja a klasszikus tőke, és 

munkajövedelmeket terhelő, vállalat által fizetendő adókat (szociális hozzájárulási adó, és szakképzési 

hozzájárulás (28,5%), a társasági adó (10%)). 

 

Másrészt az összevont adóalap lehetővé teszi, hogy a KIVA hatálya alá tartozó vállalkozások az 

adóterheik növekedése nélkül emelhessenek bért vagy vehessenek fel újabb alkalmazottakat 

mindaddig, amíg erre nyereségükből keretet tudnak biztosítani. A vizsgált időszakban a KIVA 

szabályai érdemben nem változtak. A KIVA az adóalap pénzforgalmi szemléletű meghatározásával 

ösztönzi a beruházásokat és jelentősen egyszerűsíti az adózást. Az adóelméleti irodalomban gyakran 

felmerülő, a gyakorlatban azonban kevésbé elterjedt megoldás előnye, hogy az adóalap azonnal 

csökkenthető a fejlesztésre visszaforgatott bevétellel, hogy a vállalatnak csupán a már kifizetett 

számlák után keletkezik adókötelezettsége, illetve hogy nehezebben manipulálható és meghatározása 

lényegesen egyszerűbb, mint a társasági adó alapját képező eredményszemléletű nyereségnek. 

 

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) kulcsának emelkedésével és a KATA bevezetésével 

párhuzamosan fokozatosan csökkent az egyszerű adónemet választók száma. A rendelkezésre álló 

adatok alapján a KATA hatálya alá bejelentkezett adózók jelentős többsége az egyéni vállalkozók 

köréből kerül ki (86,0%). Ez az arány az EVÁ-s adóalanyok belső szerkezeti átrendeződéséhez 

vezetett, amelynek köszönhetően az eredményességük is kedvező irányban mozdult el. Az egyéni 

vállalkozók és a társas vállalkozások körében változatlanul a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység a legnépszerűbb. Ezeken a területeken működik az eva alanyok 48,5%-a, itt realizálódik a 

bevételi teljesítmény csaknem 50%-os hányada. 

 

4/3 Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozások száma  

és az EVA bevételek alakulása 

2013-2014 

Év Egyéni 

vállalkozás (db) 

Társas 

vállalkozás (db) 

Összes (db) Befizetett EVA EVA/cég 

(milliárd 

forint) 

(millió forint) 

2013 13 188 31 899 45 087 110 2,4 

2014 10 446 27 898 38 344 97 2,5 

Forrás: NAV elemzés a 2013. és 2014. évi EVA bevallások adatai alapján 

 

A munkahelyteremtés és munkahelymegtartás érdekében 2013-tól Magyarország kevésbé fejlett 

régióiban bevezetésre került a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye. 

A kedvezmény finomhangolása során kikerült az a korlát, ami az új munkahelyek teremtésén keresztül 

igénybe vehető adókedvezményeket legalább 100 millió forintos beruházás megvalósításához kötötte. 

Elérve, hogy a kedvezmény igénybevételéhez ne kelljen igazán nagy beruházást megvalósítania 

azoknak, akik képesek szabadvállalkozási zónákban is munkahelyeket teremteni és megtartani. 

 

A társasági adó kulcsa 2013-ban és 2014-ben változatlanul 10 százalék volt 500 millió forint pozitív 

eredményig, fölötte 19 százalék. A társasági adózás szabályai kevésbé változtak 2013-ban és 2014-

ben. 

 

A társasági adóban 2013-tól a fejlesztési adókedvezmény jogcímeinek köre kiegészült a szabad 

vállalkozási zónák területén megvalósított beruházások után igénybe vehető adókedvezménnyel. 

 

Azon vállalkozások támogatása érdekében, amelyek kutatás-fejlesztési tevékenységük során szellemi 

terméket állítanak elő, 2013-tól a bejelentett immateriális jószágok (például szabadalom, üzleti titok, 
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védjegy) fogalmát kibővítettük, hogy ne csak azon immateriális jószágokra terjedjen ki, amelyeket az 

adózó megvásárol (vagy egyéb módon megszerez), hanem az adózó által előállított immateriális 

javakra is, ezáltal az adózó által előállított immateriális jószágok értékesítésének nyeresége – az egyéb 

módon megszerzett immateriális jószágokra vonatkozó korábbi kedvezményhez hasonlóan – 

adómentességet élvez.  

 

2013-tól átalakulás esetén kissé enyhültek az elhatárolt veszteség szabályai. Korábban jogutódlás, 

illetve cégvásárlás esetén a jogutód abban az esetben volt jogosult az átvett elhatárolt veszteség 

felhasználására (egyéb feltétel teljesülése mellett), ha az átalakulást követő két adóévben a jogelőd 

által folytatott tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. Ezen feltétel elhagyásra került, arra az esetre 

ha a cég az átalakulást követő két adóéven belül jogutód nélkül megszűnik. Az intézkedés azoknak a 

vállalkozásoknak kedvező, amelyek az átalakulást követően a jogutód nélküli megszűnés mellett 

döntenek, és így nem kell fenntartaniuk a működést pusztán az elhatárolt veszteség felhasználására 

vonatkozó feltétel teljesítése érdekében. A szabályozás ezzel elősegíti mind a vállalkozás szabadsága, 

mind a szerződéses szabadság elvének teljesülését is. 

 

2014-től a kis- és középvállalkozásoknak minősülő adózók a tárgyi eszköz beruházás céljából 

felhasznált kölcsöneikre tekintettel az adóévben megfizetett kamat 60 százalékáig (40 százalék helyett) 

adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adókedvezmény a 2013. december 31-ét követően megkötött 

hitelszerződések alapján vehető igénybe, az adóévben érvényesíthető összege nem haladhatja meg a 6 

millió forintot. A kamatkedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásában az adózó választása szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a 

csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak minősül. 

 

További kedvező változás 2014-től, a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményének 

kiterjesztése a szoftvertermékek felhasználási jogára (évente legfeljebb 30 milliós érvényesítési korlát 

fenntartása mellett).   

 

2014-től lehetővé vált, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-

fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel 

csökkentse az adózás előtti eredményét. 

 

2014-től bejelentett részesedésnek minősül a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és 

külföldi személyben – kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot – szerzett legalább 10 (korábban 30) 

százalék mértékű, valamint minden további megszerzett részesedés (a részesedés értékének 

növekedése). A minősítés előfeltétele, hogy az adózó a részesedés megszerzését – ide nem értve a 

részesedés értékének a növekedését – a szerzést követő 75 napon belül bejelentse az adóhatóságnak 

(korábban 60 nap volt a bejelentés határideje).  

 

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális hozzájárulási adókedvezményét 

érintő változás 2014-től, hogy a kedvezményezett munkavállalóra nézve előírt lakóhely feltétel úgy is 

teljesülhet, ha a munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re 

levő szabadvállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, mint amelyben a munkáltatója 

működik. Ezáltal a munkáltató a székhelye szerinti település vonzáskörzetében lévő más helységekből 

is toborozhat munkavállalókat, ami ösztönzi a kedvezmények szélesebb körű igénybevételét. 

 

A vállalkozásként működő kutatóhelyek által foglalkoztatott, doktori (PhD) vagy ennél magasabb 

tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutatók, fejlesztők után adókedvezmény 

érvényesíthető. A kedvezmény egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakban megillető 

bruttó munkabér – de legfeljebb havi bruttó 500 ezer forint 27 százalékával. Az adókedvezmény 

igénybevétele mellett a vállalkozási kutatóhely a szakképzési hozzájárulás alapját is csökkentheti a 

kedvezményezett munkavállaló munkabérével, de legfeljebb havi 500 ezer forinttal. 

 

2014-től már a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben résztvevő hallgató- 

vagy doktorjelölt foglalkoztatása után is jár adókedvezmény, a fizetendő szociális hozzájárulási adóból 

200 ezer forintig 14,5%. 
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Az innovációs járulék fizetés szabályai lényegében változatlanok maradtak. Nem kell innovációs 

járulékot fizetnie a kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságnak. Kisvállalkozásnak 

az a vállalkozás tekinthető, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves 

nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél 

kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

A 2012-ben bevezetett változás értelmében – melyek 2013-ban és 2014-ben is alkalmazandók - a fenti 

mutatószámokat már nemcsak önállóan az adott vállalkozásnál kell vizsgálni, hanem a megfelelő 

összevonási szabályok alkalmazásával össze kell számítani a kapcsolódó és partnervállalkozásokkal is. 

 

Az innovációs járulék alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékének és a 

közvetített szolgáltatások értékének összevont, korrigált értékével az alvállalkozói teljesítések 

értékével, az anyagköltséggel, valamint - az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 

adóévben elszámolt közvetlen költségével. A járulék éves összege a járulékalap 0,3 százaléka. 

 

2013-tól rendezésre került, hogy a helyi iparűzési adóalap megállapításához hasonlóan az innovációs 

járulékalap szempontjából se kelljen a külföldi adóalap-rész tekintetében közterhet viselni. 

 

A helyi adók terén 2013. július 1-jétől az adózó által az adóévben ráfordításként, költségként 

elszámolt útdíj (e-útdíj) 7,5 %-a levonható a fizetendő iparűzési adóból. A légrugós és azzal 

egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is –, 

nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 

Ft/100 kg-ra csökkent. 

 

A vállalkozók és magánszemélyek információs forrásainak bővítése, adókötelezettségük teljesítésének 

megkönnyítése érdekében 2013-tól létrejött a Magyar Államkincstár által üzemeltetett, országos, 

helyi adózatási információkat tartalmazó adatbázis, amely térítésmentesen elérhető a Magyar 

Államkincstár honlapján. Korábban a helyi adókötelezettség teljesítése – megfelelő információs 

adatbázis és kommunikáció híján – az adóalanyok számára nehézkes volt. Ezt orvosolja a 2013. január 

1-jétől működő havonta frissülő adatbázis, amely valamennyi önkormányzat vonatkozásában 

tartalmazza a településen működtetett helyi adónemekre vonatkozó, az adóalanyok számára fontos 

adózási információkat, azaz azt, hogy milyen adónemek működnek a településen, mekkora 

adómértékkel, illetve milyen rendeleti adómentességek vagy adókedvezmények léteznek, és 

tartalmazza továbbá a helyi önkormányzat egyes adónemeihez tartozó fizetési számlájának számát 

(pénzforgalmi jelzőszámát) is. Az adatbázis naprakészen tartalmazza továbbá, az egyes adóhatóságok 

elérhetőségi információit (az önkormányzat honlapjának címét, valamint olyan telefonszámot, e-mail 

címet és levelezési címet, mely az adóhatósággal való kapcsolatfelvételre szolgál).  

 

Illetékmentességet biztosít az illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) 2013-tól az e-útdíj 

mentességet megalapozó viszonylati jegy kiadására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítását illetően, 

ha a díjmentesség oka, hogy a mezőgazdasági termelő a székhelye, lakóhelye, illetve a művelése alatt 

álló termőföld, tanya, telephely között terményt szállít. 

 

Az illetékszabályok módosításának eredményeként 2014. január 1-jétől nem kell ajándékozási 

illetéket fizetni az osztalék elengedésével bekövetkező vagyongyarapodás esetén, sőt a csődegyezség, 

illetve a felszámolási eljárás keretében elengedett követelés után sem. Ez utóbbi esetben az 

ajándékozási illetékmentesség kizárólag akkor alkalmazható, ha a követelést „harmadik fél”, vagyis 

nem a társaság tagja engedi el. 

 

Az általános forgalmi adó általános adókulcsa 2013-ban is 27 százalék, míg a kedvezményes 

adókulcsok 5 és 18 százalék (e tekintetben azonban kiemelendő, hogy 2014. január 1-jétől az élő- és 

félsertés értékesítésekre vonatkozó áfa kulcs 27%-ról 5%-ra csökkent).  2013-tól jelentős lépések 

történtek az elektronikus számlázás és a papíralapú számlázással kapcsolatos szabályok egységesítése, 
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egyszerűsítése érdekében. 2013. január 1-jétől a Kkvt. hatálya alá tartozó áfa-alanyok számára 

bevezetésre került az opcionális pénzforgalmi elszámolás (az ellenérték megfizetéséhez kapcsolódóan 

keletkező adófizetési kötelezettség és adólevonási jog), amely a likviditásukat javította. Szintén 

alapvetően a kis- és középvállalkozásokat kedvezményező áfa intézkedés volt, hogy 2013. január 1-

jétől az alanyi adómentesség választásának felső értékhatára 5 millió forintról 6 millió forintra nőtt (az 

adómentesen tevékenykedők körét bővítve, választás esetén lefedve a KATÁ-sok körét is). A kis- és 

középvállalkozásokat kedvezően érintette továbbá az a változás, amely szerint – szintén 2013. január 

1-jétől – a személygépkocsik üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokra (igénybevett 

mosatásra, javításra, karbantartásra) vonatkozó 100%-os levonási tilalom 50%-ra csökkent. 

 

A feketegazdaság, illetve az áfa csalások előretörésének megakadályozása céljából is számos 

intézkedés született. A legnagyobb és legeredményesebb változás a pénztárgépek adóhatósággal 

történő online összekötése volt. Ezen túlmenően, egyes szektorokban bevezetésre került a fordított áfa, 

megtörtént a belföldi áfa összesítő nyilatkozat bevezetése, illetve az egyes sertés és más nagytestű 

állatok valamint azok részei áfa kulcsának csökkentése, és az adóadminisztráció terén is több 

jelentősebb intézkedés történt.  A fuvarozással megvalósuló termékértékesítéseket nyomon követő 

Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) 2015. január 1-jével történő 

indulásának előkészítése is befejeződött. A felsorolt intézkedések által a jogkövető adózók piaci 

pozíciója erősödött, míg a jogszerűtlen adózók versenyelőnye jelentősen csökkent.   

 

A jövedéki adózásban 2013. január 1-jétől pedig módosultak az egyéb jövedéki adó szintek (pálinka, 

sör, szeszesitalok stb.). Bevezetésre került az úgynevezett „forgalmazói zárjegy”. A sérült zárjegyek 

ilyen módon történő „pótlását” hatósági bejelentés és igénylés mellett az alkoholtermékeknél lehet 

alkalmazni. 

 

2013-tól egységesek lettek a papír alapú és az elektronikus adó-visszaigénylések esetén alkalmazandó 

eljárások. Tekintettel arra, hogy elektronikus adó-visszaigénylési kérelmek esetén már korábban sem 

volt szükséges annak alapjául szolgáló számlákat, bizonylatokat csatolni, megszűnt az erre vonatkozó 

kötelezettség a papír alapú kérelmek esetében is. Az intézkedés jelentős mértékben csökkentette a 

gazdálkodók adminisztrációs terheit. Cél volt továbbá az elektronikus adó-visszaigénylések minél 

szélesebb körű elterjesztése. Ennek érdekében 2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált 

gázolaj utáni adó-visszaigénylési kérelmet már csak elektronikus úton lehet benyújtani. A 

mezőgazdaságban felhasznált gázolaj vonatkozásában szintén jelentős egyszerűsítés, hogy 2013. 

január 1-jétől a jövedékiadó-visszaigénylés „egyablakossá” vált a korábbi gyakorlattal szemben, 

amikor a visszaigénylőnek kellett a hatóságoktól a földterület nagyságáról és a munka elvégzéséről 

szóló igazolásokat beszereznie. Az új rendszer szerint a kérelmeket a NAV-hoz kell benyújtani, és a 

vámhatóság kéri be a szükséges igazolások más hatóságoktól. 

 

A fuvarozók likviditási helyzetének javítása érdekében 2013-tól lehetővé tettük a kereskedelmi gázolaj 

utáni jövedékiadó-visszaigénylés havi szinten történő érvényesíthetőségét. Korábban az adó-

visszaigénylés évente, illetve negyedévente történhetett. 

 

Az adózás rendjét érintő változás volt, hogy a készpénzforgalom korlátozása érdekében 2013. január 

1-jétől szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthető 

készpénzszolgáltatás. A korlátozás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak a 1,5 millió forintot 

meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetni. 

 

A Magyary Program adminisztrációcsökkentést célul kitűző Egyszerűsítési Programja keretében 

2013-tól egyszerűsödtek az adóhatósági igazolások kiállításának szabályai.  Az adóhatósági igazolások 

kiállításának határideje 8 napról 6 napra csökkent, és általános szabállyá vált az, hogy az adózónak 

semmilyen eljáráshoz nem kell adóigazolást, vagy együttes adóigazolást kérnie, ha az adóhatóság 

köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. Egyszerűsödtek továbbá, a fizetési könnyítés és 

adómérséklés szabályai is. 2013-tól fizetési könnyítés, adómérséklés esetén, ha az adózó szerepel a 

minősített adózói adatbázisban, a sürgősségi eljárásban való elbírálás határideje 30-ról 15 napra 

csökkent. Érdemi könnyebbséget jelent továbbá, hogy 2013-tól megteremtettük a különböző 

adófizetési kötelezettségek egyetlen utalással való megfizetésének lehetőségét. Az adminisztrációs 
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terhek csökkentése érdekében 2013. január 1-jétől elektronikus úton is igényelhetővé vált az 

adóbevallás másolatának kiadása.  

 

Az Egyszerű Állam kormányzati program végrehajtása érdekében kedvező változás a számvitelben, 

hogy a kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a 

2013. üzleti évtől saját elhatározásuk szerint beszámolási kötelezettségük teljesítésére az egyszerűsített 

éves beszámoló tovább egyszerűsített formáját, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is 

választhatják. Emellett átalakításra került a jelentős összegű hibára vonatkozó alsó korlát, ugyancsak 

lényegesen csökkentve a gazdasási társaságok, vállalkozók adminisztrációs terheit. 2014-től újabb 

adminisztrációcsökkentő módosítás, hogy az adózók a nem jelentős hibát a tárgyévben a társasági 

adóalap megállapításakor figyelembe vehetik, így nem kell önellenőrzéssel helyesbíteniük a korábbi 

évek adóalapját, adóját. A hazai vállalkozások versenyképességének javítását célozza a számviteli 

törvény azon módosítása, amely 2014-től lehetővé teszi külön feltételek nélkül az USA dollárban 

történő könyvvezetést és beszámoló készítést, valamint a devizában fennálló tételek forintosításánál az 

Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazását. 

 

4.3.3. Vállalkozások megszűnése, jogérvényesítés 

 

Az adószám-felfüggesztés jogintézménye elsősorban a fiktív adózókkal szembeni fellépés egyik 

eszköze. A felfüggesztés időszakában az adózó ideiglenesen elesik az adólevonás és - visszaigénylés 

lehetőségétől. Az adószám törlése esetében már nem bocsáthat ki az adózó olyan számlát, mely 

alkalmas lenne az adó levonására.  

 

Az adószám felfüggesztését, illetve az adószám törlését elrendelő, a tárgyévben jogerős határozatok 

darabszáma jelentősen növekedett az előző évekhez képest. Az adószám alkalmazásának 

felfüggesztését elrendelő jogerős határozatok darabszáma 2013-ban 17,8 ezer, 2014-ben több mint 59 

ezer volt. Az adószám szankciós törlését elrendelő jogerős határozatok darabszáma 32,7 ezer db volt 

2013. évben, míg 2014-ben közel 28 ezer. 

 

4/4 Első fokon adószám felfüggesztésről és törlésről kiadott döntések számának alakulása* 

 
*A 2012-es adat a NAV évkönyvében szereplő táblázat alapján került 

feltüntetésre, így nem tartalmazza az összes eljárást a felfüggesztés, törlés 

tekintetében. 

Forrás: NAV évkönyvei alapján 

 

Az adószám alkalmazásának felfüggesztése továbbra is a bevallási, illetve adófizetési kötelezettség 

egy éven túli elmulasztása miatt követezik be. Az adószám szankciós törlése az esetek több mint 

felében a számviteli beszámoló letétbe helyezése és közzétételének elmulasztása miatt kerül 
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elrendelésre. 2012. január 1-jétől már nem az adószám felfüggesztése a szankció, hanem az adószám 

törlése, és utóbbit is csak két eredménytelen – mulasztási bírság kiszabásával is járó – felhívás esetén 

alkalmazhatja az adóhatóság. Csak az előzetes felhívásokban megszabott határidők eredménytelen 

lejártát követően alkalmazza az adóhatóság az adószám törlésének szankcióját. 

 

2013-ban az adóregisztrációs adóhatósági szűrővizsgálaton 37,2 ezer, míg 2014-ben 27,7 ezer új cég 

esett át. A vizsgálattal három esetben találkozhatnak az adózók: cég alapításakor, ha a vezető 

tisztségviselő, vagy a többségi befolyással rendelkező tag személye megváltozik, illetve ha az eljárást 

az alapítani tervezett cég leendő vezető tisztségviselője vagy tagja az e célra szolgáló adatlap állami 

adóhatósághoz történő benyújtásával kéri. Ennek eredményeként a 2013-ban és 2014-ben évi ezer 

adózó nem kezdhette meg tevékenységét, mert a NAV jogerősen elutasította az adószám megállapítása 

iránti kérelmüket. 

 

A működő cégek vezető tisztségviselői, illetve tagjai személyében bekövetkezett változások körét 

tekintve 2013-ban 26,3 ezer, 2014-ben közel 10 ezer esetben merült fel olyan akadály, amelynek 

következtében az állami adóhatóságnak az eljárást le kellett folytatnia. Az adószám megállapítását 

megelőzően 2013-ban 3,6 ezer, 2014-ben 3 ezer vezető tisztségviselő, illetve tagváltozással 

kapcsolatos ügyekben 2013-ban 22,7 ezer, 2014-ben 6,6 ezer adózó ügyében. 

 

4.3.4. Vállalkozásokat érintő hatósági eljárások egyszerűsítése 

 

A Kormány kiemelten kezeli a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentését. Az 

adminisztratív terhek csökkentési célok elérése érdekében indult el 2011 végén a 1405/2011. (XI. 25.) 

Korm. határozattal meghirdetett Egyszerű Állam Program. Az Egyszerű Állam Program a 

következő tíz beavatkozási területen 114 intézkedést megvalósítását tűzte ki célul. 

 

1. Az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése, 

2. A számviteli szabályozás egyszerűsítése, 

3. A hatósági tevékenységek adminisztrációs terheinek csökkentése, 

4. A fejlesztési célú pályázatokhoz és a közbeszerzésekhez kapcsolódó adminisztráció 

egyszerűsítése, 

5. Egyes ágazatokra vonatkozó szabályozás egyszerűsítése, 

6. Az államműködés elektronizálása, 

7. Beruházások engedélyezésének gyorsabbá és kiszámíthatóbbá tétele, 

8. Foglalkoztatás adminisztrációs költségeinek csökkentése, 

9. Vállalkozói jogérvényesítés feltételeinek javítása, 

10. Az adminisztratív terhek további folyamatos csökkentését elősegítő, rendszerszintű 

intézkedések. 

 

A Program keretében 2011-2013. évek során ütemezetten valósították meg a kormányzati felelősök a 

konkrét egyszerűsítési feladatokat. Az Egyszerű Állam Program végrehajtása 2013-ban 

befejeződött, ugyanakkor 6 folyamatban maradt intézkedés lezárása 2014-ben és 2015-ben történt 

meg. A Program keretében végül megvalósított 106 intézkedés
14

 utólagosan becsült 

adminisztrációcsökkentő hatása évi 245 milliárd forint.  
 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § 

alapján a munkaügyi hatóság a kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló 

jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaz. 2014. évben országosan több mint 

1100 esetben élt az I. fokú munkaügyi hatóság ezen intézkedési formával, ezzel is támogatva a kis- és 

középvállalkozások működését. 

 

                                            
14

 A Program végrehajtása során 8 intézkedést visszavontak. 
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A Kormány a vállalkozásokat célcsoportként rögzítő Egyszerű Állam programban foglalt intézkedések 

mellett meghirdette a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentését szolgáló 

Magyary Program Egyszerűsítési Programját (1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
15

). A 2013 

márciusában lezárult Magyary Egyszerűsítési Program által felsorolt 228 eljárás közül 6 esetében - 

közvetett hatásként - a kis- és középvállalkozások adminisztrációs terheinek csökkenése is 

bekövetkezett. Ezek a könnyítések a vállalkozások adminisztrációs terheit további mintegy 6-10 

milliárd forinttal csökkentették évente.  

 

A két megvalósított tehercsökkentési program keretében – az uniós elvárásoknak megfelelően – 

összességében 25%-kal csökkennek a vállalkozások adminisztratív terhei. 

 

2014-ben az új kormányzati struktúrában az adminisztráció csökkentéssel kapcsolatos feladatkörök a 

Miniszterelnökséghez kerültek. 2014 második felében megkezdődött és az év végéig lezárult az új 

kormányzati kompetenciákhoz illeszkedő bürokráciacsökkentési programok kidolgozása. A 

programok gyakorlati eredményeit 2015 második felétől kezdve tapasztalhatják meg a vállalkozások 

és a lakossági szereplők.     

 

4.3.5. A közbeszerzési törvény kkv-kat érintő változásai 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályozza a 

közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és 

hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések 

során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott 

jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való 

részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás 

elősegítése. 

 

4.3.5.1 A Kbt. 2013. évi változásai  

 

A Kbt. 2013-ban három alkalommal módosult, ezek közül a második – július 1-jétől hatályos – 

módosítás következő rendelkezései hivatottak elősegíteni a kkv-k növekvő arányú közbeszerzési 

részvételét:  

 A kkv-k számára is elérhetőbbé váltak az ajánlatkérők által tervezett közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozó információk, mivel az éves közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a 

Hatóság honlapján működtetett Közbeszerzési Adatbázisban kell főszabály szerint az 

ajánlatkérőknek közzétenniük.  

 Megszűnt a részekre bontás kötelezettsége, mivel a jogalkotó azt észlelte a visszajelzések 

nyomán, hogy e szabály nem segítette a kkv-k eredményesebb részvételét a közbeszerzési 

eljárásokban, ugyanakkor a jogorvoslati kockázatok ajánlatkérői oldalról emiatt nőttek.  

 A jogalkotó könnyítette az ajánlattevők és azon belül a kkv-k helyzetét azzal, hogy az 

ajánlatkérőknek immáron ingyenesen kell a dokumentációt az érdekelt gazdasági szereplőknek 

biztosítaniuk. 

 Az adminisztratív terhek csökkentését jelentette, hogy az ajánlatok papír alapon történő 

benyújtásának esetén már csak egy példány benyújtása írható elő.  

 A közbeszerzési ismeretekkel kevésbé rendelkező kkv-k sikeresebb szerepvállalását segítette az 

a módosítás, amelynek hatására a hiánypótlásban új gazdasági szereplő megjelölhető és azzal 

összefüggésben az ajánlatkérő újabb hiánypótlást biztosíthat, ha azt előzetesen nem zárta ki.  

 A nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz kapcsolódó 

részletszabály módosult, amely alapján lehetőség szerint – amennyiben pl. határon átnyúló 

érdek nem áll fenn – kkv-k részvételét kell előnyben részesíteni. 

 A módosítás révén tovább bővült az elfogadandó biztosítékok köre a banki készfizető 

kezességvállalással, nagyobb teret engedve a járulékos biztosítékok közbeszerzésekben való 

                                            
15

 A Programot módosította az 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozat 
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megjelenésének. 

 A jogalkotó a kkv-k finanszírozási nehézségein úgy kívánt javítani, hogy a nagy összegű 

befektetéseket igénylő építési beruházások esetén megemelte az 5%-os előleg mértékének 

maximum 10 millió forintos értékét 68 millió forintra, amely egyúttal az építési beruházásra 

irányadó uniós közbeszerzési értékhatár 5%-a. Megjegyzendő, hogy szolgáltatás esetén az 

előleg törvényi intézménye megszűnt. 

 

A 2013. november 30-tól hatályos szabályozás annyiban változott a kkv-kat is érintően, hogy a 

Közbeszerzési Adatbázisban az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás dokumentációját központilag, 

térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára 

hozzáférhetővé tehetik, ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési eljárások dokumentációit ingyenesen 

elérhetik. 

 

4.3.5.2 A Kbt. 2014. évi változásai  

 

A Kbt. 2014-es változtatásai közül a második – március 15-től hatályos – módosítás következő 

rendelkezései segítik elő a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való nagyobb mértékű részvételét: 

 A hiánypótlás jogintézménye úgy módosult, hogy a közbeszerzési szakértelemmel nem 

rendelkező, vagy annak költségét nehezen viselő gazdasági szereplők is nagyobb eséllyel 

tudjanak sikeresen részt venni a közbeszerzési eljárásokban. A korábbi szabályozás alapján a 

költségvetés hibái jellemzően nem voltak javíthatóak, és jelentéktelen hiányok is az ajánlat 

érvénytelenségét okozhatták. A módosítás célja egyben az is volt, hogy minél több érvényes 

ajánlat születhessen.  

 A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem 

jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 

annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 

értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.  

 A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás szabályai is módosultak, változtak a 

tárgyalásos eljárások során a végleges ajánlat megtételére vonatkozó szabályok.  

 

4.3.5.3 Közbeszerzési Hatóság tevékenysége 

 

A Közbeszerzési Hatóság a törvényi változásokon túl tevékenysége révén további támogatást nyújt a 

kkv-k számára. A vizsgált időszakban a Hatóság jelentősebb tevékenységei a következők voltak: 

 A Közbeszerzési Hatóság a honlapjának folyamatos frissítésével, fejlesztésével továbbra is 

hatékonyan hozzájárul a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk hatékony és ingyenes 

elérhetőségéhez.  

 A Közbeszerzési Értesítő mellett ingyenesen hozzáférhetőek a különböző szakmai 

segédanyagok és a nyilvántartások, így például elérhetők az útmutatók, elnöki tájékoztatók, 

Európai Bírósági ítéletek, a különböző jegyzékek, névjegyzékek, jogorvoslati kérelmek és 

határozatok. A kibocsátott segédanyagok a jogszabályi környezet változásának megfelelően 

felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek. 

 A Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének megkönnyítése érdekében felvilágosítást nyújt a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre mind telefonon, mind 

írásban.  2013. évben – a jogszabályi változásokról, valamint azok gyakorlati tapasztalatairól – a 

Hatóság három ingyenes konferenciát is rendezett – ezek közül egy esetben vidéki helyszínen.  

 A kkv-któl, azok képviseletét ellátó szervezetektől érkező megkereséseknek megfelelően – a 

megkeresés megvizsgálását követően – közbeszerzési jogszabály-módosítást kezdeményezhet a 

Hatóság a jogalkotónál. A feladat ellátása magában foglalja a koncepció, adott esetben a 

szövegszerű javaslat elkészítését, a tervezet érintett szervekkel és a jogalkotóval történő 

folyamatos egyeztetést. 

 

Összességében elmondható, hogy a kkv-k közbeszerzésekben történő egyre növekvő 

részvételéhez a törvény kedvező irányú módosulása mellett, a Közbeszerzési Hatóság aktív 

tevékenysége is hozzájárul.   
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5. A kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások, hitelek, 

részesedésük a tőkeprogramokból és közbeszerzésből 
 

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

 

A minisztériumok és állami hivatalok adatai szerint 2013. és 2014. években a korábbi évekhez 

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

pályázati támogatások nyújtásával. Tisztán hazai költségvetési forrásból, valamint az európai uniós 

forrásokból és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozással egyaránt történt vissza nem térítendő 

támogatás nyújtása pályázati konstrukció keretében.  

 

2004-től az európai uniós tagságunkkal kezdődően fokozatosan átalakult a vállalkozásfejlesztési 

támogatások kínálati oldalának összetétele és a korábbi hazai forrásból meghirdetett pályázatok 

szerepét nagymértékben átvették az uniós társfinanszírozású pályázatok. Ennek megfelelően 

2013-ban, 2014-ben az összes, kkv-k számára kifizetett támogatás 58 és 52 %-a a strukturális 

alapokból és a Kohéziós Alapból érkező források terhére történt,  2012-ben ez az arány 62 % volt.  Az 

összes kifizetett támogatásból uniós támogatások aránya 2013-ban és 2014-ben egyaránt 80 %-os 

szintet ért el. 

 

A kis- és középvállalkozások számára jutatott támogatásokat a költségvetési érintettségük alapján az 

alábbi bontásban mutatjuk be. 

1. Európai uniós források felhasználása, melyhez a hazai költségvetés biztosítja a 

társfinanszírozást, 

2. Tisztán hazai költségvetési források felhasználása az alapokat, célelőirányzatokat kezelő 

szervek szerinti bontásban, 

3. Állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállás mellett 

működő szervezetek hozzájárulása a kkv-szektor forráshoz jutásához. 

 

A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. 

(I. 16.) Korm. rendelet írja elő különböző állami szervezetek által a tárgyévben történt kötelezettség-

vállalásokról és kifizetésekről történő az adatszolgáltatást.  Az összegyűjtött 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. 

 

5.1.1. Az európai uniós források felhasználása 2013-2014. években 

 

2007-2013-as programozási időszakban várható forrás lehívások alakulása 

 

2015. december végére a lehívott és lehívás előtt álló források a teljes uniós keret 96%-át teszik ki. 

Amennyiben számolunk a további elszámolási potenciállal is, úgy már 106%-on állunk, tehát a 

2007-2013-as programozási időszakban a rendelkezésre álló teljes uniós keret lehívásra kerülhet.  

 

A 106%-os lehívási többlet (puffer) kiugróan magas teljesítmény Magyarországtól a záráshoz 

közeledve - tekintve a 2013-as állapotot. A 106% ugyanis biztosítja a 2007-13-as időszak teljes 

forrásfelhasználását: a fennálló felfüggesztési ügyek korrekciójának, az utólagosan felmerülő 

problémák és a még kiküldendő számlák fedezetéül szolgálhat. Ez azt jelenti, hogy a 2012. év 

végi  helyzettel szemben, amikor 500 Mrd Ft-os forrásvesztés volt prognosztizálható, most 450 

Mrd Ft tartalékkal vághatunk neki a zárási folyamatnak. 
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5/1 2007-2013-as programozási időszakban várható forrás lehívások alakulása 

OP Szaktárca 
Keret 

Lehívott és 

lehívás előtti 

források* 

Árfolyammal 

rendelkező 

források 

alapján 

teljesítés 

További 

elszámolási 

potenciál** 

Mindösszesen*** 

M EUR M EUR % M EUR % 

ÁROP 

ME 

147,2 150,7 102% 2,4 104% 

EKOP 347,2 367,0 106% 2,8 107% 

VOP 330,3 314,2 95% 14,6 100% 

ME összesen 824,8 831,9 101% 19,8 103% 

KEOP 
NFM 

4506,7 3922,0 87% 880,2 107% 

KÖZOP 5684,2 5352,6 94% 776,4 108% 

NFM összesen 10190,9 9274,6 91% 1656,6 107% 

TÁMOP 
EMMI 

3464,9 3283,8 95% 210,8 101% 

TIOP 1782,0 1558,8 88% 499,4 115% 

EMMI összesen
16

 5246,9 4842,6 92% 710,2 106% 

GOP NGM 2858,8 3043,6 106% 154,5 112% 

ROP NGM - RFÜ 5771,5 5970,0 103% 118,6 105% 

NGM összesen 8630,3 9013,6 104% 273,1 108% 

NSRK összesen 24892,9 23962,7 96% 2659,7 106% 

ÚMVP 5210,0 n.r. n.r. n.r. 100% 

HOP 46,6 n.r. n.r. n.r. 86%
17

 

Forrás: Miniszterelnökség, Monitoring rendszer: 2015.12.31. 

* Bizottság által átutalt időközi lehívásokat, a Bizottsághoz benyújtott még ki nem fizetett időközi 

lehívás összegét és az összeállítás alatt álló tételeket is tartalmazza. 

** Bennálló számlaállomány + a még el nem számolt átállás miatt kifizetett előleg összege 

***Korrekciók és szakaszolás előtti várható zárási állapot 

 

 

Intézményi változás a források felhasználásában 

 

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és 

intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) 

Korm. határozatban, valamint a 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását 

támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. 

határozatában a Kormány döntött arról, hogy 2014 január 1-jétől az operatív programokhoz 

kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek.  

 

A szakpolitikai felelősöket és az irányító hatóság elhelyezését az alábbi táblázat foglalja össze, mely a 

2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 2. számú mellékletében került 

rögzítésre. 

  

                                            
16

EMMI esetében a további elszámolási potenciál: a retrospektív projektek keretében elszámolható költségek, illetve TIOP esetében a 

pénzügyi eszköz alkalmazása révén bevonásra kerülő források összegét is tartalmazza a táblázat. 
17

 HOP: a kifizetés ugyan 86%-on áll, de a kötelezettségvállalás 101% a 2015.12.31-es adatok alapján – 2016.03.31-ig még ki lehet fizetni 
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5/2 Intézményi változások 

Operatív program Forrás 

Szakmai tartalom 

meghatározásáért első helyen 

felelős tárca 

Irányító hatóság 

elhelyezése 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

OP (GINOP) 

ERFA, 

ESZA 

NGM, ME, NFM NGM (GOP IH) 

Versenyképes Közép-

Magyarország OP (VEKOP) 

ERFA, 

ESZA 

NGM, ME NGM (ROP IH) 

Terület- és Településfejlesztési OP 

(TOP) 

ERFA,  

ESZA 

NGM NGM (ROP IH) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési 

OP (IKOP) 

ERFA, 

KA 

NFM NFM (KÖZOP 

IH) 

Környezeti és Energetikai 

Hatékonysági OP (KEHOP) 

ERFA, 

KA 

BM, NFM, FM NFM (KEOP IH) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP 

(EFOP) 

ERFA, 

ESZA 

EMMI EMMI (HEP IH) 

Közigazgatás-fejlesztési OP 

(KÖFOP) 

ESZA, 

TA 

MvM MvM 

Vidékfejlesztési Program (VP) EMVA MvM MvM 

Magyar Halgazdálkodási OP 

(MAHOP) 

ETHA MvM MvM 

 

2013-ban a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásainak felhasználásában alapvetően a 

Vidékfejlesztési Minisztérium és annak irányítása alatt működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és az irányítása alatt álló Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség vett részt. 2014-től azonban az egyes szakminisztériumok a fentiek szerint 

jelentős szerepet kaptak a 2007-2013 közötti források kihelyezésében, illetve a 2014-2020 között 

programozási időszak forrásainak tervezésében, illetve kihelyezésében. 

 

Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról szóló 

1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat döntött arról, hogy a közreműködő szervezetek a 

minisztériumok, a regionális fejlesztés ügynökségek pedig a megyei önkormányzatok irányítása alá 

kerülnek.  

 

A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának 

szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes 

feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. 

(XI. 14.) Korm. határozat szerint az irányító hatósági feladatok helyettes államtitkári irányítás alatt 

kerülnek ellátásra a felelős szaktárcáknál, közvetlenül a miniszternek alárendelt működéssel. A 

központi koordináció a Miniszterelnökség keretein belül került felállításra.  

 

A jelentésben vizsgált időszakban – bár az átnyúlik már a 2014-2020-as programozási időszakra – a 

2007-2013. közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére történtek 

kötelezettségvállalások és kifizetések. A 2013. év végéig a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), majd 

annak jogutódja, a Földművelésügyi Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP), a Halászati Operatív Program (HOP), valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP), 

míg a NFM irányítása alatt álló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az Új Széchenyi Terv (ÚSZT, 

más néven Nemzeti Stratégiai Referenciakeret)
18

 alapján biztosítja a források lehívhatóságát.  

 

2014-től a fenti táblázatban bemutatott intézményi struktúra rendjében történtek a 

kötelezettségvállalások és a folyósítások.  

                                            
18

2010-ben az NFM által biztosított uniós források az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatai keretében voltak elérhetőek. 
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Az intézményi módosítások mellett 2014 januárjától kibővült a mikro-, kis- és középvállalkozói 

kategóriába sorolt vállalkozások köre. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2013. 

évi CCXLVI. törvény módosította a Kkvt. 19. § 5. pontját. A módosításnak megfelelően 2014 

januárjától a Kkvt. által meghatározott kkv-k körébe tartoznak a kkv kritériumoknak megfelelő 

mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, 

erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek is.  

 

A következő diagram mutatja az egyes évek kis- és középvállalkozások számára teljesített 

kötelezettségvállalásait és kifizetéseit.  

 

5/3 Az európai uniós források terhére a kkv-k számára megítélt támogatások és kifizetések  

(2010-2014 ) 

 
Forrás:Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

 

5.1.2. Kötelezettségvállalások és kifizetések 2013-ban 

 

2013-ben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) források és a kapcsolódó hazai 

társfinanszírozás segítségével az erre épülő ÚMVP mindössze 3 milliárd Ft erejéig történt 

kötelezettségvállalás 15 500 kis- és középvállalkozás számára. Kifizetésre került azonban 139,5 

milliárd Ft összegű támogatás, mely meghaladta az előző évi, 118,5 milliárd forint összegű 

folyósítást. Ez összesen 20 574 projekt pénzügyi ellentételezését tette lehetővé.    

 

A HOP keretében további 2 milliárd forint összegű kötelezettségvállalás történt 65 kkv részére, illetve 

1,63 milliárd forint került kifizetésre mintegy 100 támogatott részére.  

 

2013-tól a Nemzeti Diverzifikációs Programban sem kötelezettségvállalás, sem kifizetés nem történt.  
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A kkv-k számára juttatott források az összes megítélt támogatási összeg 15%-át, a folyósított 

támogatási összegnek pedig 65%-át tették ki. A két programban az összes kötelezettségvállalás 

értékének további 32,2%-a, míg a folyósított összegek 12,6%-a az őstermelőket illette. 

 

Az ÚSZT keretében működő operatív programokon keresztül 2013-ban is magas volt a 

kötelezettségvállalások összege a 2012. évet megelőző időszakhoz képest. A 2012. évi közel 290 

milliárd forint összegű kötelezettségvállalási érték 2013-ban 266 milliárd forint volt, amely 7 336 

darab pozitív támogatói döntéshez kapcsolódott. Ezt meghaladó mértékben gyorsultak fel a 

kifizetések, azok összege több mint 60 %-kal, 155 milliárd Ft-ról 252 milliárd Ft-ra emelkedett a 

2012. évről a 2013. évre. Ez összesen 13 766 szerződéshez kötődő folyósítást takar. 

 

A kötelezettségvállalások 9,96%-a, a kifizetéseknek pedig 14,94%-a összpontosult a kkv 

szektornál.  

 

5.1.3. Kötelezettségvállalások és kifizetések 2014-ben 

 

Mielőtt bemutatnánk az ÚMVP és a HOP keretében vállalt kötelezettségeket és teljesített kifizetéseket, 

jelezni kívánjuk, hogy mivel a Földművelésügyi Minisztérium egyik jelentős arányt képviselő 

kedvezményezetti köre, az őstermelők 2014-ig nem tartoztak az itt említett, a Kkvt. szerinti mikro-, 

kis- és középvállalkozói kategóriába, azokat az egyéb támogatottak között tüntettük fel minden 

esetben. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2014. évi változásokat követően az őstermelőknek 

nyújtott támogatásokat továbbra is az egyéb támogatottak között szerepeltetjük a táblázatokban, 

azonban szöveges részekben külön kiemeljük az őstermelőkre vonatkozó adatokat.  

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében történt szerződéskötések összege 2014-

ben 45,9 milliárd forint volt, mely 16 600 kkv számára biztosított forrásokat. A HOP keretében 

további 57 kkv-val történt szerződéskötés 1,5 milliárd forint értékben.  

 

A kifizetések a kötelezettségvállalásoknál jóval magasabb összeget jelentettek az ÚMVP 

keretében, ahol csaknem 23 700 esetben történt folyósítás a kkv-k részére, 153 milliárd forint 

összegben. A HOP pályázataiból további 686 millió forint összegű folyósítás történt 65 kkv részére.  

 

A kkv-k számára megítélt támogatások az összes támogatás 43,2%-át, a kifizetéseknek pedig 59,5%-át 

tették ki. A két programban az összes kötelezettségvállalás értékének további 16,4%-a, míg a 

folyósított összegek 14,3%-a az őstermelőket illette. 

 

A Új Széchenyi Tervben 2014-ben a kötelezettségvállalások értéke 78 milliárd forintra csökkent, 

tekintettel a 2007-2013 közötti költségvetési periódus kimerülő forrásaira.  A folyósítások összege 

azonban továbbra is magas volt, 176,8 milliárd forintot tett ki, mely bár jóval elmaradt a 2013. évi 

kiemelkedő értéktől, de a 2012. évi 155 milliárd forintot azonban felülmúlta. 

 

A 2014-ben pozitívan elbírált összes támogatási összeg 10,89%-át ítélték oda 3475 db, kkv 

szektor szereplői által benyújtott projekthez, míg a folyósított összeg 9,57%-ából részesült az 

érintett szektor.  

 

5.1.4. Az Új Széchenyi Terv (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret) 2013-2014. évi eredményei  

 

A következő táblázat operatív programonként mutatja be a 2013. és 2014. években támogatott kis- és 

középvállalkozásokat együttesen, a kötelezettségvállalások és a kifizetések szerinti bontásban, 

bemutatva azok arányát az összes kötelezettségvállaláshoz és kifizetéshez mérten.  
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5/4 Kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes operatív programokból a kkv-k számára 

2013-2014 

Operatív 

Program 

megnevezése 

Kötelezettségvállalás 2013-2014 Kifizetés 2013-2014 

darab millió Ft 

összes 

támogatási 

összeghez 

mért aránya 

darab millió Ft 

összes 

kifizetett 

összeghez 

mért 

aránya 

ÁROP                       -                             -       0,0%                        -                               -       0,0% 

DAOP        332,0      18 044,6     41,0%      711,0        28 315,1     38,4% 

DDOP             160,0        10 381,8     24,5%           336,0         14 104,9     21,2% 

ÉAOP        247,0     18 627,0     32,4%      648,0         29 456,1     23,6% 

EKOP         2,0           3 281,2     6,2%           4,0     2 573,5     4,0% 

ÉMOP          156,0       9 860,3     16,3%           517,0        20 234,3     19,5% 

GOP   5 591,0        198 730,4     52,9%       12 695,0       222 995,5     54,9% 

KDOP       84,0       10 707,8     35,2%       310,0        11 992,7     20,0% 

KEOP     282,0       12 227,1     2,6%                436,0          19 787,0     2,8% 

KMOP         677,0         20 781,8     33,4%     2 739,0     39 489,1     29,2% 

KÖZOP            13,0        1 934,6     0,1%           4,0            748,0     0,1% 

NYDOP    60,0            2 192,2     6,2%        306,0           9 246,2     22,4% 

TÁMOP   3 203,0       33 359,8     9,8%    5 306,0     28 213,9     5,7% 

TIOP   2,0          2 298,0     1,8%          4,0                726,3     0,4% 

VOP        2,0         1 505,6     17,1%               3,0        1 086,0     3,7% 

Együttesen   10 811,0         343 932,2 10,2%    24 019,0           428 968,6     12,1% 

Forrás: Miniszterelnökség adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 

 

A táblázat adatai szerint – csakúgy, mint a 2011-2012. években – az egyes operatív programok közül 

legnagyobb arányban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázataiból részesültek a 

kis- és középvállalkozások 2013-2014. években is. Részarányuk mind a kötelezettségvállalás, mind 

a folyósítás esetén meghaladta az 50 %-ot. További jelentős részesedést könyvelhettek el a 

regionális operatív programokból (DAOP: Dél-Alföldi Operatív Program, DDOP: Dél-Dunántúli 

Operatív Program, ÉAOP: Észak-Alföldi Operatív Program, ÉMOP: Észak-Magyarországi Operatív 

Program, KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program, KMOP: Közép-Magyarországi Operatív 

Program, NYDOP: Nyugat-Dunántúli Operatív Program) is, részarányuk jellemzően 25% fölött 

mozgott mind a kötelezettségvállalások, mind a folyósítások tekintetében.  

 

Fontos kiemelni, hogy a GOP pályázatok esetében 2011-ről 2012-re összességében emelkedett a 

kkv-k részaránya az összes kötelezettségvállaláson belül, 46,7 %-ról 64,8 %-ra, mely a 2013. 

évben is megmaradt. 2014-re azonban 24%-ra csökkent, melynek oka, hogy a kimerülő forrásokra 

tekintettel csökkent a kötelezettségvállalások száma és összege is, melyben bár darabszámát tekintve 

96% volt a kkv-k aránya, az általuk beadott kérelmek alapján igényelt támogatás összértéke elmaradt a 

nagyvállalatok által igényelt támogatások összegétől.   

 

Kisebb eltéréssel, de ez a tendencia volt érzékelhető a folyósítások esetében is, a 2012. évi 51%-ról 

2013-ra 61%-ra emelkedett, majd 2014-ben 47,6%-ra csökkent a kkv-knak folyósított támogatások 

részaránya.  

 

5.1.4.1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

 

Az agrárágazatban a kis- és középvállalkozás fejlesztési tevékenység jelentős mértékben az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Programon (ÚMVP) 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.  
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Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 

2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Az ÚMVP 

intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás volt lehívható, jórészt az 

agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek 

megőrzését célzó beruházásokra. 

 

Négy tengely mentén, különféle területeken, különféle célokat szolgál. Az I. tengelye a 

mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javításához, a II. 

tengely a környezet és a vidék fejlesztéséhez, a III. tengely a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 

diverzifikálásának elősegítéséhez, míg a negyedik tengely, a LEADER megközelítés használatának 

elősegítése, amely hozzájárul a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához, valamint a térségek 

közötti és a nemzetközi együttműködésekhez. A 4 tengely egyes intézkedéseinek felsorolását, 

valamint a Halászati Operatív Program rövid leírását a jelentés 3. melléklete tartalmazza. 

 

5.1.4.2 Darányi Ignác Terv – Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

 

2012 januárjában a Vidékfejlesztési Minisztérium által készített Nemzeti Vidékstratégia a 2012-2020 

évek közötti időszakra vonatkozóan az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézkedések 

mellett a nemzeti költségvetésből megvalósuló programokat, a jogi szabályozás korszerűsítését, az 

intézményi működés újjászervezését és a szemléletformálás feladatait is magába foglalja.  

 

A stratégia több átfogó, egymással szorosan összefüggő területen – az agrár- és élelmiszergazdaság, a 

vidékfejlesztés, valamint a környezet- és természetvédelem területén – határozza meg a legfontosabb 

teendőket, amelyek megvalósulásával érdemi javulást kíván elérni a Kormányzat a vidék társadalmi és 

gazdasági életében. 

 

5.1.5. Költségvetési források terhére nyújtott támogatások 

 

5.1.5.1 Kötelezettségvállalások és kifizetések 2013-ban 

 

A következő táblázat bemutatja, hogy az egyes minisztériumok, szervezetek az általuk kezelt 

vállalkozásfejlesztési célú pénzalapokból, előirányzatokból milyen mértékben ítéltek meg forrásokat a 

kis- és középvállalkozások részére.   

 
5/5 Kötelezettségvállalás a költségvetés forrásaiból a mikro-, kis- és középvállalkozások javára  

2013  

Megnevezé

s 

Mikro-

vállalkozá

s 

Kis-

vállalkozás 

Közép-

vállalkozá

s 

Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatot

t 

Összes 

támogatot

t 

Kkv-k 

aránya az 

összes 

támogatottb

ól 

millió Ft % 

NGM  8 253,5      3 690,2      1 430,2      13 373,9      11,6      13 385,5     99,9% 

NFM  2 112,7      381,4      177,5      2 671,6      -        2 671,6     100,0% 

NKA  1 712,0      311,8      164,1      2 187,8      9 583,6      11 771,4     18,6% 

Összesen  12 078,2      4 383,4      1 771,8      18 233,3      9 595,2      27 828,5     65,5% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. évi kötelezettségvállalásai elsősorban a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a kkv munkahelyteremtő beruházások támogatása 

pályázatai és a 2013-ban még az NGM háttérintézményeként működő Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

(HITA) Kereskedelemfejlesztési Pályázata és keretében történtek. A két program keretében 1474 kkv 

számára 13,4 milliárd forint összegű kötelezettségvállalás történt 2013-ban.  
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium során szereplő kötelezettségvállalások jellemzően a 

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) terhére történtek. A GFC-t a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetését megalapozó törvény hozta létre annak érdekében, hogy 2011-től a hazai 

fejlesztési források, így a Kis- és középvállalkozói célelőirányzatban rendelkezésre álló források is, 

egy célelőirányzatban, a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzatban jelenjenek meg. Az 

előirányzat célja hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített eljárással, állami 

támogatás mellett jussanak finanszírozási lehetőséghez. Az előirányzat jelentős része a kiterjesztett és 

megújított Széchenyi Kártya Program NFM szakmai felügyelete alá tartozó konstrukciók 

kamattámogatásának és kezességi díjtámogatásának céljaira, kisebb része az előirányzat 

működtetésére, illetve egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló előirányzatok feladatának ellátására 

került felhasználásra.  

 

2013. évben a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére 16 861 mikro-, kis- és 

középvállalkozás részére nyílt lehetőség 1,8 milliárd forint összegű kamat- és garanciadíj-

támogatás igénybe vételére.   

 

A Turisztikai célelőirányzat terhére a Magyar Turizmus Zrt. nemzetközi, országos turisztikai 

vonzerővel bíró kulturális és egyéb rendezvények pályázati úton történő támogatására írt ki pályázatot. 

Az Agrármarketing célelőirányzatból pedig agrár- és bormarketing tevékenység támogatására, továbbá 

ezzel összefüggésben a Magyar Turizmus Zrt.-nél felmerülő feladatok ellátására lehetett pályázni. A 

két célelőirányzat terhére 95 kkv számára 819 millió Ft értékben történt kötelezettség vállalás. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium az előző fejezetben említett európai uniós források mellett jelentős 

összegű támogatást biztosít a költségvetési törvény által biztosított jogcímek terhére. Ezek azonban 

a kötelezettségvállalások között nem, csak a folyósított összegeknél mutathatóak ki. Ennek oka, 

hogy a VM által kezelt jogcímeknél a kötelezettségvállalást nem lehet egyértelműen értelmezni, mert 

sok támogatási forma normatív, illetve automatikus, azaz a kifizetés igénylés alapján történik, előzetes 

kötelezettségvállalás nélkül. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 

valamint terjesztésének támogatása érdekében létrehozott elkülönített állami pénzalap. Az NKA a 

rendelkezésére álló pénzforrásokat döntő hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer 

működtetésével pályáztatja és juttatja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz.  

 

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. A táblázat pénzforgalmi szemléletben tartalmazza a különféle 

típusú támogatások adatait, vagyis azokat az eseteket mutatja, ahol a kifizetésekre a tárgyévben került 

sor.  
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5/6 Kifizetett támogatások a költségvetés forrásaiból a kis- és középvállalkozások javára  

2013  

Megnevezés 

Mikro-

vállalkozás 

Kis-

vállalkozás 

Közép-

vállalkozás 

Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

Kkv-k 

aránya az 

összes 

támoga-

tottból 

millió Ft % 

NGM  7 166,3      2 837,6      1 109,8      11 113,7      32,2      11 145,9     99,7% 

NFM  1 737,2      542,7      199,0      2 478,9     -  2 478,9     100,0% 

NKA  1 404,0      319,9      106,6      1 830,5      8 025,0      9 855,5     18,6% 

Együttesen*  10 307,5      3 700,2      1 415,4      15 423,1      8 057,2      23 480,3     65,7% 

VM**  117 753,0      73 641,0      61 034,0      252 428,0      181 615,0      434 043,0     58,2% 

Összesen  128 060,5      77 341,2      62 449,4      267 851,1      189 672,2      457 523,3     58,5% 

*A VM adatok nélkül számított érték lehetővé teszi az éves kötelezettségvállalások és kifizetések 

nagyságának összehasonlítását. 

**Az őstermelők az egyéb támogatottak között kerültek beszámításra, tekintettel arra, hogy a Kkvt. 

szerint csak 2014-től tartoznak bele a mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriájába. 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

A legtöbb támogatást - a korábbi évekhez hasonlóan - 2013-ban is a Vidékfejlesztési 

Minisztérium folyósította a kis- és középvállalkozóknak a költségvetési törvényben meghatározott 

olyan jogcímek alatt, mint belpiaci intézkedések, külpiaci intézkedések, nemzeti támogatások és 

közvetlen támogatások. 2013-ban több mint 31 ezer, a Kkv törvény szerinti mikro-, kis- és 

középvállalkozás számára nyújtott támogatást, összesen 252 milliárd forint összegben. Ez az összes 

kifizetett támogatás 58,2%-át tette ki. Emellett a tárca 215 ezer őstermelő tevékenységét segítette 

elő 152 Mrd Ft összegben folyósított támogatással, melyet az egyéb támogatottak között vettünk 

figyelembe.   

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményei és kezelt alapjai által 1163 kkv részesült 11,1 

milliárd forint összegű támogatásban.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat 

korábbi évekből származó maradványaiból, Gazdaságfejlesztést szolgáló Célelőirányzatból, illetve a 

Turisztikai Célelőirányzatból 16 669, kis- és középvállalkozás számára folyósítottak 2,5 milliárd Ft 

összegű támogatást. A Széchenyi Kártya Program termékeit használó ügyfelek kb. 80%-a 

mikrovállalkozások közül került ki.  

 

A következő ábra azt ismerteti, hogy a kkv-szektornak folyósított támogatások darabszámukat tekintve 

hogyan oszlottak meg az egyes szervezetek között.
19

 Az ábrából jól látható, hogy bár a VM által a 

kkv-k számára folyósított összegek teszik ki az összes folyósított összeg 94 %-át, addig a 

támogatásban részesült kkv-knak csak 61,6%-a kapta a támogatását a VM-től. Az NFM 

kamattámogatásai annak ellenére érték el a támogatott kkv-k 32,9%-át, hogy összegét tekintve csupán 

a kifizetések 1%-át tették ki.  

 

  

                                            
19 A támogatottak darabszámábanhalmozódás lehetséges akkor, ha egy vállalkozás részére több jogcímen is történt kifizetés. 
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5/7 A kis- és középvállalkozásoknak folyósított támogatások megoszlása az egyes szervezetek 

között (támogatások darabszáma szerint, 2013) 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

2013-ben megítélt, több mint 18 milliárd forint összegű támogatás (kötelezettségvállalás) 

összesen 19,7 ezer  kis- és középvállalkozás által benyújtott projektet jelentett.  

 

A folyósított támogatások – a VM jelentős összegű
20

 kifizetéseinek köszönhetően – 50,6 ezer kkv-

nak nyújtottak segítséget, 268 milliárd forint összegben. Az egyes szervezetek adatszolgáltatásai 

alapján megállapítható, hogy az összes, az érintettek által kifizetett költségvetési támogatások 58,5 %-

a összpontosult a kkv-szektornál.  

 

5.1.5.2 Kötelezettségvállalások és kifizetések 2014-ben 

 

5/8 Kötelezettségvállalás a költségvetés forrásaiból a mikro-, kis- és középvállalkozások javára  

2014  

Megnevezés 

Mikro-

vállalkozás 

Kis-

vállalkozás 

Közép-

vállalkozás 

Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

Kkv-k 

aránya az 

összes 

támoga-

tottból 

millió Ft % 

NGM  11 704,6      7 206,1      3 626,9     22 533,3      2 256,0      24 789,3     90,9% 

KKM  193,4      82,6      24,0      300,0      -        300,0     100,0% 

NFM 2 636,0 1 707,1 511,1 4 854,2 - 4 854,2 100,0% 

NKA  1 089,7    426,3      315,5     1 831,4      7 274,0      9 105,4     20,1% 

Összesen 15 623,7       9 422,1     4 477,5     29 523,2      9 530,0     39 053,2     75,6% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak  

 

A 2014-ben az új Kormány felállásával a kormányzati struktúrában bekövetkezett változások a 

vállalkozásfejlesztési célú alapok irányításában is kismértékű változásokat eredményeztek.  

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és háttérintézményei kezelésében lévő előirányzatokon keresztül 1 

474 kkv szerzett jogot mintegy 22,5 milliárd forint támogatás lehívására 2014-ben. A 

                                            
20  kötelezettségvállalással nem feltétlenül járó 

2,3% 

32,9% 

3,2% 

61,6% 

NGM

NFM

NKA

VM
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legfontosabb forrásokat Nemzeti Foglalkoztatási Alap munkahely teremtési és szakképzési pályázatai 

jelentették.  

 

Az NGM szakmai felügyelete alá kerültek a korábban az NFM felügyelete alá tartozó turisztikai 

területhez tartozó célelőirányzatok. A Turisztikai célelőirányzat terhére a Magyar Turizmus Zrt. a 

nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális és egyéb rendezvények (pl. nemzetközi 

ismertséggel bíró zenei fesztiválok) pályázati úton történő támogatására, az Agrármarketing 

célelőirányzatból pedig agrármarketing tevékenység támogatására, továbbá a Magyar Turizmus Zrt. 

közhasznú feladatainak ellátására lehetett pályázni. A két célelőirányzat terhére 7 kkv számára 1,3 

milliárd Ft értékben történt kötelezettség vállalás. 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai felügyelete alatt jött létre a Nemzeti Befektetési 

Ügynökséggé (HIPA), míg a korábban az NGM irányítása alá tartozó Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

megszűnt. Nemzeti Befektetési Ügynökség által meghirdetett 2014-es Kereskedelem-fejlesztési 

Pályázaton 300 millió Ft támogatást ítéltek meg, 20 kkv számára.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésében lévő Gazdaságfejlesztést szolgáló 

Célelőirányzatból (GFC) finanszírozott támogatási konstrukciói terhére (amely a Széchenyi Kártya 

Program konstrukcióit jelentette) 15 592 mikro-, kis- és középvállalkozás részére 1 982,5 millió Ft 

értekben került sor kötelezettségvállalásra 2014. évben. Az Intézményi kezességi díjtámogatások 

fejezeti kezelésű előirányzatot (a továbbiakban: IKD előirányzat) a kkv-szektor hitelezésének 

elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1. pontja hozta létre. 

Az IKD előirányzat támogatási konstrukciói keretében 13 238 kis- és középvállalkozás számára 

vállalt kötelezettséget közel 2,9 milliárd forint összegű támogatás folyósítására.   

 

Az NFM a kezelésében lévő célelőirányzatai keretében 28 830 mikro-, kis- és középvállalkozás 

számára vállalt kötelezettséget 4,8 milliárd forint összegű támogatás folyósítására  
 

A következő táblázat megmutatja szervezetenként és vállalkozási méretkategóriánként a kifizetett 

támogatások összegét, valamint a kis- és középvállalkozások részére kifizetett támogatások arányát 

az összes támogatáshoz képest. 

 

5/9 Kifizetett támogatások a költségvetés forrásaiból a kis- és középvállalkozások javára  

2014  

Megnevezés 

Mikro-

vállalkozás 

Kis-

vállalkozás 

Közép-

vállalkozás 

Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támoga-

tott 

Kkv-k aránya 

az összes 

támogatottból 

millió Ft % 

NGM  8 736,4      5 447,9      4 316,8      18 501,0      1 394,5      19 895,5     93,0% 

KKM  42,3      82,6      77,3      202,2      9,8      212,0     95,4% 

NFM  1 335,8      809,0      136,8      2 281,6       -        2 281,6     100,0% 

NKA  1 316,8      403,7      313,5      2 034,0      8 369,6      10 403,6     19,6% 

Együttesen*  11 431,3      6 743,2      4 844,4      23 018,9      9 773,9      32 792,8     70,2% 

FM**  126 506,3      75 180,0      65 710,9      267 397,1      198 104,2      465 501,3     57,4% 

Összesen  137 937,6      81 923,2      70 555,3      290 416,0      207 878,1      498 294,1     58,3% 

*Az FM adatok nélkül számított érték lehetővé teszi az éves kötelezettségvállalások és kifizetések 

nagyságának összehasonlítását. 

**Az őstermelők a Kkvt. szerint 2014-től a mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriájába 

tartoznak, de a 2013-as adatokkal való összehasonlíthatóság érdekében, az egyéb támogatottak 

között kerültek beszámításra. 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium és háttérintézményei által kezelt pályázatokon keresztül 2 279  

kkv részesült 18,5 milliárd forint összegű támogatásban.  

 

A Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó Nemzeti Befektetési Ügynökség 

kereskedelemfejlesztési pályázatain keresztül 187 kkv részesült 202 millió forint összegű 

támogatásban.  

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a kezelésében lévő célelőirányzatokból 22 176 vállalkozás 

számára folyósított több mint 2,3 milliárd forint összegű támogatást.  

 

Legnagyobb számú kedvezményezett és a legnagyobb összegű kifizetés a Földművelésügyi 

Minisztérium (FM) által működtetett konstrukciókból származott. A Kkvt. 2014-es módosítása 

szerint immár az őstermelők is a mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriájába tartoznak. A 2013-

as és a 2014-es adatok összehasonlíthatósága érdekében, az őstermelők támogatási adatait még 

elkülönítve mutatjuk be a többi kkv kategóriába tartozó vállalkozástól. Ennek megfelelően 2014-ben 

32 959 a korábbi Kkv törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás számára nyújtott támogatást az 

FM, összesen 267,4 milliárd forint összegben. Emellett az FM további 211 430 őstermelő számára 

folyósított 164,3 Mrd Ft összegű támogatást, mely a minisztérium által nyújtott összes támogatás 

35,3%-át tette ki 2014-ben.  

 

A következő ábra azt ismerteti, hogy 2014-ben a kkv-szektornak folyósított támogatások 

darabszámukat tekintve hogyan oszlottak meg az egyes szervezetek között.
21

 Az ábra – csakúgy mint 

2013-ban – szintén azt mutatja, hogy bár a folyósított támogatási összegek java részét a FM nyújtotta, 

kisösszegű támogatásai révén az NFM is jelentős szereplő az elért vállalkozások arányát tekintve.  

 

5/10 A kis- és középvállalkozásoknak folyósított támogatások megoszlása az egyes szervezetek 

között (támogatások darabszáma szerint, 2014) 

 
Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

  

A 2014-ben megítélt 27,5 milliárd forint összegű támogatás (kötelezettségvállalás) összesen 17 

047 kis- és középvállalkozás által benyújtott projektet jelentett.  

 

Az állami támogatási kifizetések – a FM jelentős összegű, részben normatív alapú 

támogatásainak köszönhetően – 59 176 kis és középvállalkozásnak nyújtottak segítséget, 290,4 

                                            
21 A támogatottak darabszáma megmutatja a kötelezettségvállalások számát, tehát halmozódás lehetséges akkor, ha egy vállalkozás részére 
több jogcímen is történt kötelezettségvállalás. 
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milliárd forint összegben. Emellett az FM további 211 ezer  – 2014. évtől kezdve kkv-nak számító 

– őstermelő számára is folyósított támogatást 164,3 Mrd Ft értékben. 

 

Az egyes szervezetek adatszolgáltatásai alapján megállapítható, hogy az összes vállalkozásfejlesztési 

célra kifizetett költségvetési támogatás 58,3 %-a összpontosult a kkv-szektornál, az őstermelők 

beszámítása nélkül.
22

 Ha a kifizetett költségvetési támogatásokat a módosított törvényi definíció 

szerint kiegészítjük az őstermelők számára nyújtott támogatásokkal, akkor a 

vállalkozásfejlesztési célra kifizetett költségvetési támogatások 91,3%-a irányult kkv-szektorba.   

 

5.1.6. Állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállás mellett 

működő szervezetek hozzájárulása a kkv-szektor forrásaihoz 

 

Az egyes évek költségvetési törvényei meghatározzák azt a felső határt, ameddig az egyes szervezetek 

állami kezesség-, garanciavállalás és viszontgarancia melletti állománya emelkedhet, a „Költségvetés 

közvetlen bevételei és kiadásai” című fejezetében pedig az „Állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítése” címen meghatározza az egyes szervezetek garanciaügyleteiből, 

kezességi helytállásából és biztosítási tevékenységéből származó fizetési kötelezettség tervezett 

összegét.  

 

5.1.6.1 Kötelezettségvállalások és kifizetések 2013-ban 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy 2013-ban az egyes szervezetek mekkora összegű hitelek mögé 

vállaltak olyan kezességet, garanciát, amely mögött az állam szerepvállalása is megjelenik.  

 

5/11 Kötelezettségvállalások az állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és 

kezesi helytállás szolgáltatást nyújtó szervezetek esetében  

(2013) 

Megnevezés 

  

Mikro-

vállalko-

zás 

Kis-

vállalko-

zás 

Közép-

vállalko-

zás 

Kkv 

együtt 

Egyéb 

támoga-

tott 

Összes 

támoga-

tott 

Kkv-k 

aránya az 

összes 

támogatott-

ból 

millió Ft % 

AVHGA 31 050 23 955 11 400 66 405 - 66 405 100% 

Garantiqa 136 211 97 966 63 262 297 439 - 297 439 100% 

EXIM + 

MEHIB 535 7 851 94 477 102 863 106202 209 065 49,2% 

Összesen 167 796 129 772 157 151 466 707 106202 572 909 94,8% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) esetén a 2013. évi költségvetési 

törvény által maximált, az állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2013. 

december 31-én nem haladhatta meg a 105 milliárd Ft-ot. Az AVHGA 2013-ban 66 milliárd Ft 

összegben vállalt készfizető kezességet, mellyel – az előző évit 45 %-kal meghaladó módon – 103,4 

milliárd Ft összegű ügyletet biztosított.  Az Alapítvány portfóliójában 2013. december 31-én fennálló 

záróállomány összege 85 milliárd Ft, mely 9199 szerződést takar.  

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (GHG Zrt) esetében a 2013. évi költségvetési törvény 550 milliárd 

Ft-ban határozta meg a felső határt. A 2013. december 31-én fennálló állomány állami viszontgarancia 

mellett 295,7 milliárd Ft volt, ami 353,8 milliárd Ft összegű, kkv-knak nyújtott finanszírozási 

forráshoz tartozott.  

 

                                            
22 Ezek az adatok összehasonlítható a 2013-as fejezet hasonló adatával.  



 

72 

 

A 2013. évi garanciakereslet – a Garantiqa Zrt. információi alapján – az alábbiak szerint alakult: 

 A GHG Zrt. üzleti aktivitását az állami ill. JEREMIE viszontgarancia mellett vállalt 

kezességekre koncentrálta, annak érdekében, hogy a garanciavállalási kapacitásuk nyújtson 

elégséges fedezetet a banki kkv finanszírozás későbbi bővüléséből eredő igényeinek 

kiszolgálására.  

 2013-ban a kkv-kat terhelő díjszint, illetve a csökkenő kamatkörnyezet miatt lehetővé vált, 

hogy a GHG az MNB Növekedési Hitelprogramjának keretében kihelyezett, kiváltott 

hitelekhez készfizető kezességvállalással kapcsolódjon. 

 2013 év végén az MFB jelentős változást jelentett be a kezességvállalási 

intézményrendszerben, amelynek lényege az volt, hogy megszűnt az állami viszontgarancia 

mellett készfizető kezességet nyújtó intézmények közötti párhuzamosság, ugyanis az 

intézkedés alapján 2014. január 1-től a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) ilyen 

jellegű közvetlen kezességvállalási tevékenysége megszűnik, és azt a jövőben a GHG Zrt. 

veszi át az MV Zrt. viszontgaranciája mellett. 

 A 2013 év második felében indult NHP I. szakaszában a vállalt kezességek döntő többségben 

éven túli forgóeszközhitelekhez, illetve a banki csomagtermékekhez kapcsolódtak. 

 

A GHG Zrt. által 2013-ban vállalt kötelezettségek 27 165 vállalkozás hitelfelvételét segítette 320 

milliárd forint erejéig.  

 

2013 tavaszától az EXIM hatékony finanszírozási együttműködésre törekszik a hazai 

hitelintézetekkel, hogy a magyar exportőrök minél szélesebb körben juthassanak az 

exporttevékenységet támogató, kedvező kamatozású forrásokhoz. A stratégiai célok megvalósítása 

érdekében az 2013-tól a meglévő partnerek mellé további hitelintézetek is csatlakoztak az export 

előfinanszírozó refinanszírozási keret-megállapodáshoz, amely mintegy 14 hitelintézetet jelentett. Az 

EXIM számára a hitelintézetekkel történő együttműködés kiemelkedő jelentőségű, hiszen a 

kereskedelmi banki partnerein keresztül képes aktívan elérni a megcélzott exportáló KKV-k minél 

szélesebb körét. Az exportőrök finanszírozását tartós, több évre kiszámítható feltételeket biztosító 

lehetőséggel a hazai KKV szektor a régiós versenytársaikhoz hasonló, nemzetközileg is versenyképes 

árazású forráshoz jut.  

 

2013-ban számos új elemmel bővül az exportfinanszírozó hitelkeret konstrukció, mely a magyar 

exportőrök támogatásának szélesítését szolgálja: euró mellett már dollár alapon is igényelhető a 

kedvezményes hitel, a finanszírozás tárgya lehet áru- és szolgáltatásexport egyaránt, valamint a 

finanszírozott vállalati kör az exportot teljesítő gazdasági társaságon túl kiterjedhet annak közvetlenül 

árubeszállítást végző beszállítójára is. További jelentős változás, hogy az elsődleges feldolgozottságú 

mezőgazdasági termékek körét definiálva az élelmiszer- és italgyártással foglalkozó vállalkozások 

által előállított termékek is finanszírozhatóak az EXIM nyújtotta kedvezményes forrásból. 

 

Az EXIM költségvetési törvényben meghatározott garantált forrásoldali kerete 1200 milliárd Ft volt, 

az exporthitel garanciaügyletek állományának 2013. év végi felső határa 350 milliárd Ft, az egyéb 

exportcélú garanciaügyletek állománya pedig 500 milliárd Ft. Az EXIM, illetve a MEHIB együttesen  

az érintett évben 6 mikro, 48  kis,-  és 141 középvállalkozás  exportügyletéhez vállalat garanciát 102, 8  

milliárd Ft értékben.  

 

2013-ban a fenti szervezetek tevékenységéből eredő beváltások 23,8 milliárd Ft összegben 

terhelték a költségvetést, mely 2140 garancia beváltást jelentett.  

 

5.1.6.2 Kötelezettségvállalások és kifizetések 2014-ben 

 

Az egyes garanciaszervezetek 2014-ben 2,4%-kal kisebb összegben vállaltak kezességet kkv-k részére 

a 2013. évhez viszonyítva, a teljes támogatott állományt figyelembe véve azonban 15,7%-kal 

magasabb az érték, amely az EXIM-MEHIB egyéb támogatott konstrukcióinak, valamint az 

exportélénkítési hitelprogram felfutásával magyarázható. Ezzel összefüggésben a kkv-k aránya az 

összes támogatotton belül csökken az elmúlt két év összevetésében. 
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5/12  Kötelezettségvállalások az állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és 

kezesi helytállás szolgáltatást nyújtó szervezetek esetében  

(2014) 

Megnevezés 

  

Mikrovál-

lalkozás 

Kisvál-

lalkozás 

Középvál

-lakozás 

Kkv 

együtt 

Egyéb tá-

mogatott 

Összes 

támoga-

tott 

Kkv-k aránya 

az összes 

támogatottból   

millió Ft % 

AVHGA 40 214 23 234 9 341 72 789 - 72 789 100,0% 

Garantiqa 141 351 94 783 36 332 272 466 - 272 466 100,0% 

EXIM + 

MEHIB 2 635 8 881 99 080 110 597 207 131 317 729 34,8% 

 Összesen  184 200 126 898 144 753 455 852 207 131 662 984 78,26% 

Forrás: Szervezetek adatszolgáltatása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 

 

Az AVHGA által 2014-ben biztosított,107,6 milliárd forint összegű hitel 6415 szerződést takar.  

 

A Garantiqa Zrt. 2014. december 31-én fennálló, költségvetési viszontgaranciával támogatott 

kötelezettségállománya 302 milliárd Ft volt, ami 360,6 milliárd forint összegű hitel felvételét segítette.  

 

A GHG Zrt. 2014-ben – köszönhetően annak, hogy az MV Zrt. korábbi közvetlen viszontgaranciá-

vállalását termékszinten továbbvitte 2014. január 15-től – újabb díjcsökkenést tudott bevezetni, 

követve ezzel a 2013-ban megkezdett trendet, majd 2014. március 31-től új adósminősítési rendszert 

vezetett be.  Bevezetésre került a „Garantiqa ügyfélkapu”, fejlesztésre került az EIK rendszer, illetve a 

2014-2020-as EU-s strukturális alapokból származó forrásokhoz való kapcsolódásra is javaslatot tettek 

az MFB részére. 

 

A portfólió további bővítése érdekében a banki partnerekkel folyamatos tárgyalások eredményeképpen 

2014 3. negyedévétől az egyszerűsített eljárással vállalt kezességek körének bővítése érdekében 

limitemelésről született döntés a megállapodásos ügyletek körében. A kötelező kezessel rendelkező 

ügyletek együttes maximális összege 75 millió Ft-ra emelkedett az alábbi feltételekkel: 

- folyószámlahitel esetén max. 50 M Ft, 

- forgóeszközhitel esetén max. 50 M Ft, 

- bankgarancia esetén max. 50 M Ft lehet a garanciával támogatott hitel összege. 

 

Hasonlóan a korábbi évekhez, továbbra is a mikrovállalkozói kör a domináns, a szerződésszám közel 

78 %-át és a garanciák összegének 52 %-át adják (146 milliárd Ft).  

 

Az EXIM exportélénkítési hitelprogramját 2014-ben fokozatosan tovább bővítette Az 

exportélénkítési hitelprogram bővítésének fontosabb állomásait az alábbiakban foglaljuk össze: 

- 2014 februárjában lízingfinanszírozással bővül a program, 

- 2014 márciusában az EXIM Exportélénkítési Hitelprogramjának (EHP) kerete 750 millió, 

euróról 1 milliárdra bővült, és az igények szerint tovább is bővíthető, immáron 18 bank 

profitál a programból, 

- 2014 májusában bevezetik az EXIM Kártyát, amely kedvezményes mikrofinanszírozási 

lehetőség exportáló vállalkozások részére, 

- 2014 júniusában Hitelfedezeti Garanciaprogrammal bővül a program, 

- 2014 novemberében Faktoring lehetőség is elérhető a program keretében. 

 

A központi költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között nyilvántartott, állam által vállalt 

kezesség és viszontgarancia során 2014-ben az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az EXIM és a MEHIB garancia beváltásai 2234 kkv-t  érintettek 26,3 

milliárd forint összegben.   
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5.1.7. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő állami támogatások eredményeinek összefoglaló 

eredményei  

 
2013-ban a 87 ezer kkv számára 680 milliárd forint értékű kifizetés történt. 2014-ben 95 ezer 

kkv részesült összesen 639 milliárd forint értékű támogatásban. A hazai támogatási forrásokból 

2013-ban és 2014-ben a támogatási összeg 58,5% ill. 58,3% irányult a kkv-k részére, úgy hogy közben 

a kifizetett támogatás 268 milliárd forintról 290 milliárd forintra növekedett. A hazai forrásokból 

történő garanciavállalással kapcsolatos kifizetésekből a kkv-k részesedése 80,2%-ról 64,4 %-ra 

csökkent 2013 és 2014 között. Az uniós forrásokból szintén valamelyest csökkent a kkv-k részesedése 

20,5%-ról 15,7%-ra. A kkv-k számára folyósított uniós források csökkenésének eredményeként a kkv-

k részére történő kifizetésekben a hazai források aránya a 2013. évi 42,2%-ról, 2014-ben 

48,1%ra emelkedett.    
 

5/13  Hazai és uniós forrásból történt kifizetések értéke 

(2013) 

Megnevezés Mikro Kis Közép 
Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

Kkv-k 

aránya az 

összes tá-

mogatottból 

  millió Ft % 

Hazai forrásokból 

támogatás  128 061      77 341      62 449      267 851      189 672      457 523     58,5% 

Hazai forrásokból 

garanciavállalás   9 490      5 960      3 637      19 087      4 720      23 808     80,2% 

Uniós források   177 255      128 666      87 412      393 333      1 513 101      1 906 433     20,6% 

Összesen  314 805      211 968      153 498      680 271      1 707 493      2 387 764     28,5% 

 
5/14  Hazai és uniós forrásból történt kifizetések értéke 

(2014) 

Megnevezés Mikro Kis Közép 
Kkv 

együtt 

Egyéb 

támogatott 

Összes 

támogatott 

Kkv-k 

aránya az 

összes tá-

mogatottból 

  millió Ft % 

Hazai forrásokból 

támogatás 137 938 81 923 70 555 290 416 207 878 498 294 58,3% 

Hazai forrásokból 

garanciavállalás  6 024 3 944 7 143 17 110 9 463 26 573 64,4% 

Uniós források  154 723 104 023 72 706 331 451 1 776 079 2 107 530 15,7% 

Összesen 298 684 189 890 150 404 638 977 1 993 420 2 632 396 24,3% 

 

 

5.2.  A kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása 

 

Magyarországon az elmúlt 2 évre továbbra is jellemző, hogy számos olyan kkv tevékenykedik, amely 

életképes abból a szempontból, hogy üzleti terveik megfelelőek, tevékenységük összhangban áll a piac 

igényeivel és elvárásaival, termékeik és szolgáltatásaik iránt a kereslet kielégítő. Azonban ezen 

vállalkozások egy jelentős hányada nem képes fejlesztéseihez, működéséhez piaci alapon elegendő 

külső finanszírozást bevonni, ami alapvetően az alábbi – válság alatt felerősödött – okokra vezethető 

vissza: 

1. Magas piaci kockázat, 

2. Magas működési kockázat, 

3. Magas finanszírozási kockázat. 
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Piaci oldalról a 2007-2013-as uniós programozási időszak döntő részét a válság határozta meg: 

2008-at követően a vállalkozók számának és általuk igénybe vett hitelek állományának növekedését 

a források beszűkülése, a kereskedelmi banki hitelezési gyakorlat jelentős szigorodása, 

kockázatvállalási hajlandóságuk drasztikus zuhanása – mely nem csak a hitelezési aktivitásuk 

markáns visszaesésében testesült meg, hanem határozott és üzemszerű portfoliótisztítást hajtottak 

végre – váltotta fel. 

 

Ebben a gazdasági környezetben jól láthatóan fontos szerepet töltöttek be a kkv-szektor 

hitelezését segítő konstrukciók: miközben a nagyvállalati szektorban 5 év alatt több mint 30 %-kal 

esett vissza a teljes hitelállomány, addig a mikro- és kkv-szektorban ez a visszaesés lényegesen 

alacsonyabb, mintegy 15 % volt.
23

 

 

A magyarországi vállalkozások külső forrásbevonási igénye alacsony. Az Access to Finance, 2014 

felmérése szerint Magyarországon a legalacsonyabb a klasszikus külső finanszírozási eszközöket 

releváns forrásnak tekintő vállalkozások aránya (EU átlag 86%, Magyarországon 74%). Hiteleket 

elsősorban a működés fedezésére vesznek igénybe a vállalkozások, külső forrásokon belül jelentős a 

folyószámlahitel, forgóeszköz-hitel és a lízinget igénybe vevők aránya. A beruházások esetében még 

alacsonyabb a külső forrás igény, hiszen a kapcsolódó bankhitelek iránti kereslet kiugróan alacsony 

(EU átlag 57%, Magyarországon 31%, aminél csak Szlovákiában mértek alacsonyabb, 29%-os 

értéket). 

 

A vállatok keresleti tényezőinek feltárása során fontos kitérni a szektoronkénti beruházási szint 

nagyságára. A vállalatok egy jelentős része, és ennek megfelelően a kkv-k jelentős hányada a válságot 

közvetlenül követő években elhalasztotta beruházási tevékenységét. Ennek következtében 2010-

2013 során a beruházási ráta a vállalati szektorban visszaesett 12,6-13,3%-os szint közé, és jelenleg is 

13%-körüli szinten áll. 2014-ben viszont jelentősebb beruházási ráta emelkedés volt tapasztalható, és 

az MNB előrejelzése szerint az emelkedés, bár alacsonyabb dinamikával, de fennmaradhat 2016-ban 

is. 2014-ben a kiugró emelkedést elsősorban a keresleti tényezők emelkedése, illetve az uniós források 

növekvő ütemű felhasználása vezérelte. Ugyanakkor még várhatóan 2016-ban sem éri el a gazdasági 

alappálya a 2008-as szintet, éppen emiatt a vállalati beruházási ráta további emelése szükséges. 

 

A vállalati piac hitelkeresletében az alacsony kamatkörnyezet, és a piaci likviditás folyamatos 

jelenlétének, valamint a termékek konstrukciójának köszönhetően az utóbbi évben is emelkedő 

keresleti összetevőket lehetett látni. Ugyanakkor fontos kiemelni, az utóbbi időszakban a kkv-k 

részéről csökkent a beruházási hitelek iránti kereslet, és ezzel párhuzamosan megnőtt az igény a rövid 

távú finanszírozásra. Mivel a kínálati oldal adottságaiban kevés mozgástér látható az alacsony 

kamatszintet és különböző, elsősorban refinanszírozott hiteltermék konstrukciókat figyelve, emiatt a 

vállalati piac legmeghatározóbb eleme rövid és középtávon a keresleti görbe alakulása. Amennyiben a 

beruházási ráta képes emelkedni, és fennmarad a támogató kamatkörnyezet, akkor előbb utóbb meg 

fognak jelenni a 2012-2014 között elhalasztott beruházási igények is. 

 

Az alacsony kereslet mellett a 2008-as pénzügyi válságot követően a kínálat is szűkült. A kkv 

szektorban a nemzetközi összehasonlításban eleve alacsony szintről 15 százalékkal, míg a 

nagyvállalkozások körében 30 százalékkal esett vissza a hitelezés (a nem pénzügyi vállalkozások 

hitelállománya közel 9000 milliárd forint volt még 2008 végén, ami 7000 milliárd forint közelébe 

süllyedt 2011-re). A közösségi és állami forrásból indított konstrukciók némileg ellensúlyozni tudták 

ugyan a vállalati hitelállomány csökkenését, de a bankok kockázatvállalási kedve tartósan csökkent. 

 

A válság hatására csökkenő normál hitelintézeti kkv hitelezési aktivitást nem tudta semlegesíteni 

az állami támogatás melletti finanszírozás. A kormányzati erőfeszítések ellenére (a JEREMIE 

refinanszírozási programok például 100 %-ban kihasználásra kerültek) az állami támogatás melletti 

hitelek – a JEREMIE-n túl ebbe a kategóriába tartozik valamennyi államilag támogatott program 

                                            
23

 Meg kell jegyezni, hogy a nagyvállalatoknál a finanszírozásban a külföldi (anyavállalati) források igénybevételével magas helyettesítési 

hatás is jelentkezik.  
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keretében nyújtott hitel (pl. MFB Hitelprogramok, Széchenyi Kártya Programok, stb.) – részaránya 

tartósan 10-11 % körül alakult, ami az amúgy is alulfinanszírozott szektorban kevésnek bizonyult a 

kontraciklikus hatás eléréséhez. Ennek oka, hogy a kereskedelmi bankok - mint ezen programok 

legjelentősebb, refinanszírozásos konstrukcióban működő értékesítési csatornája - kockázatvállalási 

hajlandósága drasztikusan csökkent, az ennek ellensúlyozására alkalmazott eszközök – pl. az egyes 

programok hitelintézeti kamatfelár maximumának növelése, kommunikációs kampányok, roadshow-k, 

stb. - hatása csak mérsékelt volt, a kiemelt közvetítői (ügynöki) értékesítési csatornák pedig csak 

korlátozottan tudták e hatást ellensúlyozni. 

 

Az elmúlt programozási időszakban továbbra sem sikerült jelentős áttörést elérni a mikro- és 

kisvállalatok tőkeellátottságának javításában. Miközben az 500 millió Ft árbevételt meghaladó 

cégek esetében a tőkeellátottság nem jelent problémát (saját tőke/mérlegfőösszeg aránya ebben a 

szegmensben átlagosan 33 %) addig a 100-500 millió Ft-os sávban ez az érték már csak 6-20 %, a 100 

M Ft-os árbevétel alatti cégeknél pedig a mutató negatív értéket vesz fel. A tőzsdei forrásbevonás a 

kkv-k számára nem valós alternatíva, a kockázati tőke bevonását illetve beengedését pedig az előző 

programozási időszak tapasztalatai alapján számos gazdasági és vállalkozói attitűdökkel 

kapcsolatos korlát tette nehezebbé (növekedés-orientáció hiánya a válság időszakában és nem utolsó 

sorban a tulajdonosok többségének alapvető idegenkedése bármilyen új tulajdonos beengedésétől, 

stb.), amelyek ellenére a JEREMIE tőkeprogramok keretében az alapkezelők 142 cégbe fektettek be 

mintegy 36 milliárd Ft összeggel. 

 

5.2.1. A hitelezés főbb jellemzői 2013-2014-ben: fókuszban a kedvező kamatozású programok 

 

A piaci hitelek mellett a vállalkozások számára jelentős finanszírozási könnyítést jelentettek a kedvező 

kamatozással elérhető hitelprogramok. 2014-ben az újonnan folyósított kkv hitelek 40 százaléka volt 

valamilyen speciális intézményi kontrukció keretében  meghirdetett hitel, melynek legnagyobb részét 

az MNB hitelprogramja teszi ki (75%). A második legnagyobb kihelyezés az EXIMnek köszönhető, 

amely közepes méretű vállalkozások külpiaci terjeszkedéséhez nyújt jellemzően nagy összegű 

hiteleket (átlagos érték 350 millió Ft). A JEREMIE program aránya a teljes kkv hitelállományon belül 

nem éri el az 5 százalékot, miközben az ügyletek számát tekintve az arány 10 százalék közelében van 

– az alacsony összegű mikrohitelek magas súlya miatt.  

 

A JEREMIE típusú hitelek 2014. augusztusi adatok alapján a 2007-2013-as időszak forrásai terhére 

163 Mrd forintos lehívott kerettel tudták növelni a hitelpiacot, mintegy 18 ezer ügylet köthető az előző 

időszakban alkalmazott pénzügyi eszközökhöz. A közép-magyarországi vállalkozások a hitelezésre 

fordított keret közel 20 százalékát kötötték le (az Új Széchenyi Hitel esetében 25 százalékos a régió 

részesedése). A központi régió vállalkozásai különösen az időszak elején mutattak aktív érdeklődést a 

forrásokért. Az átlagos hitelméret forgóeszköz hiteleknél 20 millió forint, beruházási hiteleknél 24 

millió forint, míg a mikrohiteleknél 4-5 millió forint körül alakult. A kedvezményes kamatozású 

hitelek révén a vállalkozások a piacinál hosszabb futamidő és alacsonyabb kamat mellett juthattak 

külső forráshoz. A forrás a hitelt közvetítő kereskedelmi bankoknál 75 százalékos, pénzügyi 

vállalkozásoknál pedig 100 százalékos refinanszírozási aránnyal volt eleinte elérhető. A 

hitelkihelyezés 2011-et követően, a hitelösszegre vonatkozó felső korlát megemelésének, a 

refinanszírozási arány növelésének és a kombinált mikrohitel program megjelenésének köszönhetően 

gyorsult fel. A vissza nem térítendő támogatással kombinált termékkel érdemben sikerült növelni a 

pénzügyi eszköz iránti keresletet. A hitel és garancia típusú ügyletek (17 744 db) több mint fele a 

kombinált termékhez köthető (52,4%). A szerződött összeg alapján ez az arány 37,7%. A közép-

magyarországi régió részesedése 16,2 százalék volt.  

 

A tapasztalatok szerint a pénzügyi közvetítésben résztvevő kereskedelmi bankok kockázatkerülőbbek 

voltak (kihelyezés: 25%), míg a pénzügyi vállalkozások és Helyi Vállalkozásfejlesztési Központok 

(HVK) aktívabb részt vállaltak a források kihelyezésében (kihelyezés: 75%). Az eltérő 

projektértékelési módszertannak köszönhetően a kereskedelmi bankok portfoliója kevésbé tekinthető 

problémásnak, míg a pénzügyi vállalkozások és HVK portfoliójában sokkal magasabb arányban 

találhatók problémás, azaz valamilyen késedelembe eső projektek. A pénzügyi közvetítésben 
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résztvevő intézmények eltérő aktivitása a kereskedelmi bankok eltérő kockázatkezelési modelljével és 

eltérő üzletpolitikájával is magyarázható. A KPMG 2013 első negyedévében készített átfogó 

értékelést
24

 a 2007-2013-as időszakban használt pénzügyi eszközökről. A jelentés a pénzügyi 

közvetítő rendszer hiányosságaira, eltérő érdekeltségére is felhívja a figyelmet. A kereskedelmi 

bankok kockázatkezelési modellje nehezen volt összeegyeztethető a JEREMIE-konstrukcióban elvárt 

megközelítéstől, a bankok nem voltak érdekeltek abban, hogy ezt a modellt alkalmazzák. 

 

Az MNB a kkv hitelezésében megfigyelt problémák enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése, 

valamint az ország külső sérülékenységének csökkentése érdekében elindította 2013-ban a 

Növekedési Hitelprogramot . A konstrukciónak két fő célja volt: az egyik a devizaalapú hitelek 

kiváltása alacsony kamatozású forinthitellel, a másik alacsony kamatozású új hitel nyújtása a kis- és 

közepes vállalkozásoknak. Az eredetileg 500 milliárd forintos kerettel meghirdetett programban 

rendelkezésre álló forrást az MNB az indulást követően 750 milliárd forintra emelte (425 milliárd 

forinthitel és 325 milliárd forint devizahitel kiváltására), majd az első szakasz sikerességére tekintettel 

a jegybank 2013 októberében az NHP folytatása mellett döntött. Meghirdetésre került a második 

szakasz, melynek keretösszege 2014. december 31-i állapot szerint 1000 milliárd forint volt. Az első 

szakaszban 701 milliárd (mintegy 7000 vállalkozással), míg a második szakaszban 2014. december  

31-ig 622 milliárd forint értékben (több mint 14 000 vállalkozással) kötöttek szerződést a közvetítő 

hitelintézetek. Az NHP-ban a közép-magyarországi vállalkozások részesedése alacsonyabb volt (első 

szakaszban 41 %, második szakaszban 2014. december 31-ig 28 %) mint a teljes kkv hitelállományban 

(56 %).  

 

Míg az első szakaszban a 2,5 százalékban maximált kamat mellett a programban résztvevő 

kereskedelmi bankok feltehetően elsősorban a kevésbé kockázatos vállalkozásokat, illetve korábbi 

ügyfeleiket preferálták, addig a második szakaszban jóval több kisebb, új ügyfelet értek el 

finanszírozási ajánlatukkal. Az első szakaszban a leggyakoribb hitelösszeg 10 és 50 millió forint 

közötti volt, míg a teljes kkv hitelállományban a 10 millió forint alatti folyósítások a legjellemzőbbek. 

A program keretein belül folyósított kölcsönök 70 százaléka 50 millió forint alatti volt (darabszám 

szerint), míg a teljes kkv hitelállomány esetén a folyósított kölcsönök csaknem 90 százaléka van ezen 

összeghatár alatt. A második szakaszban 2014. december 31-i adatok alapján 23 és 57 millió forint 

között mozgott az átlagos hitelméret (a hitel típusától függően). Jelentős előrelépést jelent a program a 

mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásában, mely ágazat a JEREMIE program keretében nem volt 

támogatható. 2014. novemberi adatok alapján a hitelek legnagyobb részét (közel 30 százalékát) a 

mezőgazdasági vállalkozások vették igénybe. A második legnagyobb hitel-felvevő ágazat a 

kereskedelem volt (24 százalék). A harmadik helyen a feldolgozóipar áll 18, 17 százalékos 

részesedéssel. 

 

  

                                            
24

 Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről (KPMG, 2013. április 30.) 
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5/15 Speciális intézményi konstrukció keretében meghirdetett hitelek összevetése 

 Növekedési Hitelprogram JEREMIE hitelek  

Közvetítők  Kereskedelmi bankokon 

keresztül elérhető eszköz  

Kereskedelmi bankok kis részaránya mellett 

nagyobb részt pénzügyi vállalkozások és 

HVK-k tudták kiközvetíteni. 

Kockázatvállalá

si hajlandóság  

Stabilabb, kevésbé kockázatos 

ügyfeleket kívánnak 

finanszíroznia bankok 2,5 

százalékban maximált kamat 

mellett  

A pénzügyi vállalkozásokra és HVK-kra 

nagyobb kockázatvállalási hajlandóság a 

jellemző így kisebb, induló cégeket is 

nagyobb eséllyel támogattak.  

A kamatplafon magasabb, nagyobb kockázat 

is érvényesíthető termékben. 

Fedezetre 

vonatkozó 

elvárás  

Az MNB-nek konkrét fedezeti 

elvárása nincs, a fedezetek 

mértékét a hitelintézetek 

finanszírozási gyakorlatuk 

alapján alakítják ki.  

Vállalkozások számára könnyebben elérhető 

eszköz, kisebb a fedezetre vonatkozó elvárás, 

magasabb kamattal csökkenthető a fedezetre 

vonatkozó elvárás.  

Felhasználási 

célok  

- Az új beruházási hitelek 

domináltak, a hitelkiváltás 

inkább az első szakaszra volt 

jellemző  

- Az ágazati eloszlást tekintve a 

mezőgazdaság részesedése a 

legnagyobb, a hitelek közel 

egyharmada ebbe az ágazatba 

irányul. 

- Pénzügyi lízingre (gépjármű és 

gépek beszerzése) is kiterjesztett 

program nyomán jelentősem 

megemelkedett a mikro-

vállalkozások aránya (közel 

30%-ról mintegy 40%-ra) 

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok 

kizárják a hitelkiváltás lehetőségét.  

Mezőgazdasági vállalkozások nem 

támogathatók ERFA szabályozás alapján.  

Kamat  A hitelintézetek által maximum 

fix 2,5 százalékos kamatmarzs 

számítható fel.  

Kockázati felár alapján számított magasabb 

ügyleti kamat.  

 

5.2.2. Folyósított hitelek  

 

A hitelintézetek kkv-k részére folyósított hitelei 2012-ről 2013-ra 13,1 %-kal csökkentek, 2013-

ről 2014-re pedig 6,8%-kal csökkentek. 

 

Az MNB statisztikái szerint 2013-ben a kkv-knak folyósított hitelek összege 3999 milliárd forint volt. 

Ebből 3254,3 milliárd forint a részvénytársasági hitelintézetek (MFB és EXIM-mel együttesen) által 

nyújtott hitelek összege, a szövetkezeti hitelintézeteken keresztül 577,8 milliárd forint, míg a 

hitelintézeti fióktelepeken keresztül 167,7 milliárd forint került kihelyezésre a kkv-k részére. Az 

adatok azt mutatják, hogy a visszaesés jelentős része a részvénytársasági hitelintézetek álltak 

folyósított hitelek volumenében történt, az MFB-EXIM páros 2012-höz képest 13,8 milliárd Ft-ról 

44,8 milliárd Ft-ra növelte kihelyezéseit. 

 

Ha a hitelintézetek kihelyezéseihez még hozzászámítjuk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

(MVA) és Helyi Vállalkozói Központok (HVK-k), valamint az Országos Mikrohitel Hálózat kis- és 

középvállalkozások részére nyújtott 2,7; illetve 13,1 milliárd forint hitelt, akkor számításunk szerint a 

kis- és középvállalkozások részére 2013-ben összesen 4014,8  milliárd forint hitelfolyósítás 

történt. 
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A 2014-ről szóló MNB statisztikák szerint a tárgyidőszakban a kkv-knak folyósított hitelek összege 

3731,8  milliárd forint volt. Ebből 3124,4  milliárd forint a részvénytársasági hitelintézetek (MFB és 

EXIM-mel együttesen) által folyósított hitelek összege, a szövetkezeti hitelintézeteké 425,5 milliárd 

forint, a hitelintézeti fióktelepek által pedig 181,7 milliárd forint került kihelyezésre.  

 

Hozzáadva ehhez a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) és Helyi Vállalkozói Központok 

(HVK-k), valamint az Országos Mikrohitel Hálózat  által kis- és középvállalkozások részére nyújtott 

közel 3 milliárd forint hitelt, becslésünk a kis- és középvállalkozások részére 2014-ben összesen 

3735,1  milliárd forint hitelfolyósítás történt. 

 

 

5/16 A kis- és középvállalkozások számára folyósított* hitelek alakulása 

2007-2014   

* részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek által 

folyósított hitelek 

Forrás: MNB adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

A folyósított hiteleken belül az éven túli hitelek arány a korábbi években hasonlóan továbbra is 

alacsony, azonban az elmúlt 2 évvel összevetve itt jelentős elmozdulás látszott a hosszú távú 

finanszírozás felé. 2013-ban a folyósított hitelek 31,3 %-a, 2014-ben pedig 27,9 %-a éven túli hitel. Az 

éven túli hitelek felfutásának egyik nyilvánvaló oka az NHP keretében folyósított beruházási hitelek 

2013-ban történő beépülése az állományokba. 

 

Az adatok értelmezéséhez fontos hangsúlyozni, hogy a folyósított hitelek között szerepelnek a 

folyószámlahitelek is, ami az éven belül aktuálisan felhasznált folyószámlahitelekben jelentősebb 

halmozódást képes kimutatni. A hitelintézeti szektorban a 2013-ben folyósított hitelek 41,6 %-át, 

2014-ben pedig 51,8%-át a folyószámlahitelek tették ki.  

 

2013-ben a kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek 32,7%-át a mikrovállalkozások, 

28,4%-át a kisvállalkozások, 38,8 %-át a középvállalkozások vették igénybe.  Ebből az adatból az 

látszik hogy az előző 2 évhez képest a mikrovállalkozások részére folyósított hitelek aránya 

növekedett, míg a másik két szegmens részaránya marginálisan csökkent.  
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2014-ben a kis- és középvállalkozások részére folyósított hitelek 31,6 %-át a mikrovállalkozások, 30,6 

%-át a kisvállalkozások, 37,8 %-át pedig a középvállalkozások vették igénybe, vagyis 2013-hoz 

képest a mikrovállalkozások által felvett hitelek aránya minimálisan csökkent, míg a kisvállalkozásoké 

tovább nőtt a középvállalatok további minimális részarány-csökkenése mellett.  

 

5/17 A kis- és középvállalkozások számára folyósított* hitelek alakulása 

vállalkozási méretkategóriánként (M ft) 

(2013-2014) 

 
* részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek által 

folyósított hitelek  

Forrás: MNB adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az előző két évhez képest a 2013-2014-ben tapasztalható marginális visszaesés vizsgálatakor fontos 

azt megállapítani, hogy a 2012-es adatokban a középvállalatok részére kihelyezett hitelek volumene 

kiugróan magas volt, illetve eltér a korábbi évek trendjétől. Ezt a mellékelt ábra is jól szemlélteti, hogy 

a válságot követő években egyedül a 2012-es év eredménye volt - főként közép-és nagyvállalati 

hitelek miatt - kimagasló.  Amennyiben a hitelintézeti szektor elmúlt 2 éves teljesítményét a 2011-es 

vagy akár 2009-2010-es évvel vetjük össze, akkor 2013-ban javulást tapasztalunk a korábbi, válságot 

követő évek kihelyezéseihez képest, melyben az NHP pozitív hatásai rajzolódtak ki. Ugyanakkor, a 

bankok továbbra is túlzottan szigorú kockázatvállalási hajlandósága miatt számos hitelképes kkv nem, 

vagy nem kellő mértékben jutott finanszírozáshoz a program keretében. A kockázatosabb 

vállalkozások számára történő hitelezés ösztönzése érdekében így az MNB bevezette az NHP+-t, 

melynek keretében a jegybank – időben és összegben korlátozott mértékben – megtéríti a hitelintézet 

hitelezési veszteségét, valamint lehetővé tette az intézményi garancia díjának a maximált 

kamatmarzson (2,5%) felüli felszámítását. 
  

5.2.3. Hitelállomány  

 

A hitelintézetek kkv hitelállománya 2012-ről 2013-ra 5,2%-kal csökkent, 2013-ról 2014-re pedig 1%-

kal nőtt. Az adatok összevetését ugyanakkor megnehezíti, hogy a vállalati hitelek közel 50%-a 

továbbra is devizában állt fenn, és az árfolyamváltozás több százalékos eltérést eredményez az 

állományi adatokban. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az NHP első szakaszában lehetősége volt 

a kkv-szektornak 325 milliárd Ft keretösszegnyi devizahitel kiváltásra, erre a program 2. pillérében 

került a forrás elkülönítésre.  Az első szakasz zárásakor ugyanakkor az allokált keret nem került teljes 

egészében lehívásra – 229 milliárd Ft-nyi devizahitel kiváltás történt – így a fennmaradó részt a 

bankok az első pillérben használhatták fel. A kkv hitelállományon belül a deviza kitettség aránya 

csökkent az elmúlt években, ami az NHP egyik fontos célkitűzése is volt egyben. 
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5/18 A kis- és középvállalkozások hitelállományának alakulása  

az adott év végi fordulónapon a hitelintézeteknél*  

(2017-2014, millió Ft) 

 
* részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti 

fióktelepek 

Forrás: MNB adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Az MNB statisztikái szerint a kkv-k hitelállománya 2013-ben 4076,9 milliárd forint, míg 2014-ben 

4119,6 milliárd forint volt. 

 

A kkv-k szegmensenkénti állományait elemezve az alábbi változások figyelhetők meg. A 2012-ben 

tapasztalható állományi átrendeződés gyakorlatilag visszatért az eredeti trendhez a mikro-, illetve a 

középvállalatok terén, a kisvállalatok hitelállománya az elmúlt 4 évben ellenben folyamatosan 

csökken. A mikrovállalatok állománya 2012-höz képest 2013-ra 6,6%-kal nőtt, majd tavaly stagnált 

ezen a szinten, a középvállalatok állománya pedig a kiugró 2012-es évhez képest 2013-ra csökkent, 

azonban 2011-hez viszonyítva már nőtt, illetve 2013-ról 2014-re is további 5%-kal bővült. 

 

5/19 A kis- és középvállalkozások hitelállománya kkv méretkategóriák szerint 

az adott év végi fordulónapon a hitelintézeteknél * 

(2013-2014, millió Ft) 

 
* részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek 

Forrás: MNB adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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A 5.2.1 és 5.2.2. fejezetekben bemutatott állományi és folyósított hitelekre vonatkozó részletes 

adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.  

 

5.2.4. Támogatott kkv hitelek 

 

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 kezelt árfolyamgarantált hitelprogramokat: 

- Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram 

- MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 

- MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 

- MFB Kisvállalkozói Hitelprogram 

- MFB Lakossági Hitelprogram 

- MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 

- MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 

- Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram 

- Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram 

- TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 

- Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram II. 

- Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 

 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 

Program keretében történt kezességvállalását, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 

hitelbiztosítását. 

 

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 legismertebb – állami támogatást tartalmazó – hitelkonstrukciók Magyarországon továbbra is a 

GOP kifutó JEREMIE hitelkonstrukciói mellett a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi 

Kártya program voltak. A 2008 óta tartó pénzügyi válság ellenére – az elmúlt időszakban 

általánosan lecsökkenő kisvállalkozói hitelezés körülményei között is – kedvező eredményeket ért el a 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. 2013-ban több mint 20 ezer igénylést regisztráltak az irodák, 

közel 17 ezer ügylet jött létre, a konstrukció keretén belül kihelyezett hitelek összege megközelíti a 

130 milliárd Ft-ot. A Széchenyi Kártya Konstrukció szerepe a vállalkozások likviditásának 

fenntartásában továbbra is meghatározó, a létrejött hitelügyletek között a mikrovállalkozások aránya 

82%. 

 

A 2010 őszén bevezetett Széchenyi Forgóeszközhitel iránt is folyamatosan jelentős érdeklődés 

tapasztalható, 2013-ban 250 ügylet jött létre, összesen 2,8 milliárd forint szerződött hitelösszeggel. A 
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vizsgált időszakban tapasztalható visszafogott beruházási kedv a Széchenyi Beruházási Hitel iránti 

keresletben is megmutatkozott. A kormány 2013. május 1-jétől 5%-ra emelte a konstrukcióhoz 

nyújtott kamattámogatás mértékét, aminek köszönhetően az év második felétől már tapasztalható volt 

a kereslet jelentős növekedése. 

 

2013. július 18-tól a KAVOSZ Zrt. javaslata alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium a korábbi 2%-ról 

4%-ra emelte a 2011 őszén bevezetett Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott 

kamattámogatás mértékét, ennek megfelelően az igénylések száma és a kihelyezett hitelösszeg is 

jelentősen növekedett az előző időszakhoz képest. 2013-ban 1000 regisztrációra került sor e termék 

keretében és 500 új hitelügylet realizálódott, összesen 3,1 milliárd forint értékben. Az új 

szerződéseken felül a korábban megkötött 2 és 3 éves futamidejű szerződések esetén 2013-ban 225 

hitel esetében, összesen 1,52 milliárd forint összegű hitelnél pozitívan zárult az éves felülvizsgálat és a 

korábbi hitelszerződés változatlan paraméterekkel folytatódhatott.  

 

2012-ben kezdődött meg a vállalkozások uniós pályázatokon való részvételét segítő Széchenyi Önerő 

Kiegészítő és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek forgalmazása. Bár a vállalkozások 

részéről élénk érdeklődés volt tapasztalható a konstrukciók iránt, ezzel szemben igen korlátozott volt a 

pályázatok száma, amelyekhez a hitelek igényelhettek, valamint, hogy a 2013-ig tartó időszakban 

vállalkozásfejlesztésre szánt pályázati keretek eddigre már gyakorlatilag kimerültek, nagymértékben 

megnehezítetve a hitelkihelyezést. Mivel mindkét konstrukció esetében a Beruházási Hitellel egy 

időben szintén 5 %-ra emelkedett az állami kamattámogatás mértéke, a kedvezményes finanszírozási 

lehetőség a 2014-ben kezdődő újabb uniós pályázati ciklusban jelentősen megkönnyítheti a hazai kis- 

és középvállalkozások pályázati részvételét. 

 

Kiemelkedő teljesítményt láthattunk 2013-2014-ben az EXIMtől, melynek Exportélénkítési 

Hitelprogramja (EHP) átütő sikerprogramnak nevezhető. Célja, a magyar exportszektor, kiemelten a 

kkv-szektor versenyképességének erősítése, a beruházások, és ezen keresztül a munkahelyteremtés 

ösztönzése. A hatékonyabb hitelezés és a forráshoz jutás javítása érdekében az EHP célzottan javítja a 

magyar pénzügyi közvetítő rendszer hitelezési képességét és készségét a hitelintézeti partnerekkel 

kialakított refinanszírozási együttműködésen keresztül.  

 

Az elmúlt évek folyamán az együttműködő hitelintézetek száma folyamatosan nőtt, 2014-ben már 

összesen 21 hazai pénzintézeten keresztül érhetőek el az EXIM refinanszírozási konstrukciói. Az 

együttműködő hitelintézeti partnerek száma kiemelkedő jelentőségű, hiszen az EXIM ezen közvetítői 

körön keresztül képes aktívan elérni a megcélzott kkv-k minél szélesebb körét. 

 

Az EHP Termékpalettája: 

Hitel és Garancia Termékek 

 Exportcélú beruházás refinanszírozása, 

 Lízing refinanszírozási hitel, 

 2 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozás, 

 2 éven túli export előfinanszírozó refinanszírozás, 

 Export utófinanszírozó refinanszírozás, 

 Exportcélú faktoring refinanszírozás, 

 Hitelfedezeti garancia program. 

Biztosítási termékek 

 Befektetési hitelbiztosítás (BH módozat), 

 Faktoring biztosítás (CF módozat), 

 Export akkreditív igazolás biztosítása (AI módozat), 

 Vevőhitel biztosítás (V módozat), 

 Szállítói hitel leszámítolás biztosítása (KV módozat). 
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Az ügyletek számában tapasztalható dinamikus növekedést az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

 2013 2014 

 Vállalkozástípus  

Ügyletek 

darabszáma 

Összes ügylet 

százalékában 

Ügyletek 

darabszáma 

Összes ügylet 

százalékában 

Mikrovállalkozás 13 4% 19 3% 

Kisvállalkozás 65 22% 117 17% 

Középvállalkozás 154 52% 320 46% 

Egyéb vállalkozás 66 22% 239 34% 

Összesen 298 100% 695 100% 

Forrás: EXIM adatok alapján NGM 

 

A JEREMIE források kihelyezése tekintetében az Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) 

tevékenysége volt meghatározó. Az MV Zrt. 2013-2014 tekintetében releváns pénzügyi programjai: 

 

1. Új Széchenyi Hitel: Az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet közvetít vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, pénzügyi vállalkozások, valamint takarékszövetkezetek és bankok számára, amely a 

kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, de 

hitelképes mikrovállalkozások kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez jutását segíti elő. 

 

2. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel: Az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet közvetít 

vállalkozásfejlesztési alapítványok, pénzügyi vállalkozások, valamint takarékszövetkezetek 

számára, amely a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben 

finanszírozható, de hitelképes mikrovállalkozások kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez jutását 

segíti elő. A program sajátossága, hogy a kedvezményezettek egyablakos rendszerben a 

visszatérítendő támogatásuk mellé, vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek egy 

meghatározott összeg erejéig. 

 

3. Új Széchenyi Hitelgarancia Program – 2013. december 31-én lezárt program: az MV Zrt. előre 

rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen, készfizető kezességet vállal hitelintézetek, pénzügyi 

vállalkozások meghatározott pénzügyi követeléseire, ezen keresztül szélesítve a közvetítők által 

finanszírozható mikro- és kisvállalatok körét.  

 

4. Új Széchenyi Viszontgarancia Program: az MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett 

garantőr intézményeknek készfizető kezességet vállal. 

 

5. Kockázati tőke (KT): az MV Zrt. forrást közvetít kockázati tőke alapok részére. A magántőkével 

kiegészített forrásokat a programban résztvevő alapkezelő társaságok a vállalati életciklus korai 

szakaszában lévő kkv-k tőkehelyzetének javítására fordítják. 

 

2013-ban az MV Zrt. 71,65 milliárd Ft hitelkihelyezéshez biztosított JEREMIE forrást, ami a 2012. 

évhez képest 38,7%-os növekedést jelent. A kedvezményezettek fő csoportját a mikrovállalkozások 

alkotják. Részarányuk 2013 év végén a teljes hitelállomány ügyletszámának tekintetében 93,8%, a 

kihelyezési volumen tekintetében pedig 80,8%.  

 

A 2013. év végén fennálló hitelállományon belül a kétes és rossz hitelek állománya az előző évhez 

képest javuló tendenciát mutat, az arány a 2012. évi 8,24%-ról 4,48%-ra csökkent. 

 

A 2014. évben a GOP programok kifutásának, illetve az NHP fokozott térnyerésének is köszönhetően 

a JEREMIE hitelek kihelyezett volumene az előző évhez képest jelentősen visszaesett 27,8 milliárd Ft-

ra, ugyanakkor továbbra is a mikrovállalkozások jelentették a kedvezményezettek fő csoportját. 

 

A támogatott hitel- és garanciaprogramok teljesítménye felemás képet mutat 2013-2014-ben. Az 

Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelentősen növelni tudta aktivitását az elmúlt 2 évben, a 

Garantiqa enyhe visszaesést, stagnálást mutató, illetve a START Garancia Zrt. 2014 illetve az 
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Országos és Regionális Mikrohitel Programok – úgy tűnik – nem keresték a lehetőséget arra, hogy a 

kkv-k finanszírozási problémáit anticiklikus üzletpolitikával enyhítsék. 

 

5.2.4.1 Folyósított hitelek 

 

A kis- és középvállalkozások részére 2013-ban folyósított 3 999 milliárd forint hitelből az állami 

szerepvállalás mellett kihelyezett kedvezményes hitel több mint 304,2 milliárd forint volt, míg 2014-

ben a folyósított 3731,8 milliárd forint hitelből 276,9 milliárd forint az állami szerepvállalás mellett 

kihelyezett kedvezményes hitel. Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt két évben jelentős nőtt a 

támogatott hitelkonstrukciók aránya a teljes kkv portfólión belül, alátámasztva azt a tényt, hogy a 

tisztán piaci alapú hitelezés még mindig nem működik elégségesen. A 2011-ben 5,5%-os 2012-ben 

5,6%-os arány 2013-ban 7,6%, 2014-ben pedig 7,4%. 

 

A garantált, biztosított hitelek összege 2013-ban közel 370 milliárd forint, 2014-ben 348,5 milliárd 

forint, amely azonban jelentős, 35-40%-os átfedést tartalmaz a kedvezményes hitel kategóriával.  

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem állami szerepvállalás melletti kihelyezéseinek nagysága pozitívan 

változott, 2013-ban 20,6 Mrd Ft, 2014-ben 43,2 Mrd Ft-volt. 

 

5/20 A kis és középvállalkozások részére - állami szerepvállalás mellett – folyósított hitelek  

(2013-2014, millió Ft) 

 
 

 

5.2.4.2 Hitelállomány 

 

A kis- és középvállalkozások hitelintézetek és mikrofinanszírozók általi hitelállomány a 2013. év 

végén 4 076,9 milliárd forint – 2014. év végén 4119,6 milliárd forint volt. Ugyanezen időpontban az 

állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek állománya 2013-ban 462 milliárd forint - 2014-ben 

443 milliárd forint. 

 

A garantált, biztosított hitelek állománya 2013-ban 500,4 milliárd forint, 2014-ben 524 milliárd forint, 

amely azonban 35-40% átfedést tartalmaz a kedvezményes hitel kategóriával. Ezt az átfedést 

legjobban a KAVOSZ programján belül a Széchenyi Kártya konstrukción keresztül lehet bemutatni: 

egyrészt kedvezményes hitel, mert kamattámogatást tartalmaz, másrészt viszont a hitelekhez a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalása is kapcsolódik. 

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem állami szerepvállalás melletti kihelyezéseinek állománya 2013-

2014-ben 99,1 milliárd forint, illetve 151,3 milliárd forint volt. 
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5/21 A kis és középvállalkozások - állami szerepvállalás melletti – hitelállománya  

(2013-2014, millió Ft) 

 

5.2.5.  Összegzés a hitelfinanszírozásról 

 

A kis- és középvállalkozások működése alapvetően befolyásolja a gazdaság egészének 

teljesítményét, a gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben fontos szerepet játszanak, ezért 

a Kormány 2013-14-ben is különösen priorizáltan törekedett olyan üzleti és finanszírozási környezet 

kialakítására, amely lehetőséget teremt a hazai kisvállalatok megerősödésére.  

 

A gazdasági és pénzügyi válság következtében a kis- és középvállalkozások kettős sokkot éltek át: 

egyrészt visszaesett a kereslet a szektor által előállított termékek iránt, egyúttal – a növekvő 

kockázatok miatt – jelentősen beszűkült a szektort célzó hitelezés is. Annak érdekében, hogy a fenti 

célkitűzések megvalósuljanak, a kkv-k ösztönzése nem szűkíthető le egyetlen területre. A működés 

széles értelemben vett keretfeltételein belül, a finanszírozáshoz jutás kérdésében is további pozitív 

irányú változások szükségesek ahhoz, hogy a szektor növekedési kilátásai javuljanak. 

 

A válság begyűrűzésével a hazai kkv-knak is el kellett szenvedniük a banki hitelezés visszaesését, 

így mindenképpen fontos, és szükséges volt a Kormány részéről – egyetértésben a Magyar 

Nemzeti Bankkal – a finanszírozást lehetővé tevő ösztönző programok kialakítása. A vizsgált 

időszakot tekintve a Növekedési Hitelprogram és ez Exportélénkítési Hitelprogram volt a két 

legjelentősebb, és egyben sikeres kezdeményezés, amely hazai kkv-k tízezreinek nyújtott 

kedvezményes forrást új beruházásokra, devizahiteleik kiváltására, illetve az 

exporttevékenységük további támogatására. 
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5/22 Az NHP második szakasza igénybevételének időbeli alakulása  

(2014-2015) 

 
Forrás:MNB 

 

A 2013-2014 évek legfontosabb mérföldkövei a kkv hitelezés tekintetében egy – a korábbi évekhez 

képest jelentősen kedvezőbb – kamatkörnyezet, illetve a finanszírozási források rendelkezésre 

állásának megteremtése voltak. Az MNB szerepe a hitelfinanszírozás átmeneti fellendülésében, illetve 

annak GDP-re gyakorolt hatásában elévülhetetlen, és bízni lehet abban, hogy a 2014-2020-ra allokált 

uniós pénzügyi eszközök megjelenése, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer – kiemelten a 

kereskedelmi bankszektor –, az elkövetkező években a kockázatvállalási hajlandóság növelésével 

további aktív szereppel képviselteti magát a kkv-k piaci finanszírozásában.  

 

 

5.3. A kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése tőkeprogramokon keresztül 

 

Míg Európa egészét tekintve a kockázati-tőke ágazat már túljutott a válság okozta sokkon, a közép-

kelet-európai régióban 2013-ban tovább folytatódott a válságot követő megtorpanás. Fellendülés sem a 

tőkegyűjtés, sem a befektetések, sem pedig a kiszállások terén nem következett be. A befektetni 

kívánó finanszírozók régióbeli érdeklődésére változatlanul kihat, hogy Európa egészéhez hasonlóan itt 

is tovább erősödik észak és dél divergenciája. Magyarországon a korai fázisú befektetések 

fellendülését jelentős összegű állami források mozdítják elő, ugyanakkor a kivásárlások leállásához 

vezet, hogy a régió általános problémáin túl a fokozott gazdaságpolitikai kockázatok speciális 

helyzetet teremtenek a magántőke-befektetők számára. 

 

Az állami források túlnyomó részét az Európai Unió által 2007-ben meghirdetett JEREMIE-

konstrukció keretében kockázati-tőke alapok társfinanszírozására fordítható összeg biztosítja a régió 
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országai számára. Az Európai Unió JEREMIE-programja (Joint European Resources for Micro to 

Medium Enterprises, JEREMIE) kifejezetten az induló, korai szakaszú cégek tőkeellátásának javítását 

célozza. Az Európai Bizottság által jóváhagyott holdingalapokra egy-egy ország olyan, a mikro-, kis- 

és középvállalatok számára tőke befektetést szervező alapkezelői pályázhatnak, amelyek a közösségi 

források mellé további privát forrásokat is be tudnak vonni. E lehetőséget, mely 2015-ig 

összességében közel 1 milliárd euró állami forrás lehívását és befektetését teszi lehetővé a JEREMIE 

kockázatitőke-alapok számára, jóformán az összes régióbeli ország igénybe vette. A legnagyobb erre 

fordítható összeggel, azaz több mint 300 millió euróval a legmagasabb számú (28) JEREMIE 

kockázatitőke-alapot a régión belül Magyarországon hozták létre. 

 

5/23 A kockázati- és magántőke-befektetések értéke a finanszírozott cégek életciklusa 

szerint Kelet-Közép-Európában és Magyarországon,  

(2012-2013, millió euró) 

 2012 2013 

Közép-

Kelet 

Európa 

Magyar-

ország 

Magyaror-

szág KKE 

%-ában 

KKE Magyar-

ország 

Magyar-

ország KKE 

%-ában 

millió EUR millió 

EUR 

részarány 

% 

millió 

EUR 

millió 

EUR 

részarány 

% 

Magvető 3,2 0 0 4,2 0,5 13,3 

Induló 72,8 56,7 77,9 32,0 8,4 26,3 

Korai Fázis 26,5 8,8 33,2 29,6 8,3 28,0 

Klasszikus 

kockázati tőke 

összesen 102,5 65,5 63,9 65,8 17,3 21,7 

Növekedési 

tőke 204,8 2,9 1,4 257,0 36,2 14,1 

Megfordító 

tőke 3,1 0 0 6,7 0 0 

Helyettesítő 

tőke 41,9 0 0 24,7 0 0 

Kivásárlás 654,7 34,6 5,3 426,9 3,4 0,8 

Összes 

kockázati- és 

magántőke 1007,0 103,0 10,2 781,1 56,8 7,3 

Forrás: EVCA 2014 Évkönyv alapján 

 

A táblázat szerint a korábbi kiemelkedő befektetési teljesítményhez képest csökkent közel 

háromnegyedével a befektetések értéke, ami a magyar piacnak a régióban 2013-ban továbbra is első 

helyet, ugyanakkor már csak 26%-os részarányt biztosított. Az uniós közösségi és a hazai privát tőkét 

egyaránt befektető JEREMIE-alapok elindulásának köszönhetően a magyarországi cégekbe 2012-ben 

befektetett 66 millió eurónyi klasszikus kockázati tőke GDP-hez viszonyított arányát tekintve egész 

Európában az első helyet biztosította a magyar piacnak, míg a 2013-ban ugyanezen befektetési 

szegmensben elért 17 millió eurós befektetés már csak a 14. helyre volt elegendő. A magyar piacon a 

klasszikus kockázatitőke-befektetések 2013. évi visszaesését feltehetőleg az magyarázza, hogy a 

befektetéseket elsősorban JEREMIE-alapok hajtják végre. A JEREMIE-konstrukció keretében 

azonban az állami források odaítélése az alapkezelőknek szakaszosan történt, azaz a pályázatokon 

induló alapok 2009 után legközelebb csak 2012-ben kaphattak ismét tőkét, s ez okozhatja a 

befektetések későbbi hullámzását.  

 

A növekedési tőkebefektetések terén 14%-os részesedésével 2013-ban a régió második legfontosabb 

piacát képviselő magyarországi ügyletek esetében még a 44%-os lengyel növekedési ütemnél is 

erőteljesebb volt az értéknövekedés. A magyar piac számára ez azt jelentette, hogy az egy év alatt 3 

milliósról 36 millió eurósra emelkedő növekedési tőkebefektetéssel a GDP arányában mérve 

Európában a 24.-ről egyből a 7. helyre ugrott. 
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5.3.1. A hazánkban működő JEREMIE Kockázati Tőke alapok teljesítménye 

 

Hazánkban eddig 28 JEREMIE Kockázati Tőkeprogram került meghirdetésre, illetve 1 db speciális, 

úgynevezett Co-Investment Alprogram.  

 

A 2009-ben elindult, majd 2012-ben 2013-ban és 2014-ben is meghirdetett JEREMIE-programok 

fontos hatást gyakoroltak a hazai kockázati tőke piacra. Jelentős magánforrások kerültek bevonásra a 

korai fázisú cégek finanszírozásába, sok társaság jutott tőkeági finanszírozáshoz. A program egy olyan 

környezetben indult el, ahol a hasonló források csak szigetszerűen álltak rendelkezésre és egyes 

fejlődési szakaszokban lévő cégek számára ez nem volt elérhető. Így, bár a programnak már most 

értékelhető eredményei vannak, igazi gazdaságélénkítő hatás akkor jöhet létre, ha a program a jövőben 

is folytatódik és egyrészt a már finanszírozott portfoliótársaságok további forrásokhoz jutnak a 

megkezdett növekedési útjukon, másrészt egyetlen cégfejlődési szakaszban sincsenek kizárva 

kockázati-tőke típusú forrásokból. 

 

A kockázati tőke gazdaságélénkítő hatása talán mindenki számára egyértelmű, azonban azt már 

kevesen tudják, hogy mennyire hatékony ez a gazdaságélénkítés. Statisztikai adatok bizonyítják 

(Deutsche Bank Research, Thomas Meyer, 2010.09.14), hogy a GDP 0.1%-ának megfelelő növekedés 

a kockázati tőke befektetések volumenében 0.3% GDP növekedést okoz. Tehát minden kockázati 

tőkébe fektetett forint háromszorosan térül meg a GDP növekedésben. Ennek megfelelően az ország és 

minden piaci szereplő érdeke, hogy megfelelő mértékű forrás álljon rendelkezésre piaci kockázati 

tőkebefektetésre és ezek az összegek mielőbb hatékonyan befektetésre kerüljenek, hogy ez a 

kiemelkedő multiplikátor hatás minél előbb ki tudja fejteni gazdaságélénkítő hatását. 

 

5/24 A Kockázati Tőkebefektetések éves volumenének alakulása Magyarországon  

(2007-2014, millió forint)   

Év 
Korai; Magvető 

Fázis 
Növekedési Fázis Összesen

*
 

2007 494 3 455 3 949 

2008 479 13 303 13 782 

2009 420 300 720 

2010 5 013 1 969 6 982 

2011 11 168 140 11 308 

2012 18 580 781 19 361 

2013 5 130 10 750 15 880 

2014 10 125 8 634 18 759 

Forrás: HVCA  adatszolgáltatás 

 

5.3.2. A hazai tőkebefektetési piac egyéb szereplői, illetve azok teljesítménye 

 

Az elmúlt bő egy évtizedben több kisebb tőketársaság is folytatott kockázati tőkebefektetési 

tevékenységet azonban teljesítményük 2013-2014-re teljesen marginális lett vagy meg is szűnt. Ilyen 

társaságok, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt., a 

Regionális Fejlesztési Holding Zrt., valamint az Informatikai Kockázati Tőkelaap.  
 

Jelentősebb tevékenységet folytatott azonban a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. A Zrt. a Magyar 

Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet az Új Széchenyi Terv részeként hoztak 

létre 2011-ben. Célja a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat növekedési pályára állítása, úgy 

hogy a kkv-k megalapozott üzleti terveinek véghezvitelét állami tőkeprogram keretében tőkejuttatással 

illetve szakmai részvétellel támogatják. A vállalkozásfejlesztést átmeneti idejű (átlagosan 5 éves 

időtartamra szóló) kockázati tőkebefektetés útján valósítják meg, abból a célból, hogy ez a tőke 

eszközbefektetés, munkaerőfelvétel, vagy üzletviteli szoftver, illetve szolgáltatás igénybevétele révén 

hasznosuljon a tőkét befogadó társaságokban. Tevékenységünk során külön figyelmet szentelnek azon 

társaságoknak, amelyek működése meghatározó befolyással bír valamely elmaradott régióban vagy 

hagyományosan hazai iparágban. 
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2013 nyarán fordulat következett be a tőkealap befektetési tevékenységében: az új konstrukciók 

bevezetése óta 2013 év végéig 20 db, a kezdetektől számítva összesen 37 db tőkekihelyezés került 

végrehajtásra, így a már kihelyezett tőkeállomány (szerződött összeg) elérte a 4.015 M Ft-ot. A 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 2013 év végére a hazai tőkepiacon a legnagyobb portfólióval 

rendelkező alapkezelővé vált.    

 

A 2013. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy a stabil, fejlődőképes cégstruktúrák nagyobb sikerrel 

tudták kihasználni az Alap által nyújtott lehetőségeket. A tőkebefektetések javarészt a hagyományos 

iparágakba (fémipar, bútoripar, gyártás) irányulnak. A hagyományos iparágakon túl az egészségügyi 

befektetések száma is kiemelkedő. Ezen kívül a társaságok tevékenysége körében megjelenik még az 

informatika, a megújuló energia, a divat, a design és a telekommunikáció.  

 

2014 során a társaság 38 db ügyletre kötött szerződést összesen több mint 4,7 Mrd Ft összegben, az 

Igazgatóság 5 portfólióhoz tartozó társaság esetén döntött tagi kölcsön nyújtásáról 109,7 millió Ft 

értékben.  Az Igazgatóság 2014-ben 41 tranzakcióról hozott támogató döntést 6572,7 millió Ft 

összegben. A Befektetési Bizottság elé így 51 tranzakció került döntésre 7785 millió Ft teljes 

volumenben. A 2014-es évben Széchenyi Kockázati Tőkealap előző évhez viszonyítva növelni tudta 

tőkebefektetési volumenét ezzel segítve az induló társaságoknál is a munkahelyteremtést. 

 

 

5.4. A kis- és középvállalkozások részesedése a közbeszerzésekből 

 

5.4.1. A kkv-k közbeszerzési részvétele a 2013. és 2014. években 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2013-ban a közbeszerzési eljárások 83,7%-át nyerték el, 

amely 4,5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest.  

 

2014-ben az önmagukat mikro-, kis és középvállalkozásként besoroló ajánlattevők az eljárások 

84,0%-át nyerték el, ami lényegében megegyezik a korábbi év azonos időszakának arányával (83,7%). 

Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k teljesítményének számottevő javulásáról beszélhetünk: az 

eljárások összértékéből való részesedésük a 2013. évi 27,5 %-ról 40,7%-ra nőtt 2014-ben. 
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5/25 A 2011-2014. évben kiírt közbeszerzési pályázatok nyertes ajánlattevőinek az adatai 

Megnevezés 

Nyertes ajánlattevők Nyertes ajánlatok 

száma, db* aránya (%) 
összege  

(millió forint) 
aránya (%) 

2011 

Mikrovállalkozás 3 350 30,7% 129 986 8,9% 

Kisvállalkozás 3 781 34,6% 230 657 15,8% 

Középvállalkozás 1 652 15,1% 246 755 16,9% 

Kkv összesen 8 783 80,4% 607 398 41,7% 

Összes pályázat 10 918 100,00% 1 457 200 100% 

2012 

Mikrovállalkozás 2 804 33,2% 103 506 7,8% 

Kisvállalkozás 2 730 32,3% 194 305 14,6% 

Középvállalkozás 1 160 13,7% 162 540 12,2% 

Kkv összesen 6 694 79,2% 460 351 34,5% 

Összes pályázat 8 451 100,00% 1 333 514 100,0% 

2013 

Mikrovállalkozás 4 644 39,0% 168 000 7,0% 

Kisvállalkozás 3 866 32,5% 269 900 11,3% 

Középvállalkozás 1 447 12,2% 220 500 9,2% 

Kkv összesen 9 957 83,7% 658 400 27,5% 

Összes pályázat 11 889 100,00% 2 394 300 100% 

2014 

Mikrovállalkozás 5 154 36,3% 195 000 9,1% 

Kisvállalkozás 4 831 34,0% 330 700 15,5% 

Középvállalkozás 1 946 13,7% 342 900 16,1% 

Kkv összesen 11 931 84,0% 868 600 40,7% 

Összes pályázat 14 197 100,00% 2 135 900 100,0% 

Forrás: a Közbeszerzési Hatóság adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
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6. Előretekintés: Az uniós fejlesztési programok 2014-2020  
 

Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési periódusában számos alap biztosít forrásokat a hazai kis- 

és középvállalkozások fejlesztéseinek megvalósítására.  

 

Ezen belül a legjelentősebbek az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESB alapok), mely 

források nemzeti súlypontoknak megfelelő, eredményes és hatékony felhasználásnak feltételeit a 2014. 

január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás rögzíti. A 

Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok jelölik ki.  

 

Magyarország a 2014-2020-as pénzügyi időszakban, a Partnerségi Megállapodás keretében 

rendelkezésre álló európai uniós pénzügyi források jelentős részét, mintegy 60%-át 

gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani. A gazdaságfejlesztést szolgáló források legnagyobb része a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program (VEKOP), valamint a Területfejlesztési Operatív Program 

(TOP) prioritásaiban elérhetők. A gazdálkodók részére a Vidékfejlesztési Program (VP) kínál 

fejlesztési forrásokat, hozzájárulva a mezőgazdasági termelés és az elsődleges feldolgozás 

versenyképességének javításához. 

 

6/1 Európai uniós források (ERFA, ESZA, KA) 2014-2020 között 

 

 
 

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáért első helyen felelős operatív 

program a GINOP, amelynek nyolc prioritása finanszírozza közvetlenül vagy közvetve a 

konvergencia régiókban működő kkv-k különböző területeken felmerülő fejlesztési szükségleteit. A 

fejlettebbnek minősülő Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztéseket a VEKOP 

támogatja, míg a konvergencia régiók önkormányzati fejlesztéseit támogató TOP intézkedései 

közvetetten szolgálják a kisvállalkozók lehetőségeinek megteremtését, üzleti környezetének javítását.  

 

A GINOP nyolc prioritástengelyét és a hozzájuk tartozó teljes időszak folyamán meghirdethető 

keretösszegeket (európai uniós támogatás összege) az alábbi ábra mutatja be. 

 

6/2 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásai 
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A 2014-2020 közötti időszakban a Kormány egyik fő gazdaságpolitikai célja az ipari termelés GDP-

hez való hozzájárulásának a további jelentős növelése a jelenlegi 23%-os értékről. A Kormány az 

ország újraiparosítását az EU-s források felhasználásával is segíti, ennek érdekében a vissza nem 

térítendő támogatásokkal elsősorban azokhoz a beruházásokhoz kíván anyagi segítséget nyújtani, 

amelyek a termelésre fókuszálnak.  

 

A további fejlesztések finanszírozása érdekében a Kormány az elérhető európai uniós finanszírozású 

pénzügyi eszközök volumenét háromszorosára (több mint 2,2 Mrd euróra) növelte a 2020-ig terjedő 

időszakra. 

 

A GINOP 1-es prioritása vissza nem térítendő forrásokat tartalmaz, és kifejezetten a mikro-, kis- és 

középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja három fő célkitűzésen keresztül: 

 

- A versenyképes vállalkozói ismeretek elterjesztése elősegíti a vállalkozások 

túlélőképességének javítását, a stabil működési feltételek kialakítását. Ezen célkitűzés keretein 

belül valósul meg a vállalkozói inkubátorházak fejlesztését célzó beavatkozás, ami az 

inkubátorházak szolgáltatásfejlesztésén keresztül kíván hozzájárulni a kezdeti életszakaszban lévő 

vállalkozások telephelyi és korszerű menedzsment funkcióinak megteremtéséhez. A 2016-os év 

elején megkezdődik továbbá egy országosan, egységes feltételek mellett elérhető vállalkozói 

mentorhálózat kiépítése. A program keretében sikeres vállalkozások, azaz mentorok segítik a 

növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokat, mint mentoráltakat a 

vállalkozói aktivitásuk, túlélési esélyük növelése, beszállítói pozíciójuk kialakítása, erősítése, 

valamint külpiacra lépésük érdekében. Ezzel egyidejűleg a program hozzájárul a vállalkozói 

kultúra és imázs javításához is, továbbá horizontális célja a vállalkozások energiatudatossági 

szintjének növelése. 

 

- A növekedési lehetőségek megteremtése közvetlenül a termelési kapacitások bővítését célzó 

konstrukciókon keresztül történik, míg közvetetten a modern üzleti infrastruktúra kiépítése, 

vagyis az ipari parkok, valamint logisztikai központok fejlesztésének támogatása útján érhető el. 

A 2014 októberében, majd 2015 júniusában megjelent, illetve a jövőben is megjelentetni kívánt, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését célzó, GINOP-1.2.1 

kódjelű felhívások olyan, elsősorban eszközbeszerzést, kisebb mértékben ingatlan beruházást 

tartalmazó projekteket hivatottak támogatni, melyek a magyarországi teljes feldolgozóipari 

összkapacitás bővítését eredményezik.    

 

- A piacképes és együttműködő kkv-szektor megteremtése a külpiaci értékesítés volumenének 

növelése céljával ösztönzi a vállalkozások hálózatosodását és nemzetközi piacokon történő önálló 

megjelenését egyaránt. Az exportösztönzés a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci 

megjelenésének támogatását célzó GINOP-1.3.1 kódjelű felhívásokon keresztül történik. A 

konstrukció keretében a kkv-k 50%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek külföldi 

kiállításon vagy vásáron való részvételhez, árubemutató szervezéséhez, üzleti kapcsolatfelvétel 

elősegítéséhez, külpiaci marketingtevékenységekhez, márkaépítéshez, online megjelenéshez. 

2016 elején várható a beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint beszállítói 

integrátorok támogatását célzó pályázati felhívás megjelenése, aminek keretében a beszállítói 

lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) részesülhetnek majd 

célzott támogatásban. Az együttműködés ösztönzésén keresztül közvetetten járul hozzá a 

kisvállalkozások versenyképességének javításához a klaszterpályázat. A turizmus területén 

tevékenykedő kkv-k piacra jutását nemzeti turisztikai marketing- és keresletösztönző program 

megvalósítása, továbbá a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása segíti elő. 

 

Jelentős mértékben részesülhetnek a kkv-k a GINOP 2. prioritása keretében K+F+I tevékenységek 

támogatása céljából rendelkezésre álló vissza nem térítendő forrásokból is. Ebből a szempontból a 

legfontosabb konstrukciók a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatását, valamint prototípus, 

termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztését célozzák. A prioritás az innovációs szolgáltatások 

vásárlásának támogatását, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer 
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előmozdítását ún. innovációs voucherek segítségével ösztönzi, továbbá iparjogvédelmi pályázati 

felhívás is elérhető, ami  iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos 

tevékenységeket, újdonságkutatási szolgáltatásokat, illetve szellemi vagyonértékelési- és audit 

szolgáltatásokat támogat.    

 

A GINOP 3. prioritása támogatja többek között a vállalati infokommunikációs fejlesztéseket, a 

tervek szerint elsősorban pénzügyi eszközökkel kombinált vissza nem térítendő támogatás formájában 

igényelhetőek majd források vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, illetve 

felhőalapú vállalati szolgáltatások és egyéb korszerű IT alkalmazások bevezetésére.  A kkv-k számára 

ezen kívül lehetőség nyílik infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő 

programban való részvételre is. További konstrukciók kifejezetten az IKT szektor területén működő 

kisvállalkozások oktatási intézményekkel való együttműködését, termékeik továbbfejlesztését, piaci 

bevezetését, nemzetközi piacra juttatását célozzák egy szakértői mentori hálózat szolgáltatásaival 

kiegészülve. 

 

Mindezeken felül a kkv-k közvetlen támogatását szolgálja a GINOP 4. energiahatékonysági 

prioritása is, aminek keretében a 2016-ban megjelenő felhívások épületenergetikai fejlesztések 

megvalósítását, illetve megújuló energiaforrások bevezetését finanszírozzák.   

 

A GINOP 5. prioritása foglalkoztatás-bővítő intézkedések megvalósítását finanszírozza, és 

közvetett formában a kis- és középvállalkozások, mint munkáltatók számára nyújt támogatásokat. Az 

„Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt keretében álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott 

munkaerő-piaci szolgáltatások valósulnak meg, amely magában foglalja a munkáltatóknak nyújtott 

bértámogatás és bérköltség-támogatás különféle formáit is. A vállalkozások a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálaton keresztül juthatnak a foglalkoztatást bővítő támogatásokhoz nyilvántartott álláskeresők 

felvétele esetén. A rugalmas foglalkoztatás elterjesztését célzó felhívás keretében az előzetesen 

kiválasztott szervezetfejlesztési szolgáltatók több mint 500 vállalkozásnak nyújtanak segítséget a 

rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez. A pályakezdők támogatását célzó konstrukció pedig 

gyakornoki helyek kialakítására ösztönzi azon vállalatokat, amelyek vállalják, hogy 25 év alatti, 

szakképzettséggel rendelkező fiatalt alkalmaznak. A kkv-k az elnyert támogatást a gyakornokok 

alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek finanszírozására használhatják fel. Mindezek 

mellett 2016 őszén várható a vállalkozások munkavállalóinak képzését támogató felhívás megjelenése. 

 

A GINOP 6. prioritási tengelye a versenyképes munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egyrészt a 

kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság 

igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő-kínálat rövid és 

hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, segítse a növekvő 

gazdaság munkaerő-igényének kielégítését. 

 

A GINOP 7. prioritása a kevésbé fejlett régiók turisztikai célú projektjeinek megvalósítását segíti 

elő kiemelt jelentőségű kulturális és természeti örökséghelyszínek és hálózatos projektek, tematikus 

utak fejlesztésével.  

 

A GINOP 8. prioritása a visszatérítendő forrásokat tartalmazza, keretében a GINOP egyéb 

prioritásaiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el. 

A GINOP 1. prioritásához kapcsolódó pénzügyi eszközökre összesen 213,5 Mrd Ft-os keretösszeg áll 

rendelkezésre, amely forrásból a kkv-k versenyképességének javítását szolgáló önálló hitel, továbbá 

pénzügyi eszközökkel kombinált vissza nem térítendő támogatások is igénybe vehetők majd. A 

hiteltermékek előnye, hogy azokat – szemben a feldolgozóiparra fókuszáló vissza nem térítendő 

kapacitásbővítő konstrukciókkal – bármely ágazatban tevékenykedő vállalkozások igénybe vehetik. A 

kombinált hiteltermékek pedig lehetőséget teremtenek az igen kismértékű önerővel rendelkező 

vállalkozások beruházásainak finanszírozására is. Speciális igényeikre tekintettel a közepes méretű 

élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak finanszírozására önálló kombinált konstrukció 

meghirdetése tervezett. A kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek megvalósításához mindezeken 

felül európai uniós finanszírozású viszontgarancia programok, illetve kockázati tőke programok is 

hozzájárulnak majd.  
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A VEKOP 1. prioritásának két fő intézkedése keretében érhető el a vállalkozások számára közvetlen 

pénzügyi támogatás. 

 

Az egyik ilyen intézkedés a „Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek 

támogatása Pest megyében”, melynek a teljes, 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló, 

meghirdethető keretösszege 7,2 Mrd Ft. Ebből kerül meghirdetésre a tervek szerint a Pest megyei 

mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatását célzó vissza nem 

térítendő konstrukció, illetve egy hitelprogram ugyanezen célcsoport számára. A konstrukciók kisebb 

léptékű feldolgozóipari projekteket támogatnak alacsony (átlagosan 25-30%-os) támogatási intenzitás 

mellett. A Budapesten megvalósított fejlesztések ezen intézkedés keretében nem részesülhetnek a 

forrásokból, kivéve, ha Budapest területére átnyúló projektről van szó.  

 

„A mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása” intézkedés keretében a 

teljes időszakra összesen mintegy 1,2 Mrd Ft áll rendelkezésre, amiből vissza nem térítendő 

konstrukciók meghirdetése szerepel a tervek között. Ez a felhívás a Közép-magyarországi régió teljes 

területén elérhető lesz, és a vállalkozások külföldi kiállítási megjelenését, illetve többek között online 

marketinget is támogat várhatóan 1,5-20 millió Ft-os projektenkénti támogatási összeggel, 50%-os 

támogatási intenzitás mellett. 

 

Megemlítendő ezen kívül a VEKOP 2. prioritása, melynek keretében várhatóan vállalati K+F+I 

tevékenységek támogatása is megvalósul. A prioritás szakpolitikai felelősi feladatait a Nemzeti 

Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal látja el. 

 

A kis- és középvállalkozások működését támogató üzleti környezet fejlesztése szempontjából a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., valamint 6. prioritása bír jelentőséggel. A 

TOP a gazdaságfejlesztés esetében elsősorban a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló helyi feltételek biztosításában vállal szerepet. Ennek megfelelően az 1. prioritás keretében a 

megyei, míg a 6. prioritás keretében a megyei jogú városi önkormányzatok többségi tulajdonában álló 

ipari parkok, iparterületek, valamint inkubátorházak fejlesztését célzó konstrukciók megjelenése 

várható. Ezt kiegészítve a TOP a helyi termelők lehetőségeinek bővítése érdekében támogatja a helyi 

piacok fejlesztését, a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a 

közétkeztetés fejlesztését és a helyi agrárlogisztikai fejlesztéseket.  

 

A mezőgazdasági termeléssel és elsődleges élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások 

támogatásának legjelentősebb forrása azonban továbbra is az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA). A 2014-2020 közötti időszakban Magyarország rendelkezésére álló 

EMVA források felhasználásának irányait a Vidékfejlesztési Program (VP) rögzíti. A program 

támogatja többek között a fiatal mezőgazdasági termelő vállalkozások indulását, az elsődleges 

mezőgazdasági vállalkozások off-farm diverzifikációs tevékenységét, a vidéki térségekben működő, 

induló mikro-vállalkozásokat átalány módon, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését, valamint a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásába/forgalmazásába és/vagy kifejlesztésébe történő 

beruházásokat. Az élelmiszer-feldolgozó kapacitások bővítésére irányuló fejlesztések közül a VP a 

mikro- és kisméretű vállalkozások által megvalósított beruházásokat támogatja, míg a közepes méretű 

vállalkozások élelmiszeripari projektjeinek finanszírozása a GINOP hatókörébe tartozik. A GINOP 

keretében a közepes méretű élelmiszer-feldolgozó vállalkozások elsősorban pénzügyi eszközök 

formájában, indokolt esetben pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő támogatások kombinációja 

útján támogathatóak. 
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7. Mellékletek 
 

1. melléklet: Térképek a regisztrált és működő vállalkozásokról megyei bontásban 
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2. melléklet: A költségvetés forrásaiból a kis- és középvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesített adatai 2000 és 2014 között 

- a mezőgazdasági 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 

Támo

gatott 

(db) 

Ará

ny 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Ará

ny 

(%) 

Támoga

tott (db) 

Ará

ny 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Ará

ny 

(%) 

Támo-

gatott 

(db) 

Ará 

ny 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Ará 

ny 

(%) 

Támoga

-tott 

(db) 

Ará 

ny 

(%) 

Összeg 

(M Ft) 

Ará

ny 

(%) 

Támoga-

tott (db) 

Ará 

ny 

(%) 

Összeg (M 

Ft) 

Ará 

ny 

(%) 

2000. 1 022 1% 2 673 3% 43 365 41% 42 689 43% 60 338 58% 54 535 55% 104 725 15% 99 897 29% 694 284 100% 345 033 100% 

2001. 42 649 35% 8 149 6% 66 203 55% 62 860 45% 11 353 9% 69 726 50% 120 205 30% 140 734 52% 398 399 100% 268 080 100% 

2002. 8 927 9% 16 033 10% 60 317 63% 72 240 45% 26 527 28% 72 312 45% 95 772 24% 160 628 36% 405 385 100% 443 780 100% 

2003. 9 545 9% 18 543 10% 73 161 69% 96 852 53% 23 304 22% 67 434 37% 106 010 26% 182 829 45% 405 991 100% 402 568 100% 

2004. 13 839 13% 20 544 14% 58 507 55% 73 521 49% 34 525 32% 55 410 37% 106 871 23% 149 479 42% 459 555 100% 353 082 100% 

2005. 21 654 7% 13 724 5% 197 952 68% 148 159 54% 73 516 25% 110 151 40% 293 122 46% 272 034 47% 642 692 100% 573 980 100% 

2006. 23 374 9% 19 458 8% 214 364 80% 176 011 70% 28 956 11% 56 828 23% 266 694 60% 252 297 42% 445 683 100% 605 177 100% 

2007. 53 926 54% 33 603 27% 32 808 33% 47 523 38% 13 508 13% 44 433 35% 100 242 16% 125 560 19% 634 860 100% 649 825 100% 

2008. 39 387 52% 24 824 23% 28 173 37% 50 577 7% 8 412 11% 32 697 30% 75 973 13% 108 097 13% 588 724 100% 845 740 100% 

2009. 34 260 54% 49 064 27% 19 994 33% 137 706 38% 8 894 13% 120 796 35% 63 148 11% 307 567 28% 584 561 100% 1 116 278 100% 

2010. 30 817 9% 57 268 8% 15 093 80% 141 574 70% 5 957 11% 115 839 23% 51 867 14% 314 681 10% 373 421 100% 3 301 344 100% 

2011. 69 092 78% 162 862 39% 13 979 16% 137 122 33% 5 366 6% 119 039 28% 88 437 25% 419 024 30% 351 142 100% 1 393 560 100% 

2012. 55 179 75% 157 503 33% 14 476 20% 177 552 37% 3 527 5% 147 339 31% 73 182 21% 482 394 28% 349 132 100% 1 705 697 100% 

2013. 69 373 80% 314 805 46% 13 302 15% 211 968 31% 4 523 5% 153 498 23% 87 198 22% 680 271 28% 391 757 100% 2 387 764 100% 

2014. 74 520 78% 298 684 47% 15 674 16% 189 889 30% 5 079 5% 150 404 24% 95 273 24% 638 977 24% 403 265 100% 2 632 396 100% 

 *A Kkvt.-2014-es módosításáig nem tartoztak a kkv-nak minősülő vállalkozások körébe a hasonló körülmények között működő, azonban jogilag vállalkozásoknak nem minősülő 

őstermelőket (mezőgazdasági mikrovállalkozások), ezért a 2013-ig készült kkv adatokban sem szerepelnek az őstermelők. A táblázat tartalmazza az egyes minisztériumok kezelésében 

lévő alapok, célelőirányzatok kifizetéseit, a strukturális alapok terhére folyósított összegeket, valamint az állami költségvetést terhelő garanciabeváltásokat.  

** Ebben az oszlopban minden egyéb – az országgyűlési jelentést megalapozó, vállalkozásfejlesztési célú támogatásokról szóló adatszolgáltatásában szerepeltetett - támogatásban 

részesült jogalany is szerepel. (VM/FM mikrovállalkozásokkal együtt) 
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3. melléklet: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengely 

 

111.1. Innovatív technológiák megismertetéséhez nyújtandó támogatás 

111.2. Megújuló energiaforrások támogatása 

111.3. Az ÚMVP I. és II. tengely intézkedéseihez kapcsolódó képzések támogatása 

111.4. Az ÚMVP III. tengely intézkedéseihez kapcsolódó képzések támogatása 

111.5. Az ÚMVP III. tengely intézkedéseihez kapcsolódó bemutató támogatása 

112. Fiatal gazdálkodók induló támogatása 

113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás 

114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele 

115. Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási szaktanácsadás 

121.1. Kertészet korszerűsítése 

121.2. Állattartó telepek korszerűsítése 

121.3. Önálló, építéssel nem járó gépek és technológiai berendezések beszerzése 

121.4. Gazdanet program 

121.5. Ültetvénytelepítés, ültetvények korszerűsítése 

121.6. Kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése 

122. Erdők gazdasági értékének növeléséhez nyújtandó támogatás 

123.1. Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 

123.2. Erdészeti termékek értéknövelésének támogatása 

123.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatása 

124. Együttműködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére 

125. Mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével összefüggő infrastruktúra 

125.1. Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás fejlesztésének támogatása 

125.2. Erdészeti infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtandó támogatás 

125.3. Mezőgazdasági bekötő- és feltáró utak fejlesztésének támogatása 

125.4. Mezőgazdasági telepek energia- és vízellátásának fejlesztése 

125.5. Birtokrendezés 

125.6. Megújuló energiaforrások felhasználásához nyújtandó támogatás 

132. Élelmiszer-minőségi rendszert irányító mezőgazdasági termelők támogatása 

133. Termelői csoportok élelmiszer-minőségi rendszerének bevezetése 

141. Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása 

142. Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengely 

 

211.1. Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítésének támogatása 

211.2. Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása 

212. Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás támogatása 

213. Natura 2000 és 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések 

214. Agrár-környezetvédelmi kifizetések 

215. Állatjóléti kifizetések 

216. Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása 

221. Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása 

222. Agrár-erdészeti rendszer első létrehozása mezőgazdasági területen 

223. Nem mezőgazdasági területek első erdősítésének támogatása 

224. Natura 2000 kifizetések 

225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

226. Erdészeti potenciál helyreállítása, megelőző intézkedések bevezetése 

227. Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása 

 

 

  

http://www.eupalyazatiportal.hu/fiatal_gazdak_tamogatasa_umvp_112/
http://www.natura.2000.hu/
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Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 

 

311. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 

312. Mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtandó támogatás 

313. Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása 

321. Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

323. Vidéki örökség megőrzéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás 

341. 1698/2005/EK rendelet szerinti készségek elsajátítása, ösztönzése 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 

 

411. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

421. Hazai és nemzetközi kooperációk 

431. Folyó kiadások, készségek elsajátítása, animáció 

 

A halgazdálkodási 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. 

  

http://op.netpositive.hu/jogszabalyok/1698-2005-ek-rendelet/
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4. melléklet: A hitelintézetek általi mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 2013-ben és 2014-ben 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára a hitelintézetek (részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, 

hitelintézeti fióktelepek) által folyósított hitelekre, illetve a hitelállományra vonatkozó adatok 

2013 (millió forint) 

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 

1 616 983 1 309 321,92 412 874 1 136 302,22 202 318 1 554 227,75 2 232 175 3 999 851,89 

    ebből: beruházási hitel 5 747 133 444,96 2 680 128 601,14 1 404 147 141,44 9 831 409 187,54 

              folyószámla hitel 1 272 814 585 627,42 216 429 492 483,25 68 985 586 225,63 1 558 228 1 664 336,29 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 187 091 430 416,35 39 348 364 367,24 11 252 455 569,22 237 691 1 250 352,81 

  1.11. Éven túli forinthitelek 185 323 362 894,79 36 916 294 079,23 8 919 274 568,08 231 158 931 542,10 

  1.12. Éven túli devizahitelek 1 768 67 521,56 2 432 70 288,01 2 333 181 001,14 6 533 318 810,71 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 1 429 892 878 905,57 373 526 771 934,98 191 066 1 098 658,54 1 994 484 2 749 499,08 

  1.21. Éven belüli forinthitelek 1 389 101 712 511,48 356 081 622 363,03 170 531 752 800,39 1 915 713 2 087 674,90 

  1.22. Éven belüli devizahitelek 40 791 166 394,08 17 445 149 571,95 20 535 345 858,15 78 771 661 824,18 

2. Hitelállomány összesen 

(tárgyidőszak végén) 

173 560 1 414 240,51 38 213 1 078 354,23 18 569 1 584 384,31 230 342 4 076 979,04 

    ebből: beruházási hitel 13 302 406 209,88 4 337 347 704,47 2 062 367 683,95 19 701 1 121 598,31 

              folyószámla hitel 86 425 173 971,14 10 316 125 535,10 2 979 152 407,45 99 720 451 913,69 

Forrás: MNB adatszolgáltatás a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 

  



 

104 

 

4. melléklet: A hitelintézetek általi mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 2013-ben és 2014-ben  

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára a hitelintézetek (részvénytársaságok, speciális hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, hitelintézeti 

fióktelepek) által folyósított hitelekre, illetve a hitelállományra vonatkozó adatok  

2014 (millió forint) 

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 
1 572 651 1 181 782,16 523 125 1 144 306,70 235 545 1 405 705,12 2 331 321 3 731 793,97 

    ebből: beruházási hitel 7 165 117 301,52 2 723 94 405,80 1 444 103 379,25 11 332 315 086,56 

              folyószámla hitel 1 265 911 632 632,17 226 580 565 152,27 77 043 738 215,56 1 569 534 1 936 000,00 

 1.1. Éven túli hitelek összesen 192 284 375 599,67 40 002 329 084,78 11 453 334 283,29 243 739 1 038 967,74 

  1.11. Éven túli forinthitelek 191 223 333 061,85 38 231 242 762,56 10 015 182 382,17 239 469 758 206,58 

  1.12. Éven túli devizahitelek 1 061 42 537,83 1 771 86 322,22 1 438 151 901,12 4 270 280 761,16 

 1.2. Éven belüli hitelek összesen 1 380 367 806 182,49 483 123 815 221,92 224 092 1 071 421,83 2 087 582 2 692 826,23 

  1.21. Éven belüli forinthitelek 1 323 510 653 869,78 461 321 628 829,19 193 524 767 215,79 1 978 355 2 049 914,76 

  1.22. Éven belüli devizahitelek 56 857 152 312,71 21 802 186 392,73 30 568 304 206,03 109 227 642 911,47 

2. Hitelállomány összesen 

(tárgyidőszak végén) 
147 530 1 409 413,96 38 399 1 046 483,37 21 057 1 663 724,36 206 986 4 119 621,69 

    ebből: beruházási hitel 14 188 362 045,67 4 746 295 647,51 2 339 348 405,71 21 273 1 006 098,89 

              folyószámla hitel 62 954 192 595,56 10 295 154 373,15 3 368 201 777,17 76 617 548 745,88 

Forrás: MNB adatszolgáltatás a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
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5. melléklet: A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja első szakasza keretében nyújtott hitelek vállalatméret és hitelcél szerinti 

megoszlása (hitelszerződések darabszáma, milliárd forint), 2013 

 

 

Az NHP első szakasza keretében nyújtott hitelek vállalatméret és hitelcél szerinti megoszlása (hitelszerződések darabszáma, milliárd forint) 

2013.06-2013.09.30 

 
Mrd Ft 

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen 

 

Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg 

 

Új hitel, ebből 3 159 85 2 053 99 752 106 5 964 290 

 

Beruházási hitel* 2 145 66 1 133 54 401 56 3 679 177 

 

Forgóeszköz hitel 1 014 18 920 45 351 51 2 285 113 

 

Hitelkiváltás, ebből 1 395 130 1 543 127 942 154 3 880 411 

 

I. Pillér HUF 536 26 976 66 655 90 2 167 182 

 

II. pillér FCY 859 104 567 61 287 64 1 713 229 

 

Összesen 4 554 215 3 596 226 1 694 260 9 844 701 

  * Eu-s támogatás előfinanszírozásra nyújtott hitelekkel együtt 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank  

 

 

Az NHP második szakasza keretében nyújtott hitelek vállalatméret és hitelcél szerinti megoszlása (hitelszerződések darabszáma, milliárd forint) 

2013.10.01-2013.12.31 

 
Mrd Ft 

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen 

 

Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg 

 

Beruházási hitel 400 8 234 7 66 5 700 21 

 

Forgóeszköz hitel 53 1 111 6 43 7 207 14 

 

EU-s támogatás előf. 13 0 13 1 9 1 35 2 

 

Hitelkiváltás 9 0 4 0 6 0 19 1 

 

Összesen 475 10 362 14 124 14 961 38 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank  
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5. melléklet: A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja második szakasza keretében nyújtott hitelek vállalatméret és hitelcél szerinti 

megoszlása (hitelszerződések darabszáma, milliárd forint), 2014 

 

Az NHP második szakasza keretében nyújtott hitelek vállalatméret és hitelcél szerinti megoszlása (hitelszerződések darabszáma, milliárd forint) 

2014.01.01-2014.12.31 

 
Mrd Ft 

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összesen 

 

Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg Darab Összeg 

 

Beruházási hitel* 9 621 178 4 264 104 1 116 61 15 001 343 

 

Forgóeszköz hitel 1 177 26 1 223 74 385 56 2 785 155 

 

EU-s támogatás előf. 1 222 23 487 28 206 17 1 915 68 

 

Hitelkiváltás 149 5 181 9 44 3 374 17 

 

Összesen 12 169 232 6 155 214 1 751 137 20 075 584 

*Beruházási és lízing ügyletek 

       Forrás: Magyar Nemzeti Bank  

 

      


