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1 . Bevezetés

Az Országgyűlés felismerve a kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi
életben játszott szerepét, a kis- és középválialkozóí szektor fogalmának
meghatározása, az általuk igénybe vehető állami támogatások összefoglaiása
érdekében megalkotta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 1999. évi XCV . törvényt .

A Kormány döntéseinek és az állami támogatásoknak a kis- és középvállalkozások
fejlődésében játszott szerepének bemutatására a törvény előírta, hogy a Kormány
évente terjesszen az Országgyűlés elé a vállalkozások helyzetéről jelentést . A
törvény alapján első ízben a kis- és kőzépvállalkozások 2000 . évi helyzetéről számolt
be a Kormány az Országgyűlésnek .

2003-ban a 43/2003. (IV.16.) országgyűlési határozat és az Európai Bizottság
20031361/EC ajánlása alapján az 1999 . évi XCV. törvény felülvizsgálatára került sor .
Ennek eredményeként lépett hatályba 2004 . május 1-jétől az azonos című, de
tartalmában jelentősen megújult 2004 . évi XXXIV . törvény .

A törvény újradefiniálta az egyes vállalkozói méretkategóriákat, új támogatási
formákat vezetett be és a Kormány beszámolási kötelezettségét a vállalkozások
helyzetéről, a fejlesztésük érdekében megtett intézkedésekről és a részükre nyújtott
állami támogatásokról két évben állapította meg .

Jelen beszámoló a kis- és középvállalkozások 2003 . és 2004 . évi helyzetét mutatja
be.
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2. Helyzetelemzés a kis- és középvállalkozói szektorról

2.1 . A kis- és középvállalkozások meghatározása

A mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározására 1999 . november
9-én fogadta el az Országgyűlés a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 1999 . évi XCV. törvényt. A törvényben a vállalkozásokat három
szempont szerint kategorizálták, a foglalkoztatottak száma, a vállalkozás pénzügyi
mutatói (éves nettó árbevétel, mérlegfőösszeg) és az ún. függetlenségi kritérium
alapján. A függetlenségi kritérium szerint egy vállalkozás csak akkor minősül kis- és
középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat vagy nagyvállalatok
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen
sem haladja meg a 25%-ot. Kivételt ez alól az intézményi befektetők tulajdonlása
képez .

2004 . május 1 jétői új törvény lépett hatályba a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról, és ezzel hatályát vesztette az azonos nevű 1999 . évi XCV .
törvény. Az új 2004. évi XXXIV. törvény megalkotását hazánk európai uniós
csatlakozása és az állami támogatások uniós szabályozása indokolta .

Az új törvény bevezetése két lépcsőben történt. Az átmeneti időszak hazánk EU
csatlakozásától 2005 . január 1-jéig tartott, a végleges szabályozás 2005 . január 1 jén
lépett hatályba .

A mikro-, kis- és kőzépvállalkozások me határozásának változása

Az adatok 2004 . évi XXXIV, törvény esetében 250 forint/euró árfolyamon átszámított megengedett
felső értékek . Az árbevétel és a mérlegfőösszeg közül az egyik kritérium alapján elegendő megfelelni,
de mindkettő egyidejűleg is fennállhat .

A 2004 . évi XXXIV. törvény bevezetésével változott a kis- és középvállalkozások
meghatározása. Az unióban alkalmazott definíciónak megfelelően emelkedett az
egyes válialkozóí méretkategóriák pénzügyi mutatóinak értéke, azonban nem
változtak a foglalkoztatotti {étszámra vonatkozó korlátok. Nem változott továbbá a
függetlenségi kritérium sem, tehát az állam és az önkormányzat 25%-os arányt
meghaladó részesedése továbbra is a kis- és középvállalkozások köréből való kizáró
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okot jelent, azonban az intézményi befektetők tulajdonlása - változatlan feltételekkel
- továbbra is kivételt képez ez alól .

2005 . január 1-jétől ismét módosultak a kis- és középvállalkozások meghatározására
vonatkozó hazai előírások . Ezt az tette szükségessé, hogy a vállalkozásokat
definiáló pénzügyi értékhatárok (nettó árbevétel, mérlegfőösszeg) az Unióban
megemelkedtek, és megjelent a konszolidációs szemlélet . A változások
eredményeként a mikrovállalkozásokat a pénzügyi mutatószámok alapján is
elkülönítették a kisvállalkozásoktól. Az újonnan alkalmazott konszolidációs szemlélet
következtében pedig szükségessé vált a kis- és középvállalkozások egymáshoz való
viszonyának vizsgálata is, amely alapján a kritériumok vizsgálata során figyelembe
kell venni önálló, partner- és kapcsolódó vállalkozások teljesítményét is .

Az új uniós szabályozás alapján a statisztikai célú kimutatásokban a vállalkozások
besorolása kizárólag létszámadatok alapján történik . Ennek megfelelően a következő
fejezetben bemutatott teljesítmények esetében kizárólag a foglalkoztatottak száma
alapján végeztük el a csoportosítást .

2 .2 . A kis- és középvállalkozások szerepe a magyar gazdaságban

A kis- és középvállalkozások alapvető szerkezeti jellemzői az elmúlt időszakban alig
változtak, nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből
vagy a jövedelemtermelésből .

Összességében a nyilvántartásba vett vállalkozások száma az elmúlt három évben
töretlenül nőtt. A regisztrált vállalkozások száma megközelíti az 1,2 milliót . 2004-ban
1 198 ezer regisztrált vállalkozás volt a gazdaságban . A vállalkozások 60 százaléka
egyéni, 40 százaléka társas vállalkozás . A működő vállalkozások száma
természetesen eltér a regisztráltak számától, alakulását az alábbi táblázat mutatja .

Működő vállalkozások száma és megoszlása létszámnagyság-kategóriák szerint
2003. és 2004, december 31-én

Forrás: KSH

A Magyarországon működő vállalkozások 99,9%-a mikro-, kis- vagy
középvállalkozás . Ezen belül alkalmazott nélküli, illetve 1-9 fős vállalkozásokat
együttesen jelentő mikrovállalkozások aránya magas, az összes működő vállalkozás
96,1 %-a .

A működő vállalkozások számát jogi formánként a következő táblázat mutatja . A
vállalkozások számának alakulását az elmúlt három évben az egyéni vállalkozások
számának lassú csökkenése, a jogi személyiség nélküli vállalkozások (Kkt ., Bt .)
számának stagnálása és a jogi személyiségűek (Kft ., Rt.) bővülése jellemezte .
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Vállalkozás (darab) Megoszlás (%) Kumulált

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Alkalmazott nélküli 553 201 229 603 62,7 26,3 62,7 26,3

1-9 f6 296 328 608 539 33,6 69,8 96,3 96,1

Kis 27 097 27 925 3,1 3,2 99,3 99,3

Közepes 4 898 4 947 0,6 0,6 99,9 99,9

Nagy 979 942 0,1 0,1 100,0 100,0

Összesen 882 503 871 956 100,0 100,0



A műkődő vállalkozások száma o i formák szerint 2000-2004

Az összesen rovat egyéb vállalkozási formákat is tartalmaz, ezért a táblázat sorainak összege nem
egyezik az összesen oszlop adataival .
Forrás: KSH Működő gazdasági szervezetek száma

A legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlan bérbeadást,
számítástechnikai és gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást
magában foglaló gyűjtőágazatban működik . Ezt követik kereskedelmi vállalkozások,
majd a feldolgozó és az építőipar . Ezek voltak a legnépesebb ágazatok, az összes
vállalkozás több mint háromnegyedét foglalták magukban 2003-ban. A
mezőgazdaság, a szállítás, a vendéglátás, az egyéb szolgáltató ágazatok súlya
kisebb .

A táblázat jól mutatja a vállalkozások ágazati szerkezetének változását, a változás
irányát. A kereskedelmi vállalkozások aránya csökken . Az iparban tevékenykedő
vállalkozások részaránya 2000, és 2004 . között csökkenő, az építőipariaké növekvő
tendenciát mutat . 2004-ben már nagyobb az építőipari vállalkozások aránya, mint az
ipariaké. Emellett jól látható a szolgáltató ágazatok arányának növekedése .

A műkődő vállalkozások me oszlása á azat szerint 2000-ben és 2004-ben (%)

Forrás: KSH

A vállalkozások területi megoszlásának egyik jellemzője, hogy Budapesten és Pest
megyében található a legtöbb vállalkozás . Feltűnő emellett a társas vállalkozások
koncentrációja Budapesten . Az összes társas vállalkozás több mint 40 százaléka
működik a fővárosban . Az egyéni vállalkozásoknál ez az érték csak 20 százalék .
Vidéken ezek az arányok fordítottan alakulnak, az egyéni vállalkozások másfél - két
és félszeresen meghaladják a társas vállalkozások számát .

A kis- és közepes vállalkozások szerepéről a foglalkoztatásban megállapítható, hogy
a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (saját magukkal
együtt és a mellékfoglalkozású, illetve nyugdíjas vállalkozásokat is beszámítva)
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Ágazat 2000 2004
_Mezőgazdaság 3,5 4,5
Ipar 12,1 8,8
Építőipar 8,2 9,4
Kereskedelem 24,8 21,1
Vendéglátás 3,9 4,6
Szállítás 3,5 4,8
Pénzügyi szolgáltatás 0,9 3,1
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások 31,3 31,0
Oktatás 1,5 3,0
Egészségügy 3,1 2,8
Egyéb szolgáltatás 4,3 6,9
Összesen 100,0 100,0

Időszak Egyéni Kkt . Bt . Kft. Rt. Szövet-
kezet Összesen

2000 487 699 7 052 167 434 144 656 3 800 5 922 847 024
2001 468 797 7 230 174 542 150 194 3 926 5 715 840 575
2002 474 678 7 020 180 534 158 342 3 857 5 392 860 022
2003 473 238 6 967 190 035 171 858 3 855 5 546 882 503
2004 456 077 6 460 185 211 183 286 3 788 5 219 871 956



2000-ben 577 ezer, 2003-ban 512 ezer főnek adtak munkát . Vagyis az egyéni
vállalkozók foglalkoztatásban betöltött szerepe csökkent . 2004-es adataink még
nincsenek .

Összességében a társas és egyéni vállalkozásokban az alkalmazottak száma 2000
és 2003 között nőtt, de 2004-ről csak előzetes KSH adataok állnak rendelkezésre . . E
szerint a kis- és közepes vállalkozásoknál az alkalmazottak száma csökkent, a
nagyvállalatoknál nőtt .

A fo lalkoztatottsá alakulása 2001-2004

*Előzetes adat
Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak

A tulajdonosi szerkezet - a fő tulajdonosok tulajdoni arányai - stabilizálódtak . A
mikro- és kisvállalkozások fő tulajdonosai jellemzően belföldi magánszemélyek, a
közepeseké belföldi társaságok, a nagyvállalatoké külföldi tulajdonosok. A
vállalkozások össztőkéjéből a nagyvállalatok részesedése túlnyomó és enyhén
növekvő, míg a kis- és közepes vállalkozások részesedése csökkenő tendenciájú,
vagyis a tőkekoncentráció fokozódik .

A hálózatosodás a tulajdonosi kapcsolatok szerint vizsgálva előrehaladt a magyar
gazdaságban: a más vállalkozásokba történő befektetéseknek mind száma, mind
értéke, mind az összes jegyzett tőkéhez viszonyított aránya növekedett . Ez azt is
jelenti, hogy a hálózatba tartozó vállalkozások több erőforrással rendelkeznek, mint
nem hálózatosodott társaik és teljesítményük is nagyobb .

A társas vállalkozások beruházásainál a négy évet egyben tekintve a beruházások
reálértékben egy százalékkal emelkedtek . A mikro-, kis- és közepes vállalkozások
beruházásainak nagyságrendje közel esik egymáshoz, míg a nagyvállalatoké sokkal
nagyobb. 2000-hez képest 2003-ban a 0-1 fős és főleg a 10-49 fős vállalkozások
beruházásai növekedtek, a közepes és nagyvállalatokéi csökkentek .

A hozzáadott érték létrehozásának vállalati szerkezete nem változott jelentősen . A
mikro- és kisvállalkozások állítják elő a hozzáadott érték egyharmadát, a közepesek
mintegy ötödét, a nagyvállalatok közel felét .

A bruttó hozzáadott érték me oszlásának alakulása 2001-2004

*Előzetes adat
Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak
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2001 2002 2003 2004*
1 fő 4,2 6,1 6,7 5,8
2-9 fő 13,6 11,6 10,4 10,0
10-49 fő 16,9 16,3 16,2 17,3
50-249 fő 20,2 19,9 19,3 19,1
250 fő felett 45,1 46,1 47,4 47,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

2001 2002 2003 2004*
1 fő 441 627 463 543 465 813 463 969
2-9 fő 595 182 585 497 612 591 597 667
10-49 fő 481 089 494 547 521 157 520 691
50-249 fő 463 180 475 611 478 528 477 724
250 fő felett 817 855 800 324 777 485 784 716
Összesen 2 798 933 2 819 522 2 855 574 2844767



2004-ben a nagyvállalatok az összes nettó árbevétel 40 százalékát, a
középvállalatok 18, a mikro- és kisvállalkozások szintén 42 százalékát realizálták . A
2000-2004 közötti időszakban a különböző nagyságú vállalkozások árbevételének
részaránya nem változott .

A nettó árbevétel me oszlásának alakulása 2001-2004

*Előzetes adat
Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak

Az exportértékesítés megoszlásában enyhén csökken a nagyvállalkozások és nő a
mikro- és kisvállalkozások részesedése. Természetesen a nagyvállalatok
részesedése változatlanul túlnyomó .

A termelékenység, az egy alkalmazottra jutó árbevétel 2004-ben az előző évekhez
hasonlóan gyorsan tovább nőtt, ezen belül az átlagosnál gyorsabban az 1-9 főt
foglalkoztató mikro- és a nagyvállalkozásoknál .

E fo lalkoztatottra utó árbevétel ezer R

*Előzetes adat
Forrás: a KSH adatszolgáltatása a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak

A jövedelmezőségi mutatók közül mind az árbevétel arányos nyereség, mind a
tőkejövedelmezőség javult. A mikro- és kisvállalkozások eszközhatékonysága
tartósan a legjobb, a közepes vállalkozásoké romlónak, a nagyvállalatoké javulónak
mutatkozik.

A felhalmozási célú források, a munka- és tőkejövedelmek eloszlása koncentrált . A
mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatok felé haladva a munkajövedelmek gyorsan
emelkednek. A nagyvállalatoknál a bér- és személyi jellegű kifizetések közel
kétszeresen haladják meg a mikro- és kisvállalkozásoknál elérhető jövedelmet . A
tulajdonosi jövedelmek - az osztalékok és részesedések - 2000. és 2003 . között
reálértékben közel másfélszeresükre nőttek. Legnagyobb részüket a
nagyvállalatoknál fizetik ki .

A kettős könyvvitelű vállalkozások 70 százaléka, az egyszeres könyvvitelűek 89
százaléka hitel nélkül gazdálkodik . A hitelek eloszlása is koncentrált . A vállalkozások
97 százaléka rendelkezik a hitelek mintegy 40 százalékával, míg a vállalkozások 3
százaléka a hitelek 60 százalékával .
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2001 2002 2003 2004*
1 fő 4 222 5 709 7 212 7 964
2-9 fő 11 225 10 962 11 434 12 190
10-49 fő 16 164 16 752 17 488 20 318
50-249 fő 15 876 16 905 18 350 19 567
250 fő felett 18 810 20 743 23 507 26 035
Összesen 13 798 14 849 16 335 18 046

2001 2002 2003 2004*
1 fő 4,8 6,4 7,3 7,2
2-9 fő 16,7 15,0 14,7 14,2
10-49 fő 19,7 19,5 19,2 20,6
50-249 fő 18,8 19,2 18,8 18,2
250 fő felett 40,0 39,9 40,0 39,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0



A kis- és közepes vállalkozások külső finanszírozása jelentős mértékben tovább
javult. A kihelyezett hitelek száma 6%-kal, összege 21 %-kal, állománya 40%-kal nőtt .
A vállalkozások növekvő köre számára elérhetők a korábbinál kisebb összegű
hitelek .

2.3. Bankszektor által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek

A kis- és középvállalkozások mind 2003-ban, mind 2004-ben évente körülbelül 240
ezer alkalommal vettek fel hitelt összesen bankoktól és szövetkezeti hitelintézetektől .
A felvett hitelek összege mindkét évben meghaladta a 1 800 milliárd forintot .

2003-ban a hitelfelvételek kétharmada történt a bankoktól és egyharmada a
szövetkezeti hitelintézetektől . 2004-ben a kihelyezések számát tekintve erősíteni
tudtak a takarékszövetkezetek, az ügyletek több mint 40%-át kötött a szövetkezeti
hitelintézeteknél . A kihelyezett hitelösszegek tekintetében domináns a bankok súlya,
több mint a 90%-os a részesedésük, szemben a szövetkezek alig 10%-os arányával .

A takarékszövetkezet legfontosabb ügyfelei a mikrovállalkozások, a kihelyezett
összegek több mint 60%-át nyerték el, míg a kis- és a középvállalkozások fő hitelező
jellemzően inkább a bankok .

A méret növekedésével a vállalkozások hitelképessége jelentősen nő - a
hiteligények egyidejű növekedésével -, ezért a felvett a hitelekből az egyes vállalati
méretkategóriák közül a középvállalkozások relatív részesedése messze a
legmagasabb .

1 800 000

1 600 000 ,

1 400 000

1 200 000- í

,

	

1 000 000- ~,'

Szövetkezeti
hitelintézetek

2003

A mikro-, kis- és középvállalkozások álfal felvett hitelek összege
(2003-2004)

Szövetkezeti
hitelintézetek

2004

O Középvállalkozások
O Kisvállalkozások

Mikrovállalkozások

A kis- és középvállalkozások banki finanszírozásában az utóbbi években lényeges
javulás volt megfigyelhető . Az elmúlt két évben a kereskedelmi bankok hitelezési
tevékenysége érzékelhetően javította a kis- és középvállalkozói szektor tagjainak
forráshoz jutási esélyeit. 2001 . december 31 . és 2004 . december 31 . között a mikro-,
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kis- és középvállalkozások hitelállománya a háromszorosára, az éves hitelügyletek
száma a négy és félszeresére nőtt .

A kis- és középvállalkozások által felvett hitelek bővülését jelentősen segítette, hogy
2003-tói a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium programjai között egyre nagyobb
súlyt képviselnek a kedvezményes hitelkonstrukciók . A támogatott konstrukciók
bemutatását és eredményeit a 4 .2 . fejezet tartalmazza .

A bankok és a szövetkezeti hitelintézetek által a 2003 . és 2004 . év, valamint a kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott hiteleinek adatait a Melléklet táblázatai mutatják be .
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3. A kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében tett intézkedések

A Kormány az 121312002 . (XII . 23.) Korm . határozatával fogadta el az átfogó,
középtávú kis- és középvállalkozás-fejlesztési programját a Széchenyi
Vállalkozásfejlesztési Programot .

A Program az EU egységes belső piacán való működéshez szükséges
versenyképesség elérése, valamint az uniós tagállamokra jellemző gazdasági, illetve
életszínvonalbeli átlagokhoz való felzárkózás érdekében a kis- és középvállalko-
zások fejlődésének előmozdítására 5 prioritást fogalmazott meg:
•

	

Versenyképesség növelése, kis- és középvállalkozások modernizációjának
elősegítése

•

	

Kis- és középvállalkozások EU integrációs felkészítése
•

	

Kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségének javítása
•

	

Kiszámítható működési feltételek, vállalkozóbarát szabályozási környezet
•

	

EU támogatások igénybe vétele, a pályázati rendszer EU harmonizációja

A következőkben a középtávú vállalkozásfejlesztési program céljaival összhangban
megtett főbb vállalkozásfejlesztési intézkedéseket mutatjuk be .

3.1 . Könnyítések a vállalkozások adózásában

Kifejezetten a mikro-, kis- és középvállalkozások adóterheinek mérséklése
érdekében az elmúlt években több jelentős kedvezmény is bevezetésre került .

Az egvszerűsített vállalkozói adó

2003-tól a gazdálkodók adózásának egyszerűsítése, az adminisztráció csökkentése
érdekében új adónem, az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) került bevezetésre .
2003-ban 59 095, 2004-ben pedig a működő vállalkozások mintegy 10 %-a, 82 848
vállalkozás adózott az EVA szerint.

A mikro- és kisvállalkozások által igénybe vehető beruházási adóalap-kedvezmény

Az adóalap-kedvezmény lehetővé tette, hogy a mikro- és kisvállalkozások 2001-ben
10 millió forint, 2002-től 30 millió forint összeghatárig - 2004-től pedig a középvállal-
kozások is - a tárgyi eszköz beszerzésre fordított költségeket az adóalapból
levonhassák. A beruházási adóalap-kedvezményt a mikro- és kisvállalkozások
széles köre veszi igénybe . 2003-2004-ben 26,5 ezer társas vállalkozás élt az
adóalap mérséklés lehetőségével, összesen 99,7 milliárd forint összegben, az egyéni
vállalkozók közül pedig 11 ezren vették igénybe a kisvállalkozói adóalap-
kedvezményt 19,5 milliárd forint összegben.

A kis- és kőzépválialkozások hitelkamathoz kapcsolódó adókedvezménye

A kedvezmény lehetővé tette, hogy a tárgyi eszköz beszerzéséhez felvett hitel után
megfizetett kamat 40 százalékát, de adóévenként legfeljebb 5 millió forintot, 2004-től
6 millió forintot a vállalkozó adójából levonja . 2003-2004 évben közel 8 ezer kis- és
középvállalkozás a hiteleinek kamatkedvezménye alapján több mint 3,3 milliárd
forintnyi adókedvezményt vehetett igénybe .
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Fejlesztési tartalékképzés

A 2003-tói bevezetett fejlesztési tartalékképzési lehetőség a vállalkozások körében a
beruházási adókedvezményhez hasonlóan közkedvelt támogatási forma . Ezzel a
kedvezmény lehetőséggel bármely vállalkozás élhet . A kedvezmény főként a
kisvállalkozások körében jelent komoly ösztönzést, hiszen lehetővé teszi, hogy a
beruházás forrásai a megtakarított adóval növekedjenek és a beruházási szándékok
időben előrehozhatók .

A kis- és kőié vállalkozások által i én be vett adókedvezmén ek 2001-2004

*az elótársaságok, az off-shore és a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságok nélkül
Forrás; APEH összesítései a 2001 . 2002. és 2003. évről benyújtott személyi jövedelemadó- és
társasági adóbevallásokból

Az adóbevallási adatok alátámasztják, hogy e kedvezmények a vállalkozások
jövedelem-pozícióját, illetve likviditási helyzetét jelentősen javították, mint ahogy ezt
a fenti táblázat mutatja .
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Összeg (millió forint) Fő, iN. darab

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Y Kisvállalkozói 15 634 21 794 19 505 11 753 13 140 13 351 11 236 8 171ó
h9

kedvezmény

	~
Kisvállalkozások
hiteleinek 253 523 602 312 699 1 354 1467 699

= adókedvezménye

tú Fejlesztési tartalék - - - 557 - - - 929

c
Mikro- és

	

kis-
vállalkozások
beruházási 67 937 102 105 99 713 89 694 27 772 27 779 26 459 21 733

c
`°

adóalap
kedvezménye

	o
<u
'5)

Kis- és közép-
vállalkozások
beruházási hitelek 762 1 753 2 634 2 599 2 226 4 708 6 602 6 344

	o utáni
adókedvezménye

F
Fejlesztési tartalék - - 140 128 144 914 - - 15 328 16 800

Beruházási
adóalap 83 571 123 899 119 218 101 447 40 912 41 130 37 695 29 904

c
kedvezmény
összesen
Beruházási hitelek
utáni 1 015 2 276 3 236 2 911 2 925 6 062 8 069 7 043w

'0
adókedvezmény
összesen

Fejlesztési tartalék - - 140 128 145 571 - - 15 328 17 729

Összesen 84 586 126 175 262 582 249 929 43 837 47 192 61 092 54 676



A szektort érintő további kedvezmények

2004-től több kedvezmény is könnyíti a vállalkozások terheit :
•

	

a társasági adó kulcs 18%-ról 16%-ra csökkent,
•

	

a fejlesztési adókedvezmények igénybevételének küszöbértéke harmadára
csökkent, és ezzel jelentősen bővült a jogosultak köre,

•

	

az iparűzési adó 25%-ával, 2005-től 50%-ával csökkenthető az adózás előtti
eredmény,

• a kutatás-fejlesztés ösztönzésének támogatása érdekében a felsőoktatási
intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet
területén K+F tevékenységet végző vállalkozások a K+F közvetlen költsége
helyett annak háromszorosával, de legfeljebb 50 millió forinttal csökkenthetik
adóalapjukat,

• megszűnt az elhatárolt veszteség érvényesítésére vonatkozó öt éves korlát, a
tevékenység megkezdését követő negyedik évtől azonban a veszteség
továbbviteléhez adóhatósági engedély szükséges, ha a vállalkozás egymást
követő két adóévben veszteséges,

•

	

emelkedett a megváltozott munkaképességűek, a szakmunkástanulók
foglalkoztatásához kapcsolódó adóalap-kedvezmény mértéke .

3.2. A vállalkozások adminisztrációs terheinek mérséklése

A kis- és középvállalkozások fejlődési lehetőségeit jelentős mértékben befolyásolja
az a működési környezet, amelyben tevékenységüket folytatják . A vállalkozások
biztonságérzetéhez nélkülözhetetlen a jogbiztonság és a kiszámítható szabályozási
környezet. A Kormány programja hangsúlyos követelményként fogalmazza meg a
vállalkozások működési feltételeinek általános javulását, és ennek érdekében az
állami bürokrácia csökkentését, az egyszerűbb, átláthatóbb és kiszámítható
szabályozást. A jó működési közérzet feltétele az adminisztrációs terhek
csökkentése is . Ennek érdekében egyszerűsíteni kell a vállalkozásalapítással,
adózással kapcsolatos adminisztratív követelményeket .

A vállalkozások számára kiszámítható szabályozási környezet megteremtésének
elősegítése érdekében új törvény született a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról, érintve a gazdasági feltételek kialakítását, a gazdasági
szabályozó rendszer módosítását . Emellett kormányhatározatok születtek a
jogszabályok deregulációs felülvizsgálatáról, a deregulációs tevékenység szervezeti
és eljárási rendjéről, a kormányzati szervezeti decentralizációs-deregulációs
programról, és elfogadásra került az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok
elektronikus úton történő megismeréséről szóló törvény .

A jogszabályok deregulációs felülvizsgálatáról szóló 235812002 . (X1 .28 .) Korm.
határozat előírása alapján született meg az 104612003 . (V.28 .) Korm . határozat a
deregulációs tevékenység szervezeti és eljárási rendjéről és a 2003 . évi deregulációs
programról . A határozat előírja, hogy az igazságügyi miniszternek évente március
31-ig kell a Kormány elé terjesztenie az éves deregulációs programot, a
minisztereknek pedig a feladatkörükbe tartozó joganyag áttekintését követően
minden év július 31-ig tájékoztatniuk kell az igazságügyi minisztert deregulációs
javaslataikról. Ennek keretében a minisztériumoknak ki kell alakítani a dereguláció
tárcákon belüli szervezeti és eljárási rendjét, a jogszabály-előkészítés során végzett
hatásvizsgálatok, továbbá a jogszabályok hatályosulását érintő társadalmi
visszajelzések és államigazgatási tapasztalatok alapján folyamatosan törekedniük
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kell a szabályozás szükségtelen elemeinek kiküszöbölésére, a hatékony
szabályalkotásra . A határozat érinti a helyi önkormányzatok deregulációs
tevékenységét is .

2004 . június 28-án a kormányzat szervezeti decentralizációs-deregulációs
programjáról született 1064/2004 . számmal Korm . határozat, amely a gazdasági
versenyképességet korlátozó túlszabályozási, igazgatási akadályok lebontását is
célozza .

A hatékony jogszabályalkotás és a szabályozás szükségtelen elemeinek
kiküszöbölése érdekében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény hatásvizsgálat elvégzésének kötelezettségét írja elő az új jogszabályok
megalkotásakor, illetve vállalkozásokat érintő jogszabályok módosítása esetén .

A vállalkozások szabályozással kapcsolatos észrevételeit a kamarák,
érdekszövetségek rendszeresen közvetítik a kormányzat felé, a vállalkozások
érdekszövetségei részt vesznek az Országos Érdekegyeztető Tanács és a
Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájában .

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) bevezetése 2003-tól nagy változást jelentett
az adminisztrációs terhek enyhítése terén is . Az EVA alapján adózó betéti
társaságok és közkereseti társaságok jelentős könyvelési költséget takaríthatnak
meg az EVA választásával, hisz nyilvántartási kötelezettségeiket belépéskori
választásuk szerint bevételi nyilvántartással is teljesíthetik, akárcsak az egyéni
vállalkozók. 2003-ban 59 095, 2004-ben pedig a működő vállalkozások mintegy
10%-a, 82 848 vállalkozás adózott az EVA szerint .

Elektronikus cégeljárás

Jelentős előrelépések történtek az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárás terén . Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő
megismeréséről szóló 2003 . évi MM. törvény alapján a korlátolt felelősségű
társaságok székhelyének (telephelyének), fióktelepének és tevékenységi körének
megváltozására vonatkozó változásbejegyzési eljárásai, és a részvénytársaságok
cégbejegyzési bejegyzési és változásbejegyzési eljárásai iránti kérelem elektronikus
úton is benyújthatóvá válik . A cégbíróságoknak a cégiratokat elektronikus okirattá
kellett alakítania. A 2004. évi CXXVII . törvény által az elektronikus cégbejegyzéshez
kapcsolódó eljárás illetékét és a közzétételi költségtérítést a Magyar Államkincstár
elektronikus fizetési rendszerén keresztül lehet fizetni .

Elektronikus adóbevallás

A vállalkozói felmérések szerint az adminisztráció legjelentősebb csökkenését az
jelenti a vállalkozások számára, ha a kötelező bevallásokat elektronikus formában is
teljesíthetik . 2003-ban az év során beadott, összesen 9,5 millió bevallás közül
2,1 milliót készítettek el internetes programmal, ami 965 ezerrel több az előző évinél .
A 2004 . évre vonatkozó adóbevallások esetében pedig már az egyéni vállalkozók
csaknem 58 százaléka, 232 ezer fő választotta ezt az ügyintézési formát .
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Az elektronikus adóhivatal fejlesztésének második lépcsőfokát a bevallásbenyújtások
elektronikus úton történő bevezetése jelentette . 2004 . február 1-jétői a 3 000
legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózóra terjedt ki e kör .

3 .3. A vállalkozások modernizációjának és a foglalkoztatás bővítésének
támogatása

A kis- és középvállalkozások modernizációjának és versenyképességük javítása
érdekében számos speciális vállalkozásfejlesztési támogatási program került
meghirdetésre. Ezek mellett itt foglaljuk össze a kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő szerepét ösztönző programokat is .

GW pályázatos támogatások és pénzűgyi konstrukciók

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2003 . február 14-én a kis- és
középvállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében a Széchenyi
Vállalkozásfejlesztési Program, a SMART Hungary Beruházás ösztönzési Program,
és a Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében több pályázati felhívást is
meghirdetett. A technológiafejlesztést, modernizációt szolgáló felhívások 2004-ben
az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági
Versenyképességi Operatív Programja keretében kerültek meghirdetésre .

A kis- és középvállalkozások pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutását segítő
eszközrendszerben jelen vannak továbbá a hitelhez jutást segítő speciális
hitelkonstrukciók, melyekhez általában kamattámogatások, garanciadíj-támogatások
is kapcsolódnak. Ezek a konstrukciók a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a
pénzügyi közvetítő rendszer ügyfeleivé válásának folyamatában segítik .

A kis- és középvállalkozói támogatási programokat és azok eredményeit a 4 .
fejezetben ismertetjük részletesen .

Ipari Parkok

Az 1996-ban indított ipari park program jelentős segítséget nyújtott és nyújt a magyar
kis- és középvállalkozói szektornak . A 165 ipari parkban működő mintegy 2 700
vállalkozás 93%-a kis- és középvállalkozás . Ezen belül jelentős arányt képviselnek a
20-25 alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások . 2003-ban 298 új vállalkozás
kezdte meg működését az ipari parkokban 11 000 új munkahelyet létesítve, a 2004 .
évben 121 új vállalkozás lett tagja az ipari parkoknak, 5 500 új munkahelyet létesítve,
ezek majdnem 100%-ban hazai kis- és középvállalkozások . A parkokban 1997 . óta a
9 milliárd forint költségvetési támogatás eredményeként 6634 milliárd forint
beruházás valósult meg. Az ipari teljesítmény negyede, exportjának harmada
származik az ipari parkokból .

Tudomány- és technológiapolitikai Program

Az Európai Tanács 2002 tavaszi, barcelonai ülésén azt a célt tűzte ki, hogy az EU
országok átlagában a GDP-arányos kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 2010-re érjék
el a 3 százalékos arányt, s a ráfordítások kétharmada a vállalatoktól származzon . A
stratégiai célkitűzés elérése érdekében hazánkban egy új innovációs törvény került
kidolgozásra, amelynek értelmében folyamatban van a középtávú tudomány-,
technológia-, és ínnovációpolitikaí stratégia kidolgozása .
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A stratégia végrehajtására a Kormány létrehozta a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatalt. A kitűzött célok megvalósításához szükséges forrást a 2003 . évi XC .
törvénnyel 2004. január 1-jén létrehozott Kutatási és technológiai Innovációs Alap
biztosítja. Az alap fő forrásalt a vállalatok által befizetett innovációs járulék és a
költségvetési hozzájárulás jelentik . 2004-ben a vállalati befizetések 15,96 milliárd
forintot tettek ki, a költségvetési forrás pedig 12,2 milliárd forint volt . 2004 . folyamán
22,4 milliárd forint kifizetésére került sor . A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
koordinálásával 2004-ben nyolc új program indult útjára . Az alap forrásain kívül a kis-
és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének támogatását szolgáló ún .
VIVACE programra a GKM 20 millió forintot biztosított .

Klaszterek

A klaszteresedést ösztönzi a Technológia-fejlesztési és Innovációs Program . A
klaszteresedés viszonylag rövid története során számos kiváló gyakorlat (best
practice) alakult ki, melyek a határokon is átnyúlnak . Ilyenek a Pannon Autóipari
Klaszter, mely az Automotive Cluster Víenna Region-na( (AVCR), illetve a Pannon
Faipari Klaszter, mely a Holzcluster Niederősterreich-hel (TecNetCluster) alakított ki
együttműködést . Említést érdemel még a Dél-Alföldi Textilipari Klaszter, valamint a
Nyugat-Dunántúli Régió 5 klaszterét (PANAC, PANNONFA, Pannon Elektronikai
Klaszter (PANEL), Pannon Termál Klaszter (PANTERM), Pannon Gyümölcs
Klaszter) segítő Pannon Gazdasági Kezdeményezés .

A Magvar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht . (ITDH) tevékenysége

A hazai beszállítói hálózat fejlesztése, a beszállító kis- és közepes vállalatok
gazdasági teljesítményének és versenyképességének növelése érdekében a GKM
és háttérintézménye, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht .
Beszállítói és Tanácsadó Központot működtet .

Az ITDH további szolgáltatásai :
•

	

A hazai kis- és közepes beszállító vállalatok beszállítói szerephez juttatása .
•

	

Befektetők szervezése a tőkehiányos beszállító vállalatok fejlesztési feladatainak
megoldásához és a piacbővítésük elősegítésére .

• Rendszeres kapcsolattartás a nagyvállalatokkal, az integrátorokkal és a beszállító
alvállalkozásokkal, illetve a beszállítói státuszt elérni akaró vállalkozásokkal ;
nagyvállalatok és beszállítók kőzött .

•

	

Az ITDH-hoz beérkező külföldi megkeresések és nemzetközi tenderek széleskörű
terjesztése a magyar vállalatok körében .

•

	

Kiemelt ágazati partnerközvetítés (autóipar, gépipar, elektronika) .
•

	

Beszállítói adatbázisok alapján célzott partnerkeresés és -közvetítés .
•

	

Beszállítói, ágazati vállalati adatbázisok létrehozása .

Külföldi kiállításokon való részvétel támogatása

Az ITDH a Külügyminisztérium kezelésében lévő Kereskedelemfejlesztési
Célelőirányzatból 2003-ban és 2004-ben vissza nem térítendő támogatással
segítette elő, hogy a vállalkozók különböző kiállításokra eljussanak . Az I . kategóriás
kiállításokon a kollektív magyar részvételre a kiállítás-szervezők nyújthattak be a
tevékenységük támogatására pályázatokat . Az ITDH hozzájárult a kiállítási
megjelenés és a kiküldetés költségeihez, és teljes mértékig támogatta a meghirdetett
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kísérőrendezvények szervezését (üzletember találkozók, sajtótájékoztatók stb .) A Il .
kategóriás kiállítási listán szereplő rendezvényekre a részt vevő cégek közvetlenül,
az ITDH-náí pályázhattak . A pályázat keretében egyszeri támogatásként
alkalmanként 1,5 M forint volt elnyerhető . A pályázat a kiállításon való részvétei
költségét támogatta .

Kereskedelemfejlesztési pályázat

A Külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja az volt, hogy a
kereskedelemfejlesztési tevékenység támogatásával megkönnyítse a vállalkozók
külpiaci megjelenését, elősegítse a magyar termékek nemzetközi elfogadtatását,
javítsa azok versenyképességét . A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az
elfogadott - AFA nélküli - költségek max. 50%-a volt, mely 100 ezer forint értékhatár
alatt nem volt igényelhető .

E-kereskedelem

A kis- és középvállalkozások fejlődése szempontjából nagy jelentősége van a
korszerű infokommunikációs eszközök használatának, ezért 2004 . májusában „e-
commerce, mint a kis- és középvállalkozás-fejlesztés eszköze" elnevezésű másfél
éves program indult 3,4 millió euró támogatással, amelyet 50-50%-ban a PHARE
program, illetve a GKM finanszíroz . Célja, hogy tanácsadási projekteken keresztül
segítse a kis- és középvállalkozásokat az elektronikus kereskedelem eszközeinek
mind szélesebb körű használatában . Ennek keretében létrehoztak egy e-
kereskedelmi portált, amely 2004 . októberétől működik www.kkvportal .h u .

Amerikai piacra jutás támogatása informatikai vállalkozásoknak

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004-ben hirdette meg pályázatát, mely
segítséget nyújtott az informatika és a távközlésfejlesztés, illetve a távközlési és
informatikai szolgáltatások területén működő kis- és közepes méretű
vállalkozásoknak a sikeres piaci megjelenéshez, a szükséges kompetenciák
megszerzéséhez, szükség esetén a nyertes pályázók külföldi leányvállalatainak
megalapításához, az eredményes üzletmenet megindításához . A támogatás a HTEC
amerikai székhelyű kontaktirodáján keresztül valósult meg . A HTEC szakemberek a
pályázó amerikai piacra lépéséhez szükséges felmérést végezték el, valamint
elkészítették az amerikai üzleti körök által elfogadott stílusú, tartalmú és nyelvezetű
üzleti tervet. Az IHM a szolgáltatás igénybevételéhez .nyújtott utólagos, vissza nem
térítendő támogatást .

Turísztíkaí kis- és középvállalkozások fejlesztése

A mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének, esélyegyenlőségének
segítése, a vidékfejlesztés, illetve a falusi lakosság munkalehetőségeinek javítása,
az idegenforgalmi régiók fejlesztése érdekében a Kormány kidolgozta a Széchenyi
Turizmusfejlesztési Programot . Az állam a program keretében meghirdetésre került
pályázatokkal, minőségi és mennyiségi fejlesztés útján támogatta a turisztikai
beruházásokat (szálláskapacitás, infrastruktúra-, szolgáltatás-fejlesztés), turisztikai
termékek létrejöttét és a meglévő termékeknek, valamint a szakemberek
felkészültségi színvonalának emelését (egészség-, öko-, falusi turizmus), továbbá a
programkínálat (kulturális, sportrendezvények, események) bővítését .
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A Turisztikai Célelőirányzat jelentős támogatást nyújtott a hét hátrányos helyzetű
megye (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg) sajátos, helyileg meghatározott
területfejlesztési céljaira is .

Beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatások

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium pályázati formában nyújtott
vissza nem térítendő támogatást munkahelyteremtő beruházások megvalósításához,
amely munkahelyeken a Magyarországon bejegyzett cégek és egyéni vállalkozók - a
beruházás befejezését követően - támogatással létrehozott új munkahelyeken tartós
idejű, legalább három évre szóló foglalkoztatást vállaltak .

A pályázat keretében műszaki berendezések, gépek, gyártóeszközök, technológiák,
egyéb immateriális javak beszerzése során felmerülő, elismerhető és igazolt
költségekre lehetett igényelni legfeljebb 800 ezer Ft/új munkahely támogatást . Az
alaptámogatáshoz kapcsolódóan - annak összegére vetítve - további 200-200 ezer
Ft kiegészítő támogatásra lehetett pályázni, amennyiben a beruházás
területfejlesztési szempontból hátrányos helyzetű kistérségben és a beruházás
befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő
munkanélküliek foglalkoztatásával valósult meg .

A beruházási projekthez legfeljebb 80 millió forint támogatás volt nyújtható . A
gazdasági, foglalkoztatási szerkezetváltással érintett és a munkanélküliség
szempontjából a minisztérium által megnevezett kistérségekben, illetve
településeken 160 millió forint támogatást igényelhettek a vállalkozások . A
projektenkénti támogatás osszege 300 új munkahelyet meghaladó
munkahelyteremtő beruházás esetében legfeljebb további 100 millió forinttal
megnövelhető volt .

Őnfoglalkoztatóvá válást segítő támogatások

A munkanélkülivé válás elkerülésére, illetve a munkanélküliek foglalkoztatására több
támogatási forma működik . Az önfoglalkoztatóvá válásra pályázati eljárás alapján
2003 . január 1-jétől maximum 3 millió forint visszatérítendő, kamatmentes támogatás
nyújtható annak a regisztrált munkanélkülinek, aki munkaviszonyon kívüli
tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki
vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik. Emellett a vállalkozói tevékenység
megkezdéséhez és folytatásához szükséges szaktanácsadás költsége (pl .
vállalkozói ismeretek, üzleti terv) is megtéríthető .

Önfoglalkoztatóvá válás elősegítése érdekében megyei szinten hirdettek meg
pályázatokat . A pályázatban részt vehettek a min . 3 hónapig folyamatosan regisztrált
munkanélküliek, pályakezdők, a munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő
támogatásban részesülők . Kiírók: Fővárosi Munkaügyi Központ, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád, Zala megyei Munkaügyi Központok . A támogatás
összege a főváros esetén 2 millió Ft/fő, megyék esetén változó, max . 3 millió forint .
Anyagi biztosíték szükséges.
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A munkaerő képzésével kapcsolatos programok

A vállalkozáserősítés területén fontos támogatási eszköz a szociálisan hátrányos
helyzetű csoportok tagjai részére speciális programok bevezetése az alapképzésben
és a szakképzésben, valamint a szakképzés és a munkaerőpiaca igények
összehangolásában. Mindezeken a területeken előrehaladás történt, mivel a
szakképzési hozzájárulás saját dolgozó képzésére fordítható kerete (0 .5%) növelte a
vállalkozásokon belüli, kívüli képzési kedvet, a képzéseken való részvételi arányt .

Az előrelépést jól jelzik például a Leonardo da Vinci program keretében létrejött
kezdeményezések mint pl . Learn and Work projekt (Munka és tanulás a kis- és
középvállalkozásoknál), ahol olyan modulok kipróbálására, tesztelésére került sor,
amelyek a vállalati képzési igények felmérését készítették elő, a vállalati vezetők
munkahelyi képzésében nyújtottak segítséget illetve a konzultációk szerepét
mutatták be a kipróbálást végző hazai vállalkozásoknál . Hasonló kezdeményezések
történtek a környezetvédelmi területen, és van több kísérleti projekt, amely az e-
learning alkalmazásának bevezetését célozza meg a kisvállalkozások képzésében .

A 2004 . évben indult Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatai
többek között a kis- és középvállalkozások fejlesztését is szolgálták . HEFOP-2004-
3 .4 .1 pályázat a más pályázat keretében támogatott beruházásokhoz és egyéb
fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítását szolgálta, amely a kis- és
középvállalkozások speciális képzési igényeit hívatott kielégíteni . A támogatás célja,
hogy a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program intézkedéseiben szereplő, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló projektekhez
kapcsolódóan az Európai Szociális Alapból (ESZA) a Humánerőforrás-fejlesztés
Operatív Program ezen intézkedése révén a vállalkozások igényeinek leginkább
megfelelő képzési projektek valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a nagy
hozzáadott értékű és versenyképes feldolgozóipari termékek előállításához, illetve
magas színvonalú szolgáltatások megvalósításához szükséges emberi erőforrás
háttér megteremtéséhez . A felhívás keretében az általános képzések esetén a
pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os, a speciális képzések esetén
55%-os támogatásra pályázhatott . A közreműködő szervezet az ESZA Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság volt .

A 2003-2004. évben került sor a saját dolgozó képzésével kapcsolatos jogszabályok :
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 .
évi LXXXVI . törvény; a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére
szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának
feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 3/2004 . (II . 17 .) OM-FMM együttes
rendelet; a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2003 . évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004 . (IV. 27 .) OM
rendelet teljes körű módosítására .

A kis- és középvállalkozások saját munkavállalói képzését segítő támogatási
program célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, műszaki-
technológiai színvonalának emelése a vállalkozásokban foglalkoztatott
munkavállalók szakmai tudásának továbbfejlesztésével . A támogatást a
vállalkozások kizárólag a 91/2002 . (IV. 26 .) Korm . rendelet alapján akkreditált képző
intézmény által szervezett olyan képzés megvalósítására használhatták fel, amely
megfelel a 32/2001 . (IX . 14 .) OM rendeletben foglaltaknak . A foglalkoztatottak
képzésére fordítható támogatás maximális összege bruttó 200 000 Ft/pályázó volt .
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Az OFA a vissza nem térítendő támogatást voucher (utalvány) formában nyújtotta,
amelyet a pályázó a felnőttképzési intézményben érvényesíthetett . A támogatási
program 2004. évi legmarkánsabb változása a pályázók körét érintette, mivel a
programra egy képzést lebonyolító szervezet, valamint egy oktatásszervezést ellátó
szervezet együttesen nyújthatott be pályázatot . Változás volt még, hogy a
támogatást a képzési költségekre és az oktatásszervezési kiadásokra is fel lehetett
használni .

2004-ben a 3212001 . (IX . 14 .) OM rendelet helyébe a szakképzési hozzájárulást a
saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett
költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 312004 . (11 .
17 .) OM-FMM együttes rendelet lépett .

AzOrszágosFoglalkoztatási Kőzalapítvánv (OFA) programisi

Az OFA a kormányzati szándékok megvalósulásának elősegítésére olyan támogatási
programot dolgozott kí, amely növeli a kisvállalkozások stabilitását és elősegíti
foglalkoztatási kapacitásuk bővülését, hozzájárulva ezáltal a foglalkoztatási aktivitás
növeléséhez. A kísérleti támogatás célja, hogy hozzájáruljon a
gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatás bővítéséhez a kisvállalkozások helyzetének
stabilizálásával, a fejlődésük, megerősödésük, teljesítőképességük javulásával, a
nagyvállalatokkal szembeni versenyhátrányuk mérséklésével, az EU csatlakozás
feltételeinek előkészítésével ; segítse elő a működő kisvállalkozások foglalkoztatotti
létszámának növekedését, gazdasági alkalmazkodó képességének javítását . A
közalapítvány 2004-ben is folytatta a kis- és középvállalkozások támogatását és a
Kisvállalkozások fejlesztését és megerősítését szolgáló programot, illetve elindította
a Kis- és középvállalkozások felnőttképzési programját .

Az OFA KKV-k támo atására Irán uló 2003 . és 2004. évi ro ram ai

Forrás: OFA

Működő kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásának feltétele a
kisvállalkozás foglalkoztatotti létszámának megtartása, illetve növelése volt . A
támogatási program elemei a következők voltak : a szociális jellegű jogszabályi
előírások teljesítésének indokolt és dokumentált költségei 50%-áig, de legfeljebb 4
millió forint ősszegig volt támogatás adható ; az EU csatlakozással összefüggő
projekt megvalósítása indokolt és dokumentált költségeinek 60%-áig, legfeljebb
azonban új munkavállalónként 1,5 millió forint, összesen 9 mílliö forint összegű
támogatás volt adható . A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon
kisvállalkozások, amelyek regisztrált munkanélkülieket, 25 év alatti, öletve 50 év
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Támogatási program Támogatási
keret (ezer Ft)

Beérkezett
pályázatok

száma (darab)

Támogatott
projektek száma

(darab)

Működő kisvállalkozások fejlesztését
elősegítő program (VF/2003) 116 580 180 15

Kis- és középvállalkozások
felnőttképzési programja (OMK/2003) 500 000 599 493

Kisvállalkozások fejlesztését és
megerősítését szolgáló program 150 000 54 30
(OMK12004)

Kis- és középvállalkozások
felnőttképzési programja (VF/2004) 400 000 71 51



feletti munkanélkülieket, pályakezdőket, a munkaügyi központok által átképzett,
diplomás munkanélkülieket alkalmaztak, illetve a tevékenységüket bővítették,
és/vagy új tevékenységi kört alakítottak ki .

3.4. A kis- és középvállalkozások EU-integrációs felkészítése

Magyarország 2004- május 1-jével az Európai Unió tagországává vált. A szektor
vállalkozásai számára az uniós csatlakozás jelentős kihívásnak és egyben nagy
lehetőségnek is bizonyult. A kihívás erősödő versenyhelyzetet, a szigorodó
(fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi, termék megfelelőségi, egészségügyi és
biztonsági, szakképesítési) előírásoknak való megfelelési kényszert és a tudás
jelentőségének felértékelődését is jelentette .

A mikro-, kis- és középvállalkozások országos szinten összehangolt EU integrációs
felkészítését az Európai Integrációs Tanács döntése értelmében a GKM koordinálta
a felkészítésben részt vevő nagyszámú hazai intézménnyel (társminisztériumok,
kamarák, vállalkozói érdekszövetségek, szakmai szövetségek, felsőfokú oktatási
intézmények, kutatóintézetek stb .) . A minisztérium egyrészt bevonta őket az
integrációs programok megvalósításába, másrészt támogatást nyújtott az általuk
kezdeményezett projektekhez .

A magyar vállalkozások integrációs felkészítése és felzárkóztatása érdekében az EU
kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikájával összhangban Középtávú Cselekvési
Program került kidolgozásra . A program felkészítő szakasza a 2003 . év elejétől
2004 . májusáig, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásáig tartott. Ezt
követte a felzárkóztatási szakasz, melynek célja, hogy a csatlakozást követő
években a vállalkozások megismerjék az EU egységes piacán érvényesülő
elvárásokat, jogi és piackörnyezeti viszonyokat és rendelkezéseket . Az ennek
érdekében felállított programok és projektek kidolgozása során támaszkodtunk az
EU-tagországi gyakorlatokra és tapasztalatokra is .

„Az EU házhoz iőn" programsorozat

A vállalkozások információ hiányának csökkentése érdekében került kidolgozásra
„Az EU Házhoz jön" kistérségi programsorozat . A program keretében 2003-ban és
2004-ben az ország 168 kistérségében, 662 interaktív foglalkozáson keresztül 28
ezer vállalkozó kapott ágazat- és szakma-specifikus igényeknek megfelelően
személyre szabott tájékoztatást a csatlakozásból adódó változásokkal kapcsolatban .

A határon túli magvar vállalkozások integrációs felkészítése

A program Magyarországon nagy sikerrel valósult meg, ezért 2004-ben
kiterjesztették a határon túli magyarlakta térségekbe is „Az EU Házhoz jön határon
túl is" címmel. A program eredményeként 2004-ben 31 erdélyi, kárpátaljai, felvidéki
és mura-vidéki helyszínen, 81 interaktív foglalkozáson több mint 5 ezer magyar
vállalkozó vett részt .

Az uniós fogszabályok átvétele

2004 . május 1-jétől a magyar gazdasági élet minden szereplőjére alkalmazni kell az
összes uniós joganyagot . Csatlakozásunk napján hozzávetőlegesen 130 000
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közlönyoldalnyi joganyag volt hatályos az Európai Unióban, azaz mintegy 1 800
irányelv, 6 000 rendelet és kb . 10 000 másodlagos joganyag volt érvényben .
A vállalkozások tájékoztatása érdekében a jogharmonizációban érintett uniós
joganyagokat lefordították magyar nyelvre . A fordítás az Igazságügyi Minisztérium
által gondozott adatbázisban a http:/lwww2 .datanet.hulim/DatabaseSearch .htmi
internet címen található meg. Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Unió Hivatalos
Lapjában kihirdetett nyomtatott változatában tekinthető hitelesnek. A jogszabályok
szövegéhez az Unió azonban elektronikusan is hozzáférést biztosít az ingyenesen
elérhető Eur-Lex portálon keresztül (http ://europa .eu.int/eur-lex) .

Az európai szabványok magvar nvelvú bevezetése

A projekt célja a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése,
termékek gyártásához nélkülözhetetlen uniós műszaki előírások és európai
szabványok megismertetése. A program keretében összesen 12 kis- és
középvállalkozás-domináns szakmában, több mint 5700 oldalnyi, 212 európai
szabványt vezettek be magyar nyelven . 2004-bon - a GKM és a Magyar
Szabványügyi Testület megállapodása alapján 3341 oldal terjedelemben 145
szabvány magyar nyelvű fordítására került sor .

A GKM kis- és kőzépvállalkozások integrációs felkészítését segítő kiadványai

A vállalkozások tájékozottságának javítása érdekében jelent meg 2003-ban és 2004-
ben a „Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis- és középvállalkozásoknak" című
kézikönyv I . és ll . kiadása 145 .000 példányban.

„Az EU címszavakban kis- és középvállalkozásoknak" című iránytű és a „Kérdések
és válaszok az Európai Unióról kis- és középvállalkozásoknak" című könyv 60 .000,
illetve 30.000 példányban vált a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé .

Az esélyegyenlőség növelése céljából 8000 példányban és 5 nyelven (roma-lovári,
roma-beás, német, román, szlovák) jelent meg tájékoztató a Széchenyi
Vállalkozásfejlesztési Program által kínált lehetőségekről kis- és
középvállalkozóknak .

Szülőfőid Gazdaságfeilesztési ésMunkahelyteremtése Keretprogram

A határon túli magyarság támogatása érdekében az 1128/2004 . (X1 .24 .), és a
1127/2004 . (X1 .24 .) kormányhatározattal létrehozták a Szülőföld Gazdaságfejlesztési
és Munkahelyteremtése Keretprogramot, valamint a „Szülőföld Alap"-ot . A program
célja a határon túli magyarság gazdasági fejlődésének elősegítése . Ennek
érdekében három fő irányban - forrásteremtés, oktatás-képzés, tapasztalat- és
tudástranszfer, valamont intézményi és üzleti kapcsolatépítés terén - folyok a munka .
A program keretében kerül megvalósításra „Az EU házhoz jön" határon túlo magyar
kis- és középvállalkozások átfogó uniós felzárkóztatása, a határon túli Európai Uniós
Megfelelési és Tudásközpontok működtetése, a Jó gyakorlat a falusi turizmusban
szakma-specifikus képzési programok lebonyolítása .

„Vállalkozna az EurópaiUnióban" c. regionális konferencia-sorozat

A rendezvénysorozat célja a vállalkozások mindennapos működéséhez szükséges
információ-ellátás eszköz- és intézményrendszerének bemutatása (egy ablakos
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kiszolgálás) a francia, alsó-ausztriai, belga, bajor és brit tapasztalatok és legjobb
gyakorlatok megismerésével, továbbá együttműködések katalizálása a kamarák,
szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint a meghívott európai uniós
vállalkozásfejlesztési intézmények között a hazai szolgáltatások körének bővítése, a
fejlett tagországok gyakorlatából adaptálható vállalkozásfejlesztési elemek átvétele
céljából . A program keretében a francia vonatkozású Közép-Dunántúli Regionális
Konferenciára - Székesfehérváron, 2004 . december 13-án került sor a VOSZ
szervezésében, a GKM szakmai és pénzügyi támogatásával . A program 2005-ben
folytatódik 2005 . Ii . negyedévében az alsó-ausztriai és a flamand, 2005 . ll . félévében
pedig a bajor és brit tapasztalatok megismertetésével .

Megfelelési Központok kialakítása

A projekt célja a kis- és középvállalkozások versenyképes működési feltételeit segítő,
egyetemi és főiskolai tudásbázison alapuló oktatási-képzési, tanácsadói és
információ-szolgáltatási helyek létrehozása 9 helyszínen .

Az európai szabványok magvar nvelvú bevezetése

A szabványok magyar nyelvre történő lefordítása a 2005 . évben is folytatódott. Ekkor
1658 oldal terjedelemben 49 szabvány lefordítására került sor .

Egyéb programok és intézkedések

A GKM 2004-ben 20, 2005-ben pedig 4 alkalommal regionális szakkiállítások
keretében önálló Tudás-Transzfer-Pontok (TTP) működtetésével (előadások,
konzultációk, tanácsadás) támogatta a vállalkozásokat .

A kis- és középvállalkozások számára az INTERREG III . program keretében
pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek a gazdasági és szociális kohézió
erősítését, a csatlakozásra váró és más szomszédos országokkal a területi
integráció megvalósítását szolgálták .

3 .5. Nemzetközi tevékenység a kis- és középvállalkozás-fejlesztéseben

3 .5.1 . Európai Unió

ÚÍEU definíció a kis- és középvállalkozások számára .

Az Európai Bizottság 2003 . május 6-án adta ki a 2003/361/EC számú, a mikro-, kis-
és középvállalkozások új definícióját tartalmazó ajánlását . Az új ajánlás 2005 . január
1-töl váltotta fel a korábbi ajánlásban, 961280/EC szereplő definíciót . A változások
elsősorban a mérlegfőösszeg és éves nettó árbevétel kategóriánkénti határainak
emelését jelentették, valamint a konszolidációs szemlélet bevezetésével a
vállalkozások egymáshoz való viszonyának vizsgálatát az önálló, partner és kapcsolt
vállalkozások fogalmának bevezetését .

Az EU definícióval megegyező hazai meghatározás alkalmazását a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV. törvény
biztosítja .
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Kisvállalkozások Európai Chartája

A Kisvállalkozások Európai Chartájának végrehajtásáról készült éves jelentési
kötelezettséget 2003-ban és 2004-ben is teljesítette Magyarország . A Chartát, mely
a vállalkozásfejlesztés 10 kiemelt területén ösztönöz cselekvésre, 2000-ben hagyta
jóvá az Európai Tanács . Magyarország 2002-ben fogadta el, és egyben vállalta,
hogy eleget tesz évenkénti jelentési kötelezettségének az egyes területeken elért
fejlődésről. Az első jelentés ennek megfelelően 2002-ben készült el, korábban 2001-
ben CC BEST néven készült hasonló összefoglaló .

A Bizottság az egyes országok által beküldött jelentésekből egy összegző jelentést
készít, kiemelve az egyes területeken a legjobb gyakorlatokat és ezek átvételére
ösztönöz. Az Európai Bizottság évente tájékoztatja az Európai Tanácsot a
tagállamok, illetve a Bizottság által a Chartában megjelölt területeken elért
eredményekről . A legjobb gyakorlatok ismertetésére, tapasztalatcsere céljából 2003 .
és 2004. nyarának elején az elnökséget adó országban konferenciákat szerveztek
(Dublin, Luxemburg), melyeken hazánknak is módja nyílt két-két szakterületen elért
kiemelkedő intézkedések ismertetésére .

A jelentés megfelelő tartalmú elkészítése érdekében a Bizottság kétévenként
személyes találkozó keretében is megbeszélést tart az érintett országokkal, melyen
az adott évi jelentés tervezet néhány témája kerül bővebb bemutatásra, illetve mód
nyílik konzultációra . A találkozóra hazánkban 2003-ban került sor, melyen részt
vettek a jelentés elkészítésében résztvevő szervezetek .

Minden évben a Bizottság meghatároz prioritási területeket, melyeket részletesebben
megvizsgált. 2003-ban a következő témakörök adták a prioritási területeket:
∎ Fínanszírozáshozjutás, különösen kockázati tőke és mikrohitel,
•

	

Innováció és technológia transzfer,
•

	

Kisvállalkozások konzultációja .

2004-ben, pedig az alábbi prioritási területek szerepeltek :,
•

	

Vállalkozói készségfejlesztés, különösen a középfokú oktatásban,
•

	

Jobb szabályozás, különösen csődtörvény és hatásértékelés területén,
•

	

Szakképzési elégtelenségek, különösen műszaki szakemberek és mérnökök
képzése terén .

Az Európai Bizottság Többéves Vállalkozásfejlesztési Programig(MAP)

A kis- és középvállalkozások támogatásának és fejlesztésének legfontosabb
közösségi eszközei a Többéves Programok és az ezekhez kapcsolódó ún. közös
akciók. Az Európai Unió 2001-2005-re szóló negyedik, Többéves Vállalat- és
Vállalkozásfejlesztési Programjának (2001-2005) elindításáról az EU Tanácsa 2000 .
december 20-án hozott határozatot (2000/819/ET). A program, amelynek teljes
költségvetése 450 millió euró, amiből a pénzügyi eszközökre 317 millió euró van
előirányozva, a Kisvállalkozások Európai Chartájában kitűzött célok
megvalósításának legfontosabb eszköze .

A program célkitűzései :
•

	

A vállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása,
•

	

Vállalkozásfejlesztés,
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• A vállalkozások adminisztratív és szabályozói környezetének egyszerűsítése és
továbbfejlesztése,

•

	

A kis- és középvállalkozások pénzügyi helyzetének javítása,
•

	

A közösségi támogató szolgáltatások, programok igénybevételének
megkönnyítése, koordinálásának javítása .

E célkitűzések megvalósítási módjai a tapasztalatcsere, jó gyakorlatok azonosítása
egy-egy szakterületen (e-üzlet, a statisztikai adatgyűjtés- és feldolgozás, garanciák,
mikrohitelezés, vállalkozás-átadás, vállalkozói ismeretek oktatása, csőd és
újrakezdés, stb .), az Euro Info Központ (EIC) Hálózat működtetése, mely a
vállalkozásoknak szolgál információkkal, szolgáltatásokkal és pénzügyi eszközök
nyújtása az Európai Befektetési Alap (EIF) kezelésében .

A program keretében a projektek jellegéből eredően nem közvetlenül vállalkozások
pályázhatnak, hanem az adott témában érdekelt intézmények (vállalkozásfejlesztési
szervezetek, kamarák, kutatóintézetek, nemzeti statisztikai hivatalok, hitelintézetek) .

A program keretében működő munkacsoportok közül 2003-2004-ben magyar
részvétellel ülésező munkacsoportok a követezőek voltak :
•

	

mini vállalkozások a középiskolai képzésben,
•

	

garanciák és viszontgaranciák,
•

	

finanszírozáshoz jutás kezdő vállalkozások számára,
•

	

környezet-irányítási rendszerek a kis- és középvállalkozásoknál,
•

	

újjászervezés, csőd és újrakezdés,
•

	

a vállalkozói készség fejlesztése,
•

	

második életpálya, az alkalmazottból vállalkozóvá válás akadályainak leküzdése,
•

	

európai e-üzletet támogató hálózat,
•

	

legjobb gyakorlatok mikrohitelezésben,
•

	

vállalkozásokat támogató intézkedéseket és kezdeményezéseket tartalmazó
adatbázis .

2003-ban a hazai Euro Info Központ hálózat további két taggal bővült, melyek
létesítését pályázati úton határozták meg, és ezzel kilencre nőtt a hazai központok
száma. Az új helyszínek a közép-dunántúli régióban Székesfehérvár, valamint a
nyugat-dunántúli régióban Zalaegerszeg .

Az Európai Befektetési Alap (EIF) által kezelt pénzügyi eszközök tekintetében,
melyek hazánk számára 2003 . márciusában nyíltak .meg, és amelyek az EIF-nek
hazai pénzintézetek, illetve garanciaszervezetek által benyújtott pályázatok alapján
megkötött szerződések révén forgalmazhatók, több megállapodás is létrejött (MFB
Rt., HVB Bank Hungary Rt.) .

A MAP utódprogramjának tervezése már megkezdődött . Az EU vállalkozáspolitikája
újabban különleges hangsúlyt helyez az innovatív kis- és középvállalatok
ösztönzésére. A feladatok szorosabb összekapcsolására utal az is, hogy 2005 .
április 6-án az Európai Bizottság Versenyképességi és Innovációs Keretprogram
(2007-2013) létrehozására tett javaslatot a vállalkozások segítésére 4,213 milliárd
eurós költségvetéssel . A javaslat alapján a program magába integrálja többek között
a Többéves Vállalat- és Vállalkozásfejlesztési Programot is, amely mint önálló
program megszűnik . A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram indulásáig
azonban a jelenlegi többéves programot 2006 . december 31-ig ki kívánják
terjeszteni .
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2004. májusában az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatóságának, akkori
főigazgatója, Jean-Paul Míngasson úr látogatást tett Magyarországon, melynek
során a GKM mellett vállalkozásfejlesztési szervezeteket keresett fel . A találkozón
mód nyílt a programmal és a Főigazgatóság munkájával kapcsolatos közvetlen
konzultációra .

EKTB Kis- és Középvállalkozói munkacsoport

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) Kis- és Középvállalkozói
munkacsoportja, melynek főfelelőse a GKM, folyamatosan végzi a beérkező, az EU
kis- és középvállalkozásokat érintő anyagainak feldolgozását, véleményezést, az
érintettek tájékoztatását, valamint a Versenyképességi és Növekedési tanácsi
munkacsoport, COREPER I ., Versenyképességi Tanács munkáját szükséges
esetben mandátumok előkészítésével segíti .

A csatlakozás előtt hasonlóan működött az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság
(EITB) Kís- és Középvállalkozói munkacsoportja az integrációs felkészüléssel
kapcsolatos ügyekben .
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3 .5.2. Közép-Európai Kezdeményezés (KEK)

A Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) gazdasági csúcson a kis- és
középvállalkozás-fejlesztés mindig kiemelt helyet foglal el . A KEK Kis- és
Középvállalkozói munkacsoportja keretein belül 2003-2004-ben a következő
lényegesebb projektek futottak, illetve kerültek megtervezésre :

Klaszterek a KEK országokban
•

	

Internet portál, adatbázis vállalkozásfejlesztési szervezetek részére, a különböző
vállalkozásfejlesztési eszközökről

•

	

Üzleti tanácsadói szolgáltatások program
•

	

Innovatív KKV-k program

3.5.3 . OECD

Az EU mellett az OECD is kiemelten foglalkozik a kis- és középvállalkozások
helyzetével . A szervezet a kis- és középvállalkozások helyzetéről és erősítésüket
szolgáló feladatokról először 2000-ben Olaszországban, Bolognában szervezett
miniszteri szintű találkozót . Ekkor került sor a Bolognai Charta elfogadására, mely a
vállalkozásfejlesztés főbb irányait jelölte kí .

A második miniszteri szintű találkozóra 2004 . június 3-5. között került sor
Isztambulban a szervezet és a török Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által „A
vállalkozás és az innovatív kis- és középvállalkozások erősítése egy globális
világban, egy felelősebb és befogadóbb globalizáció" címmel megrendezett
konferencián. A rendezvény előkészítésére 2003 szeptemberében 8-10 . között
Budapesten rendeztünk nemzetközi konferenciát a „Vállalkozások a globális
gazdaságban: stratégiák és politikák" címmel .

Az isztambuli konferencián a Bolognai folyamat eredményeinek értékelése és a
vállalkozáspolitika terén eddig végzett tevékenységek áttekintése után elfogadásra
került az Isztambuli Miniszteri Deklaráció „Az innovatív és nemzetközileg
versenyképes kis- és középvállalkozások növekedésének elősegítéséről" címmel,
amely a tagországok számára egy egységes vállalkozásfejlesztési irányvonalat alkot,
első helyen kiemelve a vállalkozásra ösztönző gazdasági környezet megteremtését .
A konferencia felhívta a figyelmet arra, hogy nem elegendő általános
vállalkozáserősítő politikát folytatni, a vállalkozások számára kedvező feltételeket a
vállalkozók különböző csoportjainak igényei szerint kell differenciálni .

3.6. Vállalkozói kultúra erősítése

Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása

A hátrányos helyzetű vállalkozáscsoportok lehetőségeinek javítása érdekében az
államnak be kell avatkoznia a piaci kudarcok kiegyenlítésére . Az esélyek egyenlő-
ségének biztosítása speciális programok kidolgozását igényli annak érdekében, hogy
a hátrányos helyzetben lévő vállalkozások is azonos lehetőségekkel rendelkezzenek
a sikeres vállalkozói működéshez szükséges ismeretek és tőke megszerzéséhez .

A hazai roma mikro- és kisvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és
beruházások támogatását célzó (SZVP-2003-R) pályázati felhívás először 2003-ban
jelent meg . A pályázati konstrukció keretében 72 mikroválialkozás 188 millió forint
értékben és 5 kisvállalkozás 15 millió forint értékben jutott támogatáshoz . Az
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összesen 203 millió forint értékben nyújtott támogatással megvalósítandó
beruházások összköltsége 400 millió forint volt, amely 243 új munkahely létrejöttét
eredményezte .

A felhívás a 2004 . évben is meghirdetésre került. Akkor a kiírás keretében 86
mikrovállalkozás 234 millió forint értékben, 15 kisvállalkozás 41,6 millió forint
értékben, és 1 középvállalkozás 2,8 millió forint értékben nyert el támogatást . Az
összesen 279 millió forint értékben nyújtott támogatással megvalósuló beruházások
összköltsége 800 millió forint volt . A pályázatos támogatás 2005-ben is folytatódott .

Diákvállalkozói Program

A fiatalok számára az iskola- és munkahelyválasztás a jelenlegi rendszerben nem
kellő tudatossággal történik meg . Annak érdekében, hogy a fiatalok lehetséges
munkahelyekkel, illetve a gazdaság egészével kapcsolatos ismeretei bővüljenek, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával a Junior Achíevement
Magyarország Alapítvány 2004/2005-ös tanévtől indította el „Vállalkozom, tehát
leszek" címmel 3 éves diákvállalkozási programot . A diákok az alapítvány tananyagai
és rendezvényei segítségével, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon keresztül
ismerik meg a piacgazdaság sajátosságait, a vállalkozások szerepét és a gazdaság
saját jövőjükre gyakorolt hatását . Ebben a tanévben 11 000 általános és
középiskolás fiatal tanul a program alapján, várhatóan 7000 diák vesz részt a
rendezvényeken . A program része az „árnyékprogram", amely célja, hogy a
középiskolás diákok a főiskola, egyetem választása előtt, egy napra
megismerhessék a vállalkozások világát, és ezáltal könnyebbé és reálisabbá váljon
számukra a pálya- és munkahelyválasztás .
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4. A kis- és középvállalkozások támogatása

4.1 . A kis- és középvállalkozásokat segítő pályázatos támogatások

4.1 .1 . A GKM 2003. évi hazai forrásból finanszírozott kis- és középvállalkozói
pályázatai

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési
Program keretében a 2003 . évben a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból 12
pályázati konstrukciót hirdetett meg a mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatására, melyek az európai uniós alapelvekkel összhangban a
versenyképesség javítását, a vállalkozások közötti együttműködés erősítését és a
vállalkozók EU csatlakozásra történő felkészítését tűzték ki célul .

A felhívások keretében 4851 pályázó nyert el támogatást 12,1 milliárd forint
értékben . A vissza nem térítendő támogatás 34,7 milliárd forint értékű beruházás
megvalósulását segítette elő . A pályázati konstrukciókat az alábbi táblázat mutatja
be.

A GW 2003. évi kis- és kőié vállalkozói ál ázatai
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Pályázat megnevezése

Támogatott
pályázatok
száma
(darab)

Elnyert
támogatás
összege
(millió Ft)

Támogatott
fejlesztés
össz-

költsége
(millió Ft)

Feldolgozóiparban működő mikro- és kisvállalkozások
modernizációja (SZVP-2003-1) 274 1 538 5 309

Korszerű vállalatirányítási rendszerek bevezetése
(SZVP-2003-2)

447 1 732 4 514

Vállalkozások versenyképességét javító üzleti,
tanácsadói szolgáltatások SZVP-2003-3

456 238 571

EU követelményeinek való megfelelés támogatása
szakma-specifikus oktatással (SZVP-2003-4) 125 923 1 193

Mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói
tevékenységének támogatása (SZVP-2003-5)

148 1 359 2 946

Vállalkozások közötti hálózatépítés támogatása (SZVP-
2003-6) 67 566 1 333

Minőségirányítási rendszer bevezetésének és
tanúsíttatásának támogatása (SZVP-2003-7) 1 622 1 141 2 261

Vállalkozások Interneten való megjelenésének
támogatása (SZVP-2003-8) 704 194 476

Vállalkozások fejlesztéseit segítő kamattámogatás
(SZVP-2003-9)

37 134 1966

Belföldi fuvarozó vállalkozások támogatása (SZVP-
2003-10)

298 1 366 6 254

Kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató
üzlethelyiségek korszerűsítése (SZVP-2003-11)

596 2 717 7 463

Roma vállalkozások fejlesztése, beruházásainak
támogatása (SZVP-R)

77 203 403

Összesen 4 851 12 111 34 689



4.1 .2. A pályázati rendszer EU-konform átalakítása

Az EU finanszírozási lehetőségekhez való hozzájutásnak egyik feltétele a közösségi
szabályokhoz illeszkedő támogatási célok, támogatási eszközök és eljárásrend
kialakítása . Az uniós források kis- és középvállalkozás fejlesztésbe való
becsatornázásához jól definiált pályázati célokat és EU-konform támogatási
eszközöket kell alkalmazni, mindamellett formai szempontból is eleget kell tenni a
támogatási kritériumoknak .

Az Európai Unió Strukturális Alapjainak keretében rendelkezésre álló forrás
felhasználási területeinek meghatározására megszületett a Nemzeti Fejlesztési Terv,
mely a 2004. és 2006 . közötti időszakra a gazdaság versenyképesebbé tételét, a
humán erőforrások jobb kihasználását, illetve a jobb minőségű környezet és a
kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítését tűzte ki célul . A Nemzeti
Fejlesztési Terv célkitűzéseinek megvalósulását 2004-tői operatív programok
keretében meghirdetett pályázatok szolgálják .

Ennek eredményeként a 2003. évi pályázatok feltételei és a konstrukciók keretében
megfogalmazott célok már megfeleltek a Strukturális és Kohéziós Alapok
követelményeinek, mely hozzájárult ahhoz, hogy megteremtődjenek a 2004 . évi
európai uniós támogatások zökkenőmentes fogadásának feltételei .

A kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó Széchenyi Vállalkozásfejlesztési
Program prioritásai úgy kerültek meghatározásra, hogy összhangban legyenek az
Európai Tanács által elfogadott Kisvállalkozások Európai Chartájában
megfogalmazott követelményekkel. A pályázatok csak az EU szabályok
maradéktalan betartásának követelménye mellett, a 16312001 . (IX . 14.) Korm.
rendelettel összhangban voltak indíthatók .

Ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások minél szélesebb köre számára legyen
lehetőség az európai uniós támogatások igénybe vétele, szükséges volt
megteremteni az összhangot a kis- és középvállalkozások európai uniós és hazai
definíciója között . A támogatásban részesíthető kis- és középvállalkozások
definícióját a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999 . évi
XCV. törvény tartalmazza . A törvényben szereplő árbevétel határ lényegesen
alacsonyabb az EU-ban alkalmazott felső határnál . Az európai uniós támogatások
minét teljesebb körű igénybevétele érdekében felülvizsgáltuk és az 1999 . évi törvény
hatályon kívül helyezésével, a 2004 . évi törvény elfogadásával az európai
irányelvekben szereplő meghatározásokhoz igazítottuk a törvény vállalkozói méretre
vonatkozó definícióit .

Annak érdekében, hogy a támogatás eszközrendszere az EU által elfogadható
legyen, a támogatási rendszert áttekinthetőbbé, normatívabbá kell tenni, biztosítani
kell a pénzügyi transzparenciát, és meg kell felelni mindazoknak a formai
előírásoknak is, amelyek az uniós pályázati rendszerekben érvényesülnek . E
követelményeket a támogatási rendszer egészére és a konkrét támogatásoknál,
pályázati kiírásoknál egyaránt érvényesíteni kell. Az áttekinthetőség, a
transzparencia és a normativitás követelménye mellett követelmény a támogatások,
kedvezmények hatékonyságának mérése, megfelelő indikátorok pályázati célokhoz
történő hozzárendelése, hogy ezek alapján eredményességük mérhető legyen . A
pályázatkezelés módjának összhangban kell lennie az EU előírásokkal . Ki kellett
alakítani és erősíteni kell a monitoring és ellenőrzési rendszert .
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Utóértékelési rendszer

A 2003 . évben kidolgozásra került a pályázatok utóértékelési rendszere, amelyen
keresztül számszerű módon mérni lehet a támogatási programok hatását . Ennek
segítségével követhetővé vált a támogatott fejlesztések előrehaladása és a
vállalkozások teljesítményének változása, valamint mérhetővé és elemezhetővé
váltak a támogatási konstrukciók makrogazdasági hatásai . Az utóértékelési rendszer
által szolgáltatott információk elősegítik a megbízhatóbb, megalapozottabb döntések
meghozatalát is . A célok számszerűsítésére használt indikátorok :
•

	

a fejlesztésből származó többlet nettó éves árbevétel ;
•

	

a fejlesztésből származó többlet éves export árbevétel ;
•

	

a fejlesztésből származó többlet adózott eredmény ;
•

	

a fejlesztés eredményeképpen létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma
(férfi, nő bontásban) ;

•

	

a fejlesztéssel bevezetett új termékek/export termékek (termékcsoportok,
szolgáltatások) száma ;

•

	

a fejlesztéssel bevezetett új eljárások/technológiák száma (külön hangsúly a
csúcstechnológia bevezetésén) ;

•

	

beruházás megvalósítására felhasznált magánforrás ;
•

	

bruttó hozzáadott érték növekedése ;
•

	

létrehozott (épített) ingatlan (négyzetméterben) .

MultiplikátorKépzésiProgram

Annak érdekében, hogy az Európai Unió Strukturális Alapjainak
társfinanszírozásával működtetett kis- és középvállalkozói pályázatokon minél több
kis- és középvállalkozás tudjon részt venni, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium már a 2003 . év második felében elindította a Multiplikátor Képzési
Programot, melynek keretében pályázatok összeállítására és pályázati tanácsadásra
képeztünk ki szakértőket. A programban egyrészt az üzleti alapon pályázatírással
foglalkozó vállalkozások szakértői és a pályázatíró magánszemélyek, másrészt a kis-
és középvállalkozások széles körével kapcsolatban álló, non-porút formában működő
intézmények tanácsadói vettek részt az ország minden megyéjéből .

A program keretében több mint 1800 pályázatíró és tanácsadó szakember képzésére
került sor, akiknek névsora, elérhetőségei megyei bontás szerint megtalálhatóak a
GKM honlapján, a Pályázatkészítői Regiszterben .

4.1 .3 . A GKM 2004. évi hazai forrásból finanszírozott kis- és középvállalkozói
pályázatai

2004-ben hazánk európai uniós csatlakozásának köszönhetően megnyíltak a
Strukturális Alapok forrásai a támogatási rendszerek társfinanszírozására, ezért a
támogatási program legtöbb eleme az uniós forrású támogatási rendszer keretein
belül került meghirdetésre . Így a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat forrásából
olyan, a kis- és középvállalkozások fejlődése szempontjából jelentős célkitűzések
megvalósulását támogatta GKM, melyekre az uniós források nem voltak
felhasználhatóak .

2004-ben a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében meghirdetett
pályázatokon összességében 865 vállalkozás nyert el mintegy 536 millió forint
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összegben támogatást. A mintegy 0,5 milliárd forint összegű támogatással közel
1,5 milliárd forint összegű beruházás valósul meg . A meghirdetett felhívások a mikro-
és kisvállalkozások Interneten való megjelenését, háziorvosi működtetési jog
megvásárlását, roma mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseit, és a kis- és
középvállalkozások találmányai külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzését,
fenntartását és megújítását, illetve a találmány értékesítését támogatták .

4 évi hazai forrású kis- és kőié vállalkozói ál ázatai

4.1 .4. A kis- és középvállalkozások támogatása a Strukturális Alapok
forrásaiból 2004-ben

Hazánk 2004. május 1-től az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, melynek
következtében jelentős változások történtek a pályázati rendszerben is . Az Európai
Unió tagjaként Magyarország 2004 . január 1-től jogosulttá vált az Unió fejlesztési
támogatásainak, a Strukturális Alapok forrásainak igénybe vételére . A
csatlakozásnak köszönhetően tehát, a főként nemzeti forrásból finanszírozott
pályázatok mellett a Strukturális Alapok forrásainak bevonásával új pályázati kiírások
kerültek meghirdetésre.

A Strukturális Alapok forrásainak megjelenése a támogatási rendszerben több
esetben azt jelentette, hogy a korábbi években hazai forrásból vagy az
előcsatlakozási alapok támogatásával működtetett programok továbbfejlesztve, az
uniós források társfinanszírozása mellett folytatódhattak .

A Strukturális Alapok társfinanszírozásával 2004 . és 2006. között rendelkezésre álló
mintegy 3,9 milliárd euró (998 milliárd forint) pénzügyi forrás felhasználási területeit a
Nemzeti Fejlesztési Terv határozza meg . A Terv az ország gazdaságának fejlesztése
és az életminőség javítása érdekében három specifikus célt tűzött ki, a gazdaság
versenyképesebbé tételét, a humán erőforrások jobb kihasználását, illetve a jobb
minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítését .

A célok öt operatív program keretében valósulnak meg :
•

	

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
•

	

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP)
•

	

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
•

	

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
•

	

Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)
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Pályázat megnevezése

Támogatott
pályázatok
száma
(darab)

Elnyert
támogatás
összege
(millió Ft)

Támogatott
fejlesztés
össz-

költsége
millió Ft)

Mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenése
(SZVP-2004-1)

749 200 512

Háziorvosi működtetési jog megvásárlását,
egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő
kamattámogatás (SZVP-2004-0)

11 11 96

Roma vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak
támogatása (SZVP-2004-R)

102 279 806

Mikro-, kis- és középvállalkozások találmányai külföldi
iparjogvédelmi oltalmának és értékesítésének
támogatása (SZVP-2004-T)

3 46 85

Összesen 865 536 1 499



Az NFT operatív programjai közül a GVOP és az AVOP pályázati felhívásai voltak a
legnépszerűbbek a pályázók körében . A benyújtott pályázatok 74%-a a GVOP, 24%-
a az AVOP pályázati felhívásaira érkezett be .

Az operatív programokra összesen beérkezett pályázatok mintegy 66%-át mikro-,
kis- és középvállalkozások nyújtották be, akik a támogatást elnyert pályázók körében
is jelentős részt (74%) képviseltek .

Beérkezett ál ázatok me oszlása az NFT konstrukcióinál 2004-ben

Forrás: NFH EU PIK

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv
forrásainak 22,49 %-át képviseli, három éves kerete 606,44 millió euró . A program a
gazdasági versenyképesség növelése érdekében az alábbi négy prioritást
fogalmazta meg :
∎ Beruházás-ösztönzés,
•

	

Kis- és középvállalkozások fejlesztése,
•

	

Kutatás-fejlesztés, innováció,
•

	

Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés .

Beérkezett ál ázatok me oszlása a GVOP konstrukcióinál 2004-ben

Forrás: NFH EU PIK

A GVOP pályázati felhívásai, melyek a vállalkozások beruházásainak támogatásával,
az üzleti szolgáltatások fejlesztésével, a kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal
a termelőszektor modernizációját kívánják elősegíteni 2004 . január 31-én kerültek
kiírásra és 2004. február 16-án nyíltak meg a pályázók számára . 2004. december 31-
ig 8 953 pályázat érkezett be . A pályázói kört tekintve elmondható, hogy az előzetes
várakozásoknak megfelelően elsősorban mikro-, valamint kis- és középvállalkozások
nyújtottak be pályázatot (együttesen 88%) a GVOP által 2004-ben meghirdetett
pályázati kiírásokra .
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Vállalkozási r
kategória

Beérkezett
(db) Arány Támogatott(db) Arány Támogatás

(Mrd Ft) Arány
Vállalt

munkahely
(fő)

Mikrovállalkozás 3 989 45% 2 143 43% 11,8 14% 8 039

Kisvállalkozás 2 604 29% 1 557 32% 15,1 18% 8 818

Középvállalkozás 1 294 14% 679 14% 13,5 16% 5 753

Egyéb 1 066 12% 554 11% 42,9 52% 1976

Összesen 8 953 100% 4 933 100% 83,3 100% 24 586

Vállalkozási
kategória

Beérkezett
(db) Arány Támogatott(db) Arány

Támogatás
(Mrd Ft) Arány

Vállalt
munkahely

(fő)

Mikrovállalkozás 5 877 36% 3 268 39% 33,1 11% 9 165

Kisvállalkozás 3 132 19% 1 883 23% 22,7 8°!o 9 294

Középvállalkozás 1 737 11% 1 002 12% 26,6 9% 6 327

Egyéb 5 387 34% 2 211 26% 215,2 72% 3 962

Összesen 16 133 100% 8 364 100% 297,6 100% 28 748



Az operatív program keretein belüli kis- és középvállalkozás-fejlesztési prioritást
tekintve elmondható, hogy a prioritás iránt a vállalkozók részéről tapasztalt
érdeklődés túlszárnyalta a hozzá fűzött reményeket . Ezen a prioritáson belül a
legnépszerűbb felhívás a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere
fejlesztésének támogatása volt (GVOP-2004-2 .1 .1 .), amelyre 3 448 pályázat érkezett
be 160 millió eurót (40 milliárd forint) meghaladó támogatási igénnyel, ami jelentősen
meghaladta a 2004. évben lekötni kívánt keretösszeget, így a pályázati felhívás
2004. augusztus 2-án felfüggesztésre került.

A VOP keretében me hirdetett kis- és kőié vállalkozói ál ázatok 2004-ben

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program
A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv
forrásainak 27,83 %-át képviseli, három éves kerete 750, 43 millió eurót. A Program
célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkaerő versenyképességének
javítása a munkaerőpiaca igényeknek megfelelő képzettség megszerzésével,
valamint a társadalmi beilleszkedés elősegítése az alábbi területeken :
•

	

aktív munkaerő-piaci politikák támogatása,
•

	

a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem,
• az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség

javítása különös tekintettel a vállalati képzésekre és vállalkozói készségek
fejlesztésére,

•

	

az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése .

oszlása a HEFOP konstrukcióinál 2004-ben

Forrás: NFH EU PIK
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Vállalkozási ,
kategória

Beérkezett
(db) Arany Támogatott

(db) Arány Támogatás
(Mrd Ft) Arány

Vállalt
munkahely

(fő)

Míkrovállalkozás 16 1 % 9 2% 0,04 0,0% 25

Kisvállalkozás 46 3% 29 5% 0,19 0,2% 219

Középvállalkozás 46 3% 32 5% 0,32 0,5% 157

Egyéb 1408 93% 517 88% 68,36 99,3% 745

Összesen 1516 100% 587 100% 68,91 100,0% 1146

Pályázat megnevezése

Beérkezett
pályázatok
száma
(darab)

Támogatott
pályázatok
száma
(darab)

Elnyert
támogatás
összege
(millió Ft)

Támogatott
fejlesztés

össz-
költsége
(millió Ft)

Kis- és középvállalkozások műszaki~
technológíai hátterének fejlesztése
(GVOP-2004-2.1 .1 .)

3 448 1 688 20701,3 46198,2

Kís- és középvállalkozások számára
korszerű menedzsment rendszerek és
technikák támogatása (GVOP-2004-2 .1 .2 .)

2 980 2066 1615,3 3287,4

Kis- és középvállalkozások részére
emeltszintű, szakma-specifikus
tanácsadás nyújtása (GVOP-2004- 2 .2.2 .)

469 215 213,5 458,0

Kís- és középvállalkozások közötti
együttműködés szervezésének
támogatása (GVOP-2004- 2 .3 .1 .)

_

52 6 24,4 33,6

Együttműködő vállalkozások közös célú
beruházása, fejlesztése
(GVO P-2004-2 .3.2 . )

177 35 1 000,6 2132,2

Összesen 7126 4 010 23555,1 52109,4



Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

A Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv
forrásainak 16,32 %-át képviseli, három éves kerete 440,29 millió euró . A Program
célja, főként, önkormányzatok, vagy állami/önkormányzati tulajdonban lévő
intézmények számára, környezetvédelmi és közlekedési nagy értékű infrastrukturális
beruházások támogatása az alábbi területeken :
• környezetvédelem : célja a környezeti és vízügyi infrastruktúrához való hozzáférés

javítása, a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme, a természetvédelem
erősítése, az energiagazdálkodás,

•

	

közlekedés : célja a főúthálózat műszaki színvonalának emelése, a
környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése .

Beérkezett ál ázatok me oszlása a KIOP konstrukcióinál 2004-ben

Forrás: NFH EU PIK

Agrár- és Vidékfejlesztési OperatívProgram

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv
forrásainak 15,68 %-át képviseli, három éves kerete 422,74 millió euró, a 2004-re
tervezett kötelezettségvállalás : 98,03 millió euró (25 milliárd forint) volt. A Program
célja a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás modernizálása, hatékonyabbá
tétele, illetve a vidék felzárkóztatásának elősegítése a vidék gazdasági
potenciáljának fejlesztésével az alábbi területeken :
•

	

a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban,
•

	

az élelmiszer-feldolgozás modernizálása,
•

	

vidéki térségek fejlesztése .

Beérkezett ál ázatok me oszlása az AVOP konstrukcióinál 2004-ben

Forrás: NFH EU PIK

Regionális Fejlesztési Operatív Program

A Regionális Fejlesztési Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv forrásainak
17, 65 %-át képviseli, három éves kerete 475,98 millió euró . A Program a régiókon
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Vállalkozási
kategória

Beérkezett
(db) Arány Támogatott(db) Arány Támogatás

(Mrd Ft) Arány
Vállalt

munkahely
(fő)

Mikroválialkozás 1797 43% 1100 43% 19,35 34% 947

Kisvállalkozás 438 10% 293 12% 7,36 13% 244

Középvállalkozás 370 9% 285 11% 12,10 21% 409

Egyéb 1576 38% 858 34% 18,10 32% 327

Összesen 4181 100% 2536 100% 56,92 100% 1927

Vállalkozási
kategória

Beérkezett
(db) Arány Támogatott(db) Arány Támogatás

(Mrd Ft) Arány
Vállalt

munkahely
(fő)

Mikroválialkozás 11 13% 3 13% 0,47 2% 7

Kisvállalkozás 4 5% 0 0% 0,00 0% 0

Középvállalkozás 9 11% 3 13% 0,47 2% 0

Egyéb 61 71% 17 74% 19,51 96% 39

Összesen 85 100% 23 100% 20,45 100% 46



belüli gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek, településrészek
fejlesztését tűzi ki - elsősorban önkormányzatok részére - célul az alábbi területeken :
•

	

a turisztikai potenciál erősítése a régiókban,
•

	

térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése,
•

	

a humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése .

Beérkezett ál ázatok me oszlása a ROP konstrukcióinál 2004-ben

orr s :

	

PIK

A következő táblázat az öt operatív program keretében beérkezett kis- és
középvállalkozói pályázatok megyei, regionális megoszlását mutatja be .
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Vállalkozási
kategória

Beérkezett
(db) Arány Támogatott(db) Arány Támogatás

(Mrd R) Arány
Vállalt

munkahely
(fő)

Mikrovállalkozás 64 5% 13 5% 1,43 2% 147
Kisvállalkozás 40 3% 4 1 % 0,11 0% 13
Középvállalkozás 18 1 % 3 1 % 0,16 0% 8
Egyéb 1276 91% 265 93% 66,31 98% 875
Összesen 1398 100% 285 100% 68,01 100% 1043



Az NFT operatív programjainak pályázati felhívásaira beérkezett kis- és
középvállalkozói ál ázatok re Tonális me oszlása 2004-ben

A regionális táblázat csak azon pályázatok adatait tartalmazza, ahol az Egységes Monitoring és
Informatikai Rendszerben a beruházás helyszíne kitöltésre került
Forrás: NFH EU PIK

4.2. A GKM támogatásával meghirdetett vállalkozások finanszírozási forráshoz
jutását segítő konstrukciók

A kis-és középvállalkozások finanszírozási forráshoz jutásának segítése érdekében
2003-ban - a 1065/2003 . (V11 .15.) Korm. határozattal - sikerült kialakítani a négy
pilléren álló, számos hitelintézettel és szervezettel mükődtetett kedvezményes
hiteirendszert, az ún. 4 lépcsős hitelprogramot, mely fokozatosságot mutatott főként
a felvehető hitel ősszegében, a futamidőben, és a kamattámogatás mértékében, az
egyes vállalkozói csoportok valós igényeihez igazodóan .
•

	

1 . lépcső: Mikrohitel Program
•

	

2, lépcső: Széchenyi Kártya
•

	

3 . lépcső: Midihitel Program
•

	

4 . lépcső: Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram
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Területi egység Beérkezett
(db) Arány Támogatott

(db) Arány Támogatás
(Mrd Ft) Arány

Vállalt
munkahely

(fő)
D61-Alf6ld 1 691 16% 999 16% 14 163 17% 2 924
B6cs-Kiskun 665 ,

	

6% 389 6% 6 822 8% 1202
Békés 399 4% 221 4% 2 849 3% 589
Csongrád 627 6% 389 6% 4 492 5% 1 133
D61- Dunántúl 1 047 10% 581 9% 9 725 12% 1 707
Baranya 401 4% 201 3% 3 348 4% 491
Somogy 326 3% 180 3% 2 972 4% 474
Tolna 320 3% 200 3% 3 405 4% 742
Észak-Alf6ld 1 716 16% 1028 17% 13 814 17% 3 471
Hajdú-Bihar 667 6% 407 7% 5 002 6% 1 324
J6sz-Nagykun-
Szolnok 395 4°!o 237 4% 3 615 4% 818

Szabolcs-
Szatmár-Sereg 654 6% 384 °6 /0 5 197 °6 l0 1 329

Észak-
Magyarország 1 117 10% 619 10% 8 944 11% 2 304

Borsod-Aba0j-
Zemplén 635 6% 377 6% 4 275 5% 1 325

Heves 365 3% 179 3% 3946 , 5% 738
Nógrád 117 1 % 63 1 % 723 1 % 241
Köz6p-Dunántúl 1010 9% 575 9% 7466 9% 2555
Fejér 383 4% 229 4% 3 003 4% 1 136
Kom6rom-
Esztergom 299 3% 169 3% 2182 3% 701

Veszprém 328 3% 177 3% 2 281 3% 718
K6z6p-
Magyarország 3183 30% 1 727 28% 18 645 23% 9 749

Budapest 2 248 21% 1 220 20% 11 124 13% 6 629
Pest 935 9% 507 8% 7 521 9% 3 120
Nyugat-
Dunántúl 976 9% 623 10% 9 659 12% 2076

Gy6r-Moson-
Sopron 382 4% 246 4% 3 885 5% 886

Vas 238 2% 150 2% 1976 2% 432
Zala 356 3% 227 4% 3 798 5% 758
Összesen 10 740 100% 6152 100% 82 416 100% 24 786



A hitelpro ramok keretében elért vállalkozások száma

* 2005 . január 1 - június 30 .

A hitelpro amok keretében eln ért hitelősszé ek millió forint)

* 2005 . január 1 . - június 30 .

A hitelprogramok mellett további, a finanszírozást segítő új támogatási eszközök is
kialakításra kerültek . A pénzügyi konstrukciók támogatására a GKM a Kis- és
Középvállalkozói Célelőirányzatából 2003-ban 3 044 milliárd forintot, 2004-ben
7 325 milliárd forintot fordított .

4.2.1 . Mikrohitel Program

A program célja a mikrovállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és
tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások
igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni . További célja, hogy a
támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok
ügyfeleivé váljanak . A konstrukciót a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
koordinálja a megyeszékhelyeken található helyi vállalkozói központokon és azok
irodáin keresztül .

A program keretében fejlesztések finanszírozhatók, így gépek, berendezések,
eszközök és más beruházások finanszírozására, már meglévő üzleti tulajdon vagy
bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére használható fel. A hitelösszeg
legfeljebb 20%-a erejéig finanszírozható a fejlesztéshez kapcsolódó
forgóeszközigény is. Az igényelhető hitel maximális mértéke 3 millió forint, a futamidő
legalább fél év, legfeljebb 3 év, a tőketörlesztés türelmi ideje pedig maximum fél év
lehetett. A megítélt hitelösszeg folyósítása a számfák bemutatásával,
utófinanszírozással történt . A kölcsön kamata a kamatfizetéskor érvényes jegybanki
alapkamattal azonos .

A hitelkérelem elkészítéséhez, illetve a hitel felhasználásához a program
lebonyolításában résztvevő megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok tanácsadással
szolgálnak, mely azonban nem jelent további költséget a vállalkozók részére . A hitel
odaítélésének feltétele, hogy
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Mikrohitel Széchenyi
kártya Midihitel Európa Hite! Összesen

2001 4 593 - - - 4 593
2002 9 370 1 580

_
- - 10 950

2003 3 420 20 890 - 25 000 49 310
2004 1 400 79 041 554 59 800 140 795
2005* 1 006 42 690 414 11 000 55 110
Összesen 19 789 144 201 968 95 800 260 758

Mikrohitel Széchenyi
kártya Midihitel Európa Hitel Összesen

2001 2 731 - - - 2 731
2002 4 145 1727 - - 5 872
2003 900 7 424 - 454 8 778

{ 2004 646 17 869 79 1 055 19 649
2005* 325 8 734 41 158 9 258
Összesen 8 747 35 754 120 1 667 46 288



∎• a hitel alapvetően szükséges legyen a vállalkozás beindításához vagy
fejlesztéséhez,

•

	

az üzleti tervből kiderüljön, hogy a vállalkozás jövedelmezősége lehetővé teszi a
hitel és a kamatok visszafizetését,

•

	

az Ügyfél rendelkezzék minimum a hitel összegének 20 %-át kitevő saját erővel,
•

	

a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a 9 főt,
•

	

a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió forint,
•

	

a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföidi tulajdon részaránya nem
haladhatja meg a 25 %-ot,

• olyan vállalkozás, mely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági
kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati
jogainak 25 %-át vagy ezt meghaladó részét,

•

	

a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása,

•

	

a vállalkozásnak egyetlen bankkal szemben sincs lejárt tartozása,
•

	

a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt .

A hiteligénylés és elbírálás egyaránt a helyi vállalkozói központoknál történik . 2003-
ban 937 vállalkozó nyújtott be mikrohitel kérelmet, 3,46 milliárd forint összegben és
ebből 900 kapott 3,4 milliárd forint összegű hitelt . 2004-ben a benyújtott
hitelkérelmek száma 529-re csökkent, ami 1,43 milliárd forint igényt jelentett. A 2003-
ban beadott, de 2004-ben elbírált igényekkel együtt 2004-ben 646 vállalkozó kapott
1,4 milliárd forint összegű hitelt .

BudapestKisvállalkozói HitelProgram

A hitelprogram 2003-ban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a
Fővárosi Önkormányzat, a Polgári Takarékszövetkezet, a Hitelgarancia Rt ., valamint
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésének eredménye .

A Kisvállalkozói Hitel ro ram kondíciói

Forrás: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

4.2 .2. Széchenyi Kártya

A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított,
kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció . A cél
az, hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már
régóta tevékenykedő kisvállalkozások egyszerűsített eljárással szabad
felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak .

A program indításakor, 2002. augusztusában 500 ezer forint és 1 millió forint
összegű hitelkeretet igényelhettek a vállalkozók, amihez 5% állami kamattámogatás
kapcsolódott. Majd a 2003 . július 1-jén bevezetésre került legfeljebb 5 millió forintos
hitelkeret teljes hitelösszegére pedig 3,5 százalékpont kamattámogatás volt

39

Maximális hitelösszeg

	

v 6 millió forint (BVK) + 9 millió forint (bank) = 15 millió forint

Maximális futamidő
5 év, amelyből 6 hónap türelmi idő igényelhető a tőketörlesztés
megkezdéséhez .

Kamata vissza nem térítendő kamattámogatás mellett évi 7,8% .
Hitelcél Beruházás, tartós forgóeszköz finanszírozás

Igénybevevők köre budapesti

	

vagy

	

budapesti

	

fióktelephellyel

	

rendelkező
kisvállalkozások, maximum 25%-os külföldi tulajdonban

Hitelgarancia
80%-os mértékű kezességvállalás (a támogatás a garancia díjának
50%-a)



érvényes. 2004-től minden Kártya esetében egységesen 3 százalékpontra csökkent
a kamattámogatás mértéke . A 6, 7, 8, 9, 10 millió forint összegű Kártyák 2004. július
1 j6től kerültek bevezetésre . Ismételt igénylés esetén a korábbi hitelkeret maximum
kétszeresét kaphatták a vállalkozások . Hitelkártyával még nem rendelkező
vállalkozások is igényelhettek maximum 10 millió forintos kártyát, amennyiben a
számlavezető bank igazolta a kétéves számlaforgalmat és a vállalkozás a hitelező
bank írásos ajánlásával is rendelkezett . Ezzel egyidejűleg a kamattámogatás
mértéke 2%-ra csökkent .

A KA-VOSZ Rt., mint közreműködő szervezet mellett 3 bank, az OTP, a Magyar
Külkereskedelmi Bank és a Postabank vett részt kezdetben a konstrukció
lebonyolításában, majd 2004. májusában a Takarékbank, a Volksbank és 115
takarékszövetkezet csatlakozott forgalmazóként a Programhoz .

A konstrukció fontos részét képezte a Hitelgarancia Rt. 73%-os készfizető
kezességvállalása, amelyhez 80% állami viszontgarancia kapcsolódott . A garanciadíj
összege 2004 . július 1-ig 2 % volt, majd 1,8%-ra csökkent . A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium a garanciadíj 50%-át térítette meg a vállalkozók részére .

2003-ban 10517 vállalkozó igényelt Széchenyi Kártyát, 32 milliárd forint összegben .
Ebből 7424 vállalkozó kapott kártyát, 20,89 milliárd forint összegben . 2004-ben az
igénylések száma 25022-re nőt, amihez 119,4 milliárd hitelkeret kapcsolódott . Ezek
közül 17869 vállalkozó kapott 79,041 milliárd forint összegű hitelt .

4.2 .3 . Midihitel

2003 . őszén indult el a Midihitel Program, amely a mikro- és kisvállalkozások külső
forrást igénylő fejlesztési elképzeléseit (új és használt gép vásárlása, üzlethelyiség
fejlesztése, telephely modernizációja, belföldi szállítás esetén tehergépjármű
vásárlása, a szolgáltatás színvonalának emelése, bővítése stb .) hivatott támogatni a
hitelintézeti szektor bevonásával . A program keretében kezdetben legfeljebb 10 millió
forint, 2004 . őszétől maximum 25 millió forint összegű hitelt vehettek fel a
vállalkozások. A felvett hitel maximum 20%-a a fejlesztéshez kapcsolódó
forgóeszközök finanszírozására is felhasználható volt . A midihitel maximális kamata
a mindenkori jegybanki alapkamat +4% vagy a három havi BUBOR+4% volt,
amelyhez a GKM 4 százalékpont kamattámogatást nyújtott. A meghirdetett
konstrukcióhoz kapcsolódó közreműködői feladatokat a Magyar Fejlesztési Bank Rt .
látta el . A támogatás igényléséhez nem kellett külön pályázatot készítenie a
vállalkozónak, a hitel megítéléséhez a hitelintézet pozitív döntésére volt csak
szükség .

A program minden eddiginél nagyobb területi lefedettséget biztosított, így a fővárosi
mellett a vidéki mikro- és kisvállalkozók kedvezményes hitelhez jutási lehetősége is
javult. A program lebonyolításába 12 bank és 147 takarékszövetkezet kapcsolódott
be .

A hitelintézetek az érdemi hitelkihelyezéseket a konstrukció keretében 2004 . évben
kezdték meg . 2004-ben 104 hitelkérelem érkezett be 683 millió forint összegben,
melyből 79 került befogadásra, így a megítélt hitelkeret 554 millió forint volt .
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4.2 .4. Európa Hitel

A 2003-ban kedvezményes és piaci konstrukcióban indított program a kis- és
középvállalkozások által igénybe vehető kedvezményes részének keretösszege

technológiai felzárkóztatáshoz szükséges beruházási elképzeléseiket megvalósítsák .
A konstrukció keretében a kis- és középvállalkozások 10-500 millió forint összegben
igényelhettek fejlesztéseikhez pénzügyi forrást . A hitelekhez a Kormány árfolyam-
garanciát biztosított, így azok kamata maximum 6,17%-ra korlátozódott . A hitel
futamideje 4-15 évig terjedhetett, melyből maximum 2 év volt a türelmi idő . A
konstrukciót a Magyar Fejlesztési Bank és a csatlakozott 22 bank kínálta .

A program keretében 2003-ban és 2004-ben 1 537 vállalkozó igényelt 88,5 milliárd
forint hitelkeretet, ebből 1 509 vállalkozó kapott 84,8 milliárd forint összegű hitelt .

4.2 .5 . Lánchíd Faktoring Program

A támogatás célja az volt, hogy a mikro- és kisvállalkozások részére állami
kamattámogatással a faktoring szolgáltatás igénybevételét elősegítse . A 2003 .
szeptember végén beindult konstrukció 5% kamattámogatás mellett egy év alatt
maximum 3 millió forint támogatás igénybevételét biztosította a vállalkozások
számára . A GKM a pályázati kiírásban a faktorok által alkalmazható kamatláb és
faktordíjak nagyságát is maximálta .

A faktoring szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást azok a vállalkozások vehették
igénybe, akik :
•

	

faktoring szerződést kötöttek valamely programban résztvevő faktorcéggel, a
faktor saját kockázatkezelési szabályzata és a program felhívás alapján,

•

	

egyéni vállalkozók, kivéve a mezőgazdasági termelő tevékenységet és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatást végzők, továbbá gazdasági társaság vagy szövetkezet
formában működtek,

•

	

mikro- vagy kisvállalkozásnak minősültek,
•

	

devizabelföldinek minősülnek,
•

	

jogi helyzetük rendezett (nincs csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási
eljárás folyamatban, cégnyilvántartásba be van jegyezve),

•

	

pénzügyi helyzetük rendezett (nincs 60 napon túl lejárt köztartozás, nincs lejárt
hitel-, kölcsön, bankgarancia szerződésből eredő tartozás, támogatási szerződést
korábban nem szegett) .

Az induláskor szolgáltatás végzésére 20 faktor céggel, illetve bankkal kötött
közreműködői szerződést a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium . A
közreműködői kör 2004 . májusában bővítésre került, így a területi lefedettség sokkal
nagyobb arányt ért el . A program keretében 2003-ban 147 vállalkozó faktoráita a
követelését, melyhez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 200,2 millió forint
kamattámogatást biztosított . 2004-ben az ügyletek száma 370-re emelkedett, amihez
472,5 millió forint támogatási igény kapcsolódott .

41

eredetileg 80 milliárd forint volt, amelyet a Kormány 2225/2004 (IX.7 .) számú
határozatában emelt meg 100 milliárd forint összegre az igények teljesítése
érdekében. A hitelt a kereskedelmi bankokon keresztül vehették igénybe a
vállalkozások, annak érdekében, hogy az EU csatlakozáshoz kapcsolódó



A 2003. és a 2004. évben me kőtőtt faktorín ű 1

4.2.6 . Hitelgarancia

A kis- és középvállalkozás-fejlesztés fontos részét képezi a Hitelgarancia Rt ., illetve
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott készfizető kezesség-
vállalás . Így olyan vállalkozások is hitelekhez juthatnak, amelyek esetében
szükséges a garanciális háttér megerősítése, továbbá jelentős mértékben csökkenti
a hitelintézetek kockázatát a vállalkozói hitelezések esetében .

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2003-ban és 2004-ben 50%-os
garanciadíj-támogatással segítette a vállalkozókat a legfeljebb 40 millió forint
összegű hitelek igénylésekor .

A Hitelgarancia RtÉ tevékenységének eredménye

A Hitelgarancia Rt. 2003-ban és 2004-ben széles körben támogatta a kis- és
középvállalkozások hitelhez jutását . 2003-ban közel 13200 garanciaszerződést kötött
az Rt. ami 60%-kal több a 2002 . évinél. A HG Rt. 114 milliárd forint kezességet
vállalt, és ezzel 151 milliárd forint hitel felvételét tette lehetővé a vállalkozások
számára. A dinamikus bővüléshez nagymértékben hozzájárult a Széchenyi Kártya
igénybevételének ugrásszerű növekedése . 2004-ben a HG Rt. 157 milliárd forint
garanciát vállalt, így 22000 garanciaszerződés mellett 208 milliárd forint hitelhez
juthattak a vállalkozók .
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Megye
Megkötött

szerződések
száma

Hitelkeret
összege
(ezer Ft)

B6cs-Kiskun 33 456 000
Baranya 9 252 000
Békés 8 237 500
Borsod-Abaúj-Zemplén 25 511 500
Budapest 190 6 017 326
Csongrád 18 416 600
Fejér 16 316 500
Győr-Moson-Sopron 17 701 000
Hajdú-Bihar 22 585 500
Heves 19 409 600
Jász-Nagykun-Szolnok 11 176 000
Komárom-Esztergom 19 385 800
Nógrád 13 115 900
Pest 75 1 656 900
Somogy 9 178 310
Szabolcs-Szatmár-Sereg 5 16 200
Tolna 6 158 400
Vas 1 30 000
Veszprém 20 763 800
Zala 5 69 000
Összesen : 517 13 453 836



A Hitel arancia Rtt által 2003-ban és 2004-ben n ú tott aranciák

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány tevékenységének eredménye

2003-ban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által megkötött hitelgarancia
szerződések száma 3064-re emelkedett, ami 50% növekedést jelentett a 2002 .
évihez képest . A garantált állomány pedig a kétszeresére, 50 milliárd forintra
emelkedett. A tendencia 2004-ben folytatódott, mivel a szerződések száma 3 947-re,
a garantált hitelállomány 93 milliárd forintra növekedett .

Az AVHA által 2003-ban és 2004-ben n ú tott aranciák

Regionális garanciaszővetkezetek

A garanciaszövetkezetek alapításának elősegítéséről 1999 . október 20-án kötött
megállapodást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Hitelgarancia Rt ., az
Országos Takarékszövetkezetek Szövetsége, valamint a Kis- és Középvállalkozói
Érdekképviseleti Szövetség négy tagszervezete (IPOSZ, KISOSZ, ÁFEOSZ, OKISZ).
A Magyarországon újszerű, önszerveződésre épülő konstrukció szerint a
szövetkezetek eredetileg a velük tagsági viszonyba lépő tagok számára az általuk
felvett bankhitelekhez közvetlen garanciát, illetve a készfizető kezesként teljesítő
Hitelgarancia Rt.-nek 15 százalék viszontgaranciát nyújtottak volna . Az egész
rendszer működtetéséhez, beindításához szükséges alaptőke finanszírozását a
gazdasági tárca 50-50 millió forint erejéig vállalta a hét regionális garanciaszervezet,
azaz a budapesti, szegedi, szekszárdi, győri, veszprémi, nyíregyházi és az egri
garanciaszervezet részére . A létrehozott garanciaszövetkezetek 2001 . végén kaptak
működési engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől . A tagsági kör
folyamatos bővülésével vált volna a rendszer fokozatosan önfinanszírozóvá .

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a garanciaszövetkezetek ez ideig érdemi
garanciavállalási tevékenységet nem folytattak, a potenciális ügyfélkör minimális
érdeklődést mutatott . A garanciaszövetkezetek tevékenységének egyik akadálya az,
hogy túlságosan költségesek a kedvezményezettek részére . Jelenleg folyik az
intézmény működésének felülvizsgálata, amely eredményeképpen a szövetkezeteket
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2003 2004

Vállalkozás mérete Szerződés
(darab)

Kezesség-
vállalás

(milliárd Ft)

Szerződés
(darab)

Kezesség-
vállalás

(milliárd Ft)
Mikrovállalkoz6s 2 162 13,7 2 887 15,5

Kisvállalkozás 628 9,7 702 17,7

Középvállalkozás 274 6,7 358 22,0

Összesen 3 064 30,1 3 947 55,2

2003 2004

Vállalkozás mérete Szerződés
(darab)

Kezesség-
vállalás

(milliárd Ft)

Szerződés
(darab)

Kezesség-
vállalás

(milliárd Ft)
Mikrovállalkozás 9 180 34 16 770 65

Kisvállalkozás 2 963 37 4077 45

Középvállalkozás 1 029 43 832 47

Összesen 13172 114 21 679 157



várhatóan egységes rendszerbe kellene összevonni, meg kell változtatni a
szolgáltatási kört, és kedvezőbbé kell tenni a terméket .

4.2.7 . Tőkeprogramok

A magyar kis- és középvállalkozások egyik legfontosabb növekedési korlátja az
alultőkésítettség . A gyors növekedésű technológia intenzív cégek esetében a
tőkehiány enyhítésének piacgazdaságokban elterjedt eszköze a kockázati
tőkebefektetés .

A hazai tőkepiacon az állami beavatkozásnak mind közvetlen, mind közvetett módja
érvényesül . Közvetett módon az állam szabályozás és adózás útján tudja orientálni a
befektetésre szánt kockázati és magántőkét . A kockázati tőkepiac működését
szabályozó törvényi hátteret az 1998 . június 16-án hatályba lépett, a kockázati
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapok-
ról szóló 1998 . évi XXXIV. törvény adja. A törvény a kettős érdekvédelem érdekében
olyan mértékű többletkötelezettségeket ró a befektetőkre, amely meghaladja a
különböző kedvezmények alapján biztosított előnyöket. A törvényi szabályozás
jelentősen korlátozza az intézményi befektetők (a hazai nyugdíjpénztárak és
biztosítók) számára a tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságokba történő direkt
befektetést, ezért jelenleg a kockázati- és magántőke-befektetők túlnyomó része
külföldön bejegyzett alapokból fektet be Magyarországon . A jogszabály módosítása
jelenleg folyamatban van, ebben el kellene törölni a jogszabály befektetési
korlátozásait, és meg kellene teremteni a hazai bejegyzésű kockázatitőke-alapok
kedvező adózási feltételeit . A jogszabály módosítása után bővülhet Magyarországon
a kisebb befektetések száma .

A közvetlen állami beavatkozás eszközei a hitel- és garancianyújtás, az ezek
feltételeit érintő kedvezmények, a költségek csökkentését célzó támogatások,
segélyek, valamint az állam által létrehozott befektetési alapok . A kockázatitőke-
társaságok kis- és középvállalkozásokba történő befektetéseinek ösztönzését a
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program is a kis- és középvállalkozások verseny-
képességének javítása érdekében kiemelten kezeli. 2001-2002-ben az állam konkrét
kedvezményezette kör megjelölésével három, részben állami forrásokkal ellátott
kockázatitőke-alap létrehozását hirdette meg 100%-os, vagy többségi állami
részesedéssel . A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt., a Beszállítói Befektetői Rt ., a
kifejezetten az informatikai és távközlési szektorra specializált alap az Informatikai
Kockázati Tőkealap-kezelő Rt ., továbbá a Corvinos Rt . mellett kockázatitőke-
finanszírozó tevékenységet folytatnak még a Magyar Fejlesztési Bank Rt ., valamint
az Regionális Fejlesztési Holding Rt. felügyeletével működő regionális fejlesztési
társaságokat .

A kockázati tőke egy speciális fajtája az angolszász országokban régóta ismert
Public Private Partnership (PPP), amelynek hazai gyakorlatba való bevezetése, jogi
hátterének kidolgozása jelenleg folyik .

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzűgvi Rt .

A KvfP Rt. létrehozásáról és céljainak meghatározásáról a Magyar Köztársaság
2001 . és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII . törvény 50. § (10)
bekezdése rendelkezett. Ennek megfelelően 2002. január 15-én a Magyar
Köztársaság Kormánya (a Pénzügyminisztérium képviseletében), a Hitelgarancia Rt .
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és további 7 kereskedelmi bank létrehozta a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt-t,
mely részvényeinek névértéke 1,7 milliárd forint, kibocsátási értéke a névérték 200%-
a, azaz 3,4 milliárd forint volt . 2003. második felétől a KvfP Rt . átmenetileg
szüneteltetni kényszerült tőkebefektetési tevékenységét az „üvegzseb" törvény
rendelkezései miatt, ami ugyanis kimondta, hogy ,, . . . költségvetési szervek
gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és gazdálkodó
szervezetben részesedést nem szerezhet." A Társaság alaptevékenységének
folytatása előli akadályok elhárítása érdekében megszületett a 225512003 . (X.15.)
Korra . határozat, amely szerint a ,, . . . Kormány . . . . Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi
Rt-ben meglévő és az állam kincstári vagyonába tartozó 88,24%-os társasági
részesedését - visszapótlás nélkül - átcsoportosítja az állam vállalkozói vagyonába ."
A döntéssel párhuzamosan a Költségvetési törvény részeként módosult az állam
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény,
melynek értelmében a KvfP Rt . 50%+1 szavazatnyi tartós állami tulajdoni hányada
felett 2004. január 1-től a GKM gyakorolja a tulajdonosi jogokat .

A Társaság tevékenységének célja, hogy a kis- és középvállalkozások tőkeellátott-
ságát javítsa, és ezzel nemcsak hitelképességüket növelje, de piaci helyzetüket,
versenyképességüket is erősítse, továbbá elősegítse a hitelintézetek és a
Hitelgarancia Rt. üzleti tevékenysége bővítését a kisvállalkozások körében . A
kihelyezhető tőke összege 10 és 100 millió forint között mozoghat, a részesedése
legfeljebb 49% lehet, a befektetés időtartama jellemzően 3-5 év .

CorvinusNemzetkőzi BefektetésiRt.

A Corvinus Rt. 1997. júliusában jött létre 1 milliárd forint alaptőkével. Részvényesei
az MFB Rt. (többségi tulajdonos), a Gazdasági Minisztérium, az OMFB, az Eximbank
Rt. és a MEHIB Rt. voltak. Az első tőkeemelésre 2001 . januárjában került sor, 2003
tavaszán pedig az MFB Rt . 7,5 milliárd forintos tőkeemelését követően a társaság
alaptőkéje 10,156 milliárd forintra emelkedett . A jelenlegi tulajdonosi szerkezetben az
MFB 77,8%-os részesedéssel többségi tulajdonos az Eximbank Rt . és a MEHIB Rt .
mellett.

A Corvinus Rt . tőkebefektetésének célja elősegíteni magyarországi vállalkozások
határon túli terjeszkedését, beruházását, vállalatalapítását, vállalatfelvásárlását . A
Társaság a külföldi cégbe történő befektetését mindig magyarországi szakmai
befektető partner mellett, társbefektetőként valósítja meg. Az Rt. befektetési
partnerei azok a Magyarországon bejegyzett, fejlődőképes vállalkozások, amelyek
stratégiájukban a határon túli terjeszkedés lehetőségét fogalmazták meg, már
rendelkeznek konkrét befektetési céllal, és a beruházás megvalósításához
társbefektető bevonását igénylik . A Corvinus Rt . által befektetett tőke nagysága
20 millió forinttól a milliárdos nagyságrendig terjedhet, de a céltársaságban kizárólag
kisebbségi részesedést szerez . A befektetés időtartama 3-10 év . A Társaság a
tőkebefektetési tevékenysége mellett tulajdonosi hitellel és befektetési tanácsadással
segíti a célvállalkozásokat .

Beszállítói Befektető Rt .

A Beszállítói Befektető Rt-t a Joint Venture Szövetség kezdeményezésére a GKM
jogelődje hozta létre 2002-ben 2,5 milliárd forint jegyzett tőkével, a 100%-os tartós
állami tulajdonban álló Regionális Fejlesztési Holding Rt. alapítói közreműködésével .
Az alapítók szándéka az volt, hogy a létrejövő részvénytársaság professzionális
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befektetési társaságként fektessen be tőkét beszállító kis- és középvállalkozásokba,
előmozdítva fejlődésüket, és egyidejűen erősítve a Magyarországon működő
multinacionális cégek hazai gazdasági beágyazódását .

Az Rt. fejlesztési tőkével finanszírozza a 3 éves múlttal rendelkező, fejlődési pályán
lévő beszállító kisvállalkozásokat, míg a 3 év alatti, vagy induló, innovatív kis- és
középvállalkozásoknak indulásuk, beszállítóvá válásuk elősegítése érdekében nyújt
pénzügyi segítséget . A cég csupán 3 szektorra koncentrál, így a feldolgozóipar, a
környezetvédelem és a logisztika területén működő vállalkozások jelentik a
célcsoportot. Kisebbségi részesedés mellett a befektetett tőke nagysága 20-tól 250
millió forintig terjedhet, az időtartama 3-5 év .

Informatikai Kockázati Tőkealap

Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Rt . és az általa kezelt RFH Informatikai
Kockázati Tőkealap létrehozásáról 2001-ben döntött a Kormány . Ennek
megvalósításával a Regionális Fejlesztési Holding Rt-t bízta meg, amely 3 milliárd
forintos jegyzett tőkével létrehozta az RFH Informatikai Kockázati Tőkealapot . A
tőkealap célja az informatikában, a távközlésben, illetve a kapcsolódó iparágakban
működő mikro-, kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának javítása . Az alap
preferálja azokat a befektetéseket, amelyek foglalkoztatási lehetőséget teremtenek,
magasabb technológiai szint és know-how bevezetését és alkalmazását szolgálják,
vagy további exportlehetőséget teremtenek .

A tőkealap egyaránt finanszíroz korai és expanziós fejlődési szakaszban lévő
vállalkozásokat úgy, hogy a portfolió kialakítása során törekedni kell az egyes
fejlődési szakaszba tartozó cégek arányos képviseletére . Az egy vállalkozásba
befektethető tőke összege 50-450 millió forint között mozoghat . A tulajdonszerzés
mértéke 25-49%, de minden esetben szükséges a legalább 25%+1 szavazat
biztosítása. Átmenetileg elképzelhető azonban, hogy többségi vagy meghatározó
tulajdonrészt szerez a tőkealap a vállalkozásban . A befektetési időtartama 3-tól 7
évig terjed .

MagyarFejlesztésiBankRt. Fejlesztés TőkebefektetésiProwamia

Az MFB Rt. fejlesztési tőkefinanszírozási tevékenysége szintén a kormányzat
gazdaságpolitikai céljainak megvalósulását szolgálja . A Kis- és Középvállalkozások
Fejlesztési Tőkebefektetési Programja 2003 . július 15-től vehető igénybe a vállal-
kozások számára . A program elsősorban a kis- és középvállalkozások verseny-
képességének megalapozását, annak fokozását, valamint strukturális, regionális és
színvonalbeli felzárkózását segíti elő . További célja, hogy a magyar kis- és
középvállalkozások hosszú távon is megfelelő versenyhelyzetben maradhassanak az
uniós versenytársaikkal szemben . A bank által közvetlenül tőkeemelésre fordítható
összeg mértéke vállalkozásonként 50 és 500 millió forint között mozog (kisebbségi
tulajdonszerzés feltétele mellett) . A befektetési időtartama legfeljebb 5 év .
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Az állami tőketársasé ok kondíciói

Forrás: Társaságok közlései

A tőkepro ramok eredmén ei 2003-2004

Forrás: Társaságok közlései

INNOSTART Kőzpont

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ küldetése, hogy
kapcsolataival, szolgáltatásaival, és speciális szakértelmével, eszközeivel kiemelten
az innovációra alapozott kis- és középvállalkozások fejlődését szolgálja, és
projekteket kínáljon fel kockázati tőke befektetőknek . Az INNOSTART az alábbi
szolgáltatásaival áll a vállalkozók rendelkezésére : az inkubációs program keretében
pályázatot hirdet kezdő high-tech cégek fizikai és virtuális inkubálására, befektetőket
keres, innovációs parkot üzemeltet, tanácsadást, partnerközvetítést és oktatást
végez, valamint Üzleti Angyal Klubot működtet . A klub szervezői nem elsősorban
közvetlen tőkebefektetésekkel foglalkoznak, hanem különböző szolgáltatások
nyújtásával közvetítő tevékenységet látnak el a befektetők és a tőkét igénylők között .
A klub tagjai elsősorban a kockázati tőketársaságok számára még túl alacsonynak
számító 10-100 millió forintos projekteket finanszírozzák, de megfelelő feltételek
mellett lehetőség van ennél nagyobb összeget igénylő projektek finanszírozására is .
Becslések szerint az aktív üzleti angyalok száma 30, a potenciális angyaloké 100
körülire tehető .
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Név
2003. évi jóváhagyott kérelmek 2004. évi jóváhagyott kérelmek

száma (darab) összege
(millió Ft) száma (darab) összege

(millió Ft)
Kisvállalkozás-fejlesztő
Pénzügyi Rt . 15 807 15 1 084

Corvinus Nemzetközi
Befektetési Rt . 1 517 2 352

Beszállítói Befektető Rt . 472 4 540

Informatikai Kockázati
Tőkealap

- - 4 1 114

MFB Rt. Fejlesztési
Tőkebefektetési Program 1 490 17 1 090

Összesen 21 2 286 42 4180

Kisvállaik .-
fejlesztő

Pénzügyi Rt .
Corvinus Rt . Beszállítói

Befektető Rt.

Informatikai
Kockázati
Tőkealap-
kezelő Rt .

Magyar
Fejlesztési
Bank Rt .

Tőkefinanszírozásra
fordítható összeg

(milliárd Ft)
3,5 10 felett 2,5 3 40

Tőkefinanszírozás
összege (millió Ft) 10-100 30-300 20-250 Kb. 250

(1 M euró) 50-500

Tőkefinanszírozás
futamideje (év) max.3-5 max.3-6 max.3-7 max.3-6 max.5

Tőketársaság által
elvárt hozam

6/12 havi
BUBOR
+2-5%

ügyletenként
eltér

éves infláció
+5-10%

azonos
futamidejű
állampapír
+8%

KSH-infláció
+2-6%



4.3 . A kis- és középvállalkozások részesedése az egyéb állami támogatásokból

A Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzaton kívül a központi költségvetés más
forrásain keresztül a minisztériumok jelentős része és egyéb állami intézmények is
juttattak támogatást a 2003 . és 2004 . évben a kis- és középvállalkozásoknak .

A 2003 . és 2004. évben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és
háttérintézményei által nyújtott vissza nem térítendő támogatások kétharmadát a kis-
és középvállalkozások kapták . 2003-ban körülbelül 17 000, 2004-ben pedig mintegy
26 800 alkalommal részesültek támogatásban a kis- és középvállalkozások . A GKM
2003-ban 24 milliárd, 2004-ben pedig mintegy 28 milliárd forintot fizetett ki
támogatásként a kis- és középvállalkozás fejlesztése érdekében . Ez a tárca által
kifizetett összes támogatás 63%-át, illetve 71 %-át tette ki az utóbbi két évben .

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szintén jelentős arányban
támogatta a kis- és középvállalkozásokat . 2003-ban az FVM keretein belül kifizetett
támogatások 96%-ának, majd 2004-ben 84%-ának voltak kedvezményezettei a
mikro-, kis- és középvállalkozások . 2003-ban mintegy 295 000, 2004-ben pedig több
mint 321 000 vállalkozás tartozott a kedvezményezettek körébe . Az FVM keretében
támogatott vállalkozások magas száma azzal magyarázható, hogy a minisztérium a
mikrovállalkozások körébe - a 2004. áprilisig érvényben lévő kis- és közép-
vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999 . évi XCV. törvény, és az azt
követően hatályba lépett 2004 . évi XXXIV. törvénytől eltérően - belefoglalja a
mikrovállalkozásokhoz hasonló körülmények között működő, azonban jogilag
vállalkozásoknak nem minősülő őstermelőket is . Tekintettei a hasonló működési
feltételekre, az összesítés során az őstermelőknek nyújtott támogatásokat is
figyelembe vettük. Ezáltal a minisztérium keretében kifizetett támogatási összegek
80%-át, 2003-ban és 2004-ben egyaránt a kis- és középvállalkozói szektor kapta .

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásaiból is igen magas
arányban - 2003-ban 94%-ban, míg 2004-ben 90%-ban a mikro-, kis- és
középvállalkozások részesültek. Ennek következtében mintegy 55 600 és 26 500
vállalkozás jutott vissza nem térítendő támogatáshoz .

A GKM, az FVM és az FMM mellett 2003-ban a Pénzügyminisztérium, az Oktatási
Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2004-ben a
Pénzügyminisztérium, az oktatási miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal támogatta még nagyobb számban a kis- és középvállalkozói
szektor tagjait .

A következő táblázatokban vállalati méretkategóriánként mutatjuk be az egyes tárcák
támogatási programjai keretében támogatást nyert vállalkozások számát az adott
méretkategória arányát az összes nyertes pályázón belül. A táblázat tartalmazza
továbbá a kifizetett támogatások összegét, valamint az adott kategória arányát
kifizetett összes támogatáshoz képest .

A táblázatok a beszámolóban szereplő többi kimutatástól eltérően nem
kötelezettségvállalás-szemléletben, hanem kifizetés-szemléletben tartalmazzák az
adatokat. Ez azt jelenti, hogy azokat az eseteket szerepeltetjük, ahol a kifizetésekre
a tárgyévben került sor, függetlenül attól, hogy melyik évben kerültek megítélésre a
támogatások. A többéves fejlesztésekhez, beruházások kapcsolódó kifizetések
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esetén a 2003-ban vagy 2004-ben kifizetett összegek jellemzően egy-két évvel
korábbi támogatási döntéshez kapcsolódnak . A támogatottak darabszáma a nyertes
alkalmakat mutatja, tehát halmozódás lehetséges akkor, ha egy vállalkozás részére
egy tárcától több jogcímen is történt kifizetés .
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Az egyes minisztériumok által kifizetett támo atások a 2003 . évben

50

Minisztériumok
Támogatott

(darab) Arány (%) Összeg
(millió Ft) Arány (%)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 976 12% 11 106,3 29%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 17 2% 35,7 1 %

0 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 5 948 10% 5119,6 8%
d

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 264 894 86% 79698,0 36%
Y Y

0 Informatikai és Hírközlési Minisztérium 31 20% 381,2 15%

y ó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 14 6% 10,4 0%

E Külügyminisztérium 107 31% 110,3 23%
02Y Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 40 1 % 49,5 1 %
2

Oktatási Minisztérium 115 5% 462,4 3%

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 9 8% 31,9 4%

Pénzügyminisztérium 288 21% 1236,0 2%

Mikrovállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 274 439 68% 98241,3 24%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 13 253 51% 7052,0 19%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 31 3% 140,7 5%

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 36 389 61% 21 253,1 34%
m
r_ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 22 421 7% 58174,0 27%
Y

z o Informatikai és Hírközlési Minisztérium 15 10% 271,3 10%
r 19

Y ó o
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 41 19% 508,3 9%

á E Külügyminisztérium 122 35% 158,6 34%N 19
Y Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 4 0% 0,6 0%
2

Oktatási Minisztérium 236 11% 2071,0 15%

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 8 7% 174,7 20%

Pénzügyminisztérium 641 48% 7048,0 14%

Kisvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 73 161 18% 96852,3 24%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 689 3% 5902,0 16%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 7 1 % 16,6 1 %

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 13 256 22% 14021,8 23%
m

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 7 931 3% 36340,0 17%
Y

Q y Informatikai és Hírközlési Minisztérium 50 32% 889,0 34%

Y 9 Ó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 69 31% 2252,0 40%

N Külügyminisztérium 80 23% 130,7 28%
o +r
Y Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 820 11% 925,4 15%
2

Oktatási Minisztérium 183 8% 1679,0 13%

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 2 2% 45,6 5%

Pénzügyminisztérium 217 16% 5231,0 10%

Középvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 23 304 6% 67434,0 17%



5 1

,Z Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 16 918 66% 24060,1 63%
m
ó r Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 55 5% 193,0 7%

d
N N

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 55 593 94% 40395,5 65%

~°c w Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 295 246 96% 174 212,0 80%
-@ :o

> 19 Informatikai és Hírközlési Minisztérium 96 62% 1 541,3 60%

,o ó
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 124 56% 2770,7 50%

y Külügyminisztérium 309 88% 399,6 85%

y y
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 864 12% 975,5 15%

Y N Oktatási Minisztérium 534 25% 4212,0 31

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 19 16% 252,2 28%

Pénzügyminisztérium 1 146 85% 13515,0 26%

KKV-knak kifizetett támogatások összesen 370 904 91% 262 526,9 65%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 25 797 100% 37984,5 100%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 1 015 100% 2875,5 100%
N
is Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 59 219 100% 61 770,7 100%

o Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 308 383 100% 219 084,0 100%

+g Informatikai és Hírközlési Minisztérium 156 100% 2590,0 100%

rmN
Y

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 221 100% 5576,7 100%

Külügyminisztérium 350 100% 471,9 100%

0 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 7 218 100% 6332,3 100%
N

o Oktatási Minisztérium 2 165 100% 13397,0 100%

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 118 100% 891,3 100%

Pénzügyminisztérium 1 349 100% 51594,0 100%

Mindösszesen 405 991 100% 402 567,9 100%



Az egyes minisztériumok által kifizetett támo atások a 2004 . évben
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Minisztériumok Támogatott
(darab) Arány (%) Összeg

(millió Ft) Arány (%)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 10 067 24% 15240,4 38%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 13 2% 32,9 2%

r Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 3 094 10% 3014,4 9%

;,"-! Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 270 158 71% 72233,4 40%
Y Y

c = Informatikai és Hírközlési Minisztérium 12 4% 72,5 4%

Y ó 0 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 4 5% 139,0 5%

,w E Külügyminisztérium 139 27% 112,0 11%N
Y Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal 28 9% 253,6 11
2
,0 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 0% 0 0%

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 110 4% 584,0 3%

Pénzügyminisztérium 372 31% 1095,0 2%

Mikrovállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 283 997 62% 92777,2 26%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 10 209 25% 6255,8 16%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 5 1 % 6,8 0%

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 17 068 58% 12053,3 34%
m
w Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 30 260 8% 48593,7 27%
Y
w Informatikai és Hírközlési Minisztérium 202 64% 677,6 36%

Y á Ó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 8 11% 213,0 8%

N Külügyminisztérium 173 34% 168,8 16%
Y Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal 29 9% 301,6 14%
2

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 100% 15,0 100%

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 267 10% 1 732,0 10%

Pénzügyminisztérium 285 24% 3503,0 5%

Kisvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 58 507 13% 73520,6 21%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 6 527 16% 6645,3 17%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2 0% 15,0 1

M Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 6 377 22% 8774,7 25%

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 20 936 5% 25694,8 14%
Y
u) Informatikai és Hírközlési Minisztérium 43 14% 425,5 23%

Q Ca 19
N 9 á~ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 19 25% 576,0 22%

Y á E Külügyminisztérium 128 25% 217,7 21N r°Y Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal 28 9% 281,5 13%
2

	m Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 0 0% 0,0 0%

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 130 5% 886,0 5%

Pénzügyminisztérium 335 28% 11893,0 17%

Középvállalkozásoknak kifizetett támogatások összesen 34 525 8% 55409,5 16%



A 2004 . évben a 283 997 mikrovállalkozás, 58 507 kisvállalkozás, valamint 34 525
középvállalkozás részesült támogatásban . A 2003. évben 274 439 mikrovállalkozás,
73 161 kisvállalkozás és 23 304 középvállalkozás részére történt kifizetés .

2004-ben az olyan támogatási programok keretében, amelyeken a kis- és
középvállalkozások is támogatást nyerhettek el, összességében 82% volt a mikro-,
kis- és középvállalkozások részaránya . A nyertes pályázatokon belül a kis- és
középvállalkozások részére az összes támogatás 63%-a került kifizetésre . A 2003 .
év tekintetében a támogatottak 91%-a volt mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
melyek együttesen a támogatások 65%-ához jutottak hozzá .

A támogatásban részesített kis- és középvállalkozások száma 2000 . és 2004 . között
ingadozások mellett 10%-os mértékben emelkedett. A kifizetett támogatási összegek
2000 . és 2003. között jelentősen, több mint 80%-os mértékben emelkedtek, 2004-re
viszont a hatodával csökkent .
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Y Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 26 803 65% 28146,1 71%

ó r Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 20 3% 54,7 3%

N d Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 26 539 90% 23842,0 68%
N

Y á Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 321 354 84% 146 522,9 80%

	c Informatikai és Hírközlési Minisztérium 257 81% 1 175,7 63%

N ó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 31 41% 928,0 36%
0
w Külügyminisztérium 440 86% 498,5 47%

y Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal 85 26% 836,7 38%

Y N Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 100% 15,0 100%

Y Y Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 507 19% 3202,0 18%

Pénzügyminisztérium 992 84% 16491,0 24%

KKV-knak kifizetett támogatások összesen 377 029 82% 221 712,6 63%

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 41 438 100% 39646,5 100%

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 635 100% 1 882,8 100%
w

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 29 613 100% 35114,5 100%

E
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 382 837 100% 182 546,1 100%

2 Informatikai és Hírközlési Minisztérium 318 100% 1 864,6 100%

N Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 76 100% 2585,0 100%
N
Y Külügyminisztérium 512 100% 1058,7 100%

N Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal 321 100% 2221,7 100%

0 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1 100% 15,0 100%

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2 616 100% 17481,0 100%

Pénzügyminisztérium 1 188 100% 68666,0 100%

Mindösszesen 459 555 100% 353 081,9 100%



A költségvetés forrásaiból a kis- és kőzépválialkozások részére kifizetett
támo atások összesített adatai 2000-2004
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Megnevezés Támogatott
(darab) Arány (%) Összeg

(millió R) Arány (%)

A 2000. évben kifizetett támogatás_ ok
Mikrovállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 236 389 68% 47 129 24%

Kisvállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 43 365 12% 42 689 23%

Középvállalkozásoknak kifizetett
támogatások összesen 60 338 17% 54 535 29%

MKKV-k~

	

kífizetett
támogatások ősszesen 340 092 97% 144 353 76%

Összes támogatott 347 669 100% 189 644 100%

A 2001 . évben kifizetett támogatások
Mikrovállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 303 323 76% 77 540 29%

Kisvállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 66 203 17% 62 860 23%

Középvállalkozásoknak kifizetett
támogatások összesen 11 353 3% 69 726 26%

MKKV-k~

	

kifizetett
támogatások ősszesen 380 879 96% 210125 78%

Összes támogatott 398 399 100% 268 080 100%

A 2002. évben kifizetett támogatások
Mikrovállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 280 975 69% 120 324 27%

Kisvállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 60 317 15% 72 240 16%

Középvállalkozásoknak kifizetett
támogatások összesen 26 527 7% 72 312 16%

MKKV-k~

	

kifizetett
támogatások ősszesen 367 820 91% 264 919 60%

Összes támogatott 405 385 100% 443 780 100%

A 2003. évben kifizetett támogatások
Mikrovállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 274 439 67% 98 241 24%

Kisvállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 73 161 18% 96 852 24%

Középvállalkozásoknak kifizetett
támogatások összesen 23 304 6% 67 434 17%

MKKV-k~

	

kifizetett
támogatások ősszesen 370 904 91% 262 527 65%

Összes támogatott 407 086 100% 405 960 100%

A 2004. évben kifizetett támogatások
Mikrovállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 283 997 62% 92 776 26%

Kisvállalkozásoknak

	

kifizetett
támogatások összesen 58 507 13% 86 756 25%

Középvállalkozásoknak kifizetett
támogatások összesen 34 525 8% 55 411 16%

MKKV-k~

	

kifizetett
támogatások ősszesen 377 029 82% 221 714 63%

Összes támogatott 459 555 100% 353 082 100%



4.4. A kis- és a középvállalkozások részesedése a közbeszerzésekből

2004-ben a mikro-, kis- és középvállalkozások összesen 2 653 esetben nyertek
közbeszerzési pályázaton, ami több mint 72%-os részarányt jelent az összes
ajánlattevő között. A szektor vállalkozásai összesen 521 294 millió forint értékű
közbeszerzést nyerhettek el, amely 46,1 %-át teszi ki a 2004-ben elnyert
közbeszerzések együttes értékének. A 2003 . év során a kis- és középvállalkozói
szektor 65%-át adta a nyertes ajánlattevőknek, míg a közbeszerzés során elnyerhető
összegből 54,1 %-ban részesedett . 2004-ben a korábbi évekhez képest a
közbeszerzési pályázatok nyertes ajánlattevői körében jelentősen növekedett a
középvállalkozások, kisebb mértékben a mikrovállalkozások aránya .

A 2000-2004. évben kiírt közbeszerzési ál ázatok a ertes ajánlattevőinek adatai

Forrás: Közbeszerzések Tanácsa

A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény változást hozott a
közbeszerzések elbírálásának gyakorlatában . A korábbi 1995. évi XL . törvény
preferenciális szabályok alkalmazásával erősítette a kis- és középvállalkozások
részvételi esélyeit a közbeszerzési eljárásokban . A korábbi törvény érteimében az

55

Nyertes a'ánlattevők Nyertes a'ánlatok

száma aránya (%) összege
(millió R) aránya (%)

2000.
Mikrovállalkozás 274 7,4 25 075 4,8
Kisvállalkozás 695 18,7 85 897 16,4
Középvállalkozás 933 25,1 146 160 27,9
MKKV-k összesen 1902 51,3 257132 49,1
Összes pályázat 3 710 100,0 523 650 100,0

2001 .
Mikrovállalkozás 278 7,2 25 604 4,2
Kisvállalkozás 914 23,7 86 867 14,3
Középvállalkozás 1 325 34,4 245 438 40,4
MKKV-k összesen 2 517 65,4 357 909 58,9
Összes pályázat 3 846 100,0 606 943 100,0

2002 .
Mikrovállalkozás 309 7,3 23 333 2,9
Kisvállalkozás 1 006 23,7 69 734 8,7
Középvállalkozás 1 473 34,7 283 405 35,2
MKKV-k összesen 2 788 65,7 376 472 46,8
Összes pályázat 4 243 100,0 804 643 100,0

2003 .
Mikrovállalkozás 293 7,8 18 700 3,4
Kisvállalkozás 884 23,5 50 533 9,0
Középvállalkozás 1 268 33,7 232 770 41,7
MKKV-k összesen 2 445 65,0 302 003 54,1
Összes pályázat 3 767 100,0 558 353 100,0

2004.
Mikrovállalkozás 355 9,7 21498 1,9
Kisvállalkozás 830 22,7 83 837 7,4
Középvállalkozás 1 468 40,1 415 959 36,8
MKKV-k összesen 2 653 72,5 521 294 46,1
Összes pályázat 3 658 100,0 1 129 722 100,0



ajánlatkérő a felhívásban az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálása
részszempontjainak és azok súlyszámainak meghatározása körében, vagy az
egyébként egyenértékű ajánlatok választásánál előnyben részesíthette az ajánlatot,
ha az a felhívásban meghatározott módon elősegítette a kis- és középvállalkozások
részvételi esélyeinek növelését . Ebben az esetben e szempont súlyszáma akár az
ellenérték súlyszámának 10%-a is lehetett . A 2003. évi új törvény ezt gyakorlatot a
kis- és középvállalkozások preferenciális elbírálásáról megszüntette .

Annak ellenére, hogy megszűnt a preferencia lehetősége, a kis- és
középvállalkozások részesedése nem csökkent. Míg 2000-ben a kis- és
középvállalkozások a közbeszerzési pályázatok nyertes ajánlattevőinek 51%-át,
2001-ben, 2002-ben és 2003-ban pedig átlagosan 65%-át adták, 2004-ben arányuk
több mint 72%-ra nőtt. A 2000-2004. évi időszakot tekintve a nyertes ajánlattevők
között a mikrovállalkozások és a középvállalkozások a legnagyobb arányban 2004-
ben voltak jelen .

2000

Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a nyertes közbeszerzési
pályázatokból (2000-2004)

2001 2002 2003 2004

0 egyéb
0 középvállalkozás
0 kisvállalkozás

mikrovállalkozás

2000. és 2004. között a mikro-, kis-, és középvállalatok 2004-ben jutottak a
legnagyobb összegben, 521 294 millió forint értékben közbeszerzési pályázati
megbízáshoz. A közbeszerzési pályázatokon a mikro-, kis- és középvállalkozások
között legeredményesebbnek a középvállalkozások bizonyultak . Ez a vállalkozói kör
a pályázatokon elnyerhető összegből részesedését 2000 . és 2004 . csaknem
háromszorosára növelte, az elnyerhető összegből a legnagyobb mértékben,
415 959 millió forint összegben 2004-ben részesültek . A mikro- és kisvállalkozások
részesedésének aránya az elnyert megbízások összegéből csökkenő tendenciát
mutat .
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Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a nyertes közbeszerzési
pályázatokból (2000-2004)

2000 2001 2002 2003 2004

0 egyéb
E) középvállalkozás
0 kisvállalkozás
® mikrovállalkozás
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Melléklet

A bankok és szövetkezeti hitelintézetek mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
n ú tott bankhitelei 2003

A Magyar Fejlesztési Bankkal és az Magyar Export-Import Bankkal együtt .

A bankok és szövetkezeti hitelintézetek hitelállományának változása (2001-2004)
Hítelállomán összesen december 31-én millió forint

2000, 2001 : Szövetkezeti hitelintézetek nélkül, csak a bankok hitelallománya .
2002, 2003, 2004: Bankok és szövetkezeti hitelintézetek hitelállománya együtt .
A Magyar Fejlesztési Bankkal és az Magyar Export-Import Bankkal együtt .
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Mikrovállalkozások Kisvállalkozások Középvállalkozások
Mikro-, kis- és

középvállalkozás
összesen

2001 416 847 300 520 563 309 1 280 676
2002 416 847 300 520 563 309 1 280 676

2003 833 694 601 040 1 126 618 2 561 352

2004 1 250 541 901 560 1 689 927 3 842 028

Mikrovállalkozások Kisvállalkozások Középvállalkozások
Mikro-, kis- és

középvállalkozás
összesen

db millió Ft db millió Ft db millió Ft db millió Ft

1 1 Éven túli hitelek 18 268 244 055 19 837 153 119 4 843 232 963 42 948 630 137
összesen

Éven túli forinthitelek : 15 436 161 820 14 722 116 428 4 163 154 242 34 321 432 489
111

c ebből beruházási hitel 2 233 38 434 1 644 28 788 1 026 61 140 4 903 128 361

.ó
2. 1 .1 .2 Éven túli devizahitelek 2 832 82 235 5 115 36 691 680 78 722 8 627 197 648

w
~ 1 2 Éven bel üli hitelek 60 816 236 428 36 637 224 700 20 368 585 402 117 821 1046 530
R

c

összesen
Éven belüli 60 073 198 103 36 052 197 049 18 787 425 098 114 912 820 250

J 1 .2,1 forinthitelek :

m ebből export-
előfinanszírozási hitel 16 186 19 1 611 43 20 052 78 21 849

12.2 Éven belüli 743 38 325 585 27 651 1 581 160 304 2 909 226 280
devizahitelek

1 Tárgyévben nyújtott 79 084 480 483 56 474 377 819 25 211 818 366 160 769 1676 667
hitelek összesen

2 1 Éven túli hitelek 8 849 49 652 993 15 823 273 11 524 10 115 76 998
0

összesen

ó Éven túli forinthitelek : 8 838 49 566 993 15 823 273 11 524 10 104 76 913
T 2 .1 .1

ebből beruházási hitel 3 029 21 828 443 6 622 111 2 680 3 583 31 130
w

,x 2 .1 .2 Éven túli devizahitelek 11 85 0 0 0 0 11 85
m

N Éven belüli hiteleky 2.2 27 275 44 552 15 914 20 906 26 643 13 064 69 832 78 522
C összesen

.°1 Éven belüli 27 273 44 539 15 914 20 906 26 643 13 064 69 830 78 509
s forinthitelek :2 .2 .1
m ebből export-
m előfinanszírozási hitel 14 37 3 35 0 0 17 72
Ym Éven belüli 13
:ó 2 .2 .2 devizahitelek 2 13 0 0 0 0 2
N
N 2 Tárgyévben nyújtott 36 124 94 204 16 907 36 728 26 916 24 588 79 947 155 520

hitelek összesen



A bankok és szövetkezeti hitelintézetek mikro-, kis- és kőzépválialkozásoknak
n ú tott bankhitelei 2004

A Magyar Fejlesztési Bankkal és az Magyar Export-Import Bankkal együtt .

A mikro- kis- és kőié vállalkozások által felvett hitelek változása 2000-2004

2000, 2001 : Szövetkezeti hitelintézetek nélkül, csak a bankok által folyósított hitelek összege .
2002, 2003, 2004 : Bankok és szövetkezeti hitelintézetek által folyósított hitelek összege együtt .
A Magyar Fejlesztési Bankkal és az Magyar Export-Import Bankkal együtt .
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Mikrovállalkozások Kisvállalkozások Középvállalkozások
Mikro-, kis- és

középvállalkozás
összesen

darab millió R darab millió Ft darab millió R darab millió Ft

2000 20 014 288 971 16 426 284 286 12 536 602 852 48 976 1 176 109

2001 23 724 382 852 16 346 381 111 11 801 660 862 51 871 1 424 824

2002 55 297 476 065 33 143 324 613 32 945 599 208 121 385 1 399 884

2003 115 208 574 687 73 381 414 547 52 127 842 954 240 716 1 832 187

2004 117 998 579 261 61 629 399 943 56 502 869 937 236 129 1 849 140

Mikrovállalkozások Kisvállalkozások Középvállalkozások
Mikro-, kis-és

középvállalkozás
összesen

db millió R db millió R db millió R db millió R

1 1 Éven túli hitelek 8 469 202 132 3 933 122 823 3 574 269 628 15 976 594 582összesen

Éven túli forinthitelek : 5 434 94 269 2 708 57 756 2 273 122 203 10 415 274 228
1 .1 .1

ebből beruházási hitel 1 251 27 926 648 16 306 625 50 194 2 524 94 425
o

	0 1 1 2 Éven túli devizahitelek 3 035 107 836 1 225 65 067 1 301 147 425 5 561 320 354,
w
3 12 Éven belüli hitelek

összesen 63 765 273 762 36 480 240 930 21 924 575 623 122 169 1090 315

c Éven belüli 61351 164 096 34 705 190 153 19 773 406 368 115 829 760 516
121

forinthitelek :

ap ebből export- 18 396 16 1 670 21 5216 55 7281
előfinanszírozási hitel

1 .22 Éven belüli 2414 109 666 1775 50 777 2 151 169 356 6 340 329 800
devizahitelek

1 Tárgyévben nyújtott 72 234 475 894 40 413 363 753 25 498 845 251 138 145 1684 897
hitelek összesen

2 .1 Éven túli hitelek 8 124 56 269 861 17 238 278 7 344 9 263 80 851
összesen

o
N Éven túli forinthitelek : 8 121 55 951 857 16 938 278 7 344 9 256 80 232
>°, 2 .1 .1

ebből beruházási hitel 2 468 19 611 370 47 129 3 271 2 967 29 692

1°Y 2.1 2 Éven túli devizahitelek 3 319 4 18 952 0 0 7 618
mw
N Éven belüli hitelekY 2'2 összesen 37 640 47 098 20 355 18 952 30 726 17 342 88 721 83 392
E
m Éven belüli 37 640 47 098 20 355 18 952 30 726 17 342 88 721 83 392
s 2 2 1

forinthitelek :

N ebből export- 0 0 0 0 2 0 2 0
Y előfinanszírozási hitel
m Éven belülió 2.2 .2 0 0 0 0 0 0 0 0
N devizahitelek
N Tárgyévben nyújtott

2 ' hitelek összesen 45 764 103 367 21 216 36 190 31 004 24 686 97 984 164 243
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