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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A téma aktualitása és a személyes motivációk 
A rendszerváltást követően a magyar gazdaságban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) száma, 
súlya és nemzetgazdasági szerepe nagymértékben megnőtt. A KSH 2010. évi adatai szerint a kkv-k 
biztosítanak munkahelyet a versenyszférában foglalkoztatottak több mint 70%-ának, innen 
származik a nemzetgazdaságban előállított hozzáadott érték közel fele és az export harmada. Fontos 
forrásai a munkahelyteremtésnek és az üzleti újításoknak. A kkv-k teljesítménye alapvetően 
befolyásolja a gazdaság egészének kibocsátását és versenyképességét. 
A kisvállalkozások a legérzékenyebbek az üzleti környezet változására és az adminisztratív terhek 
növelésére, ők reagálnak leggyorsabban a kedvező lehetőségekre. Az innováció és a foglalkoztatás 
fontos hajtóerejét jelentik.  
A magyar kis- és középvállalkozói szektor mára nagyon hasonlóvá vált a kevésbé fejlett korábbi és 
az újonnan csatlakozott EU-tagállamok kisvállalkozói szektoraihoz. Nagyszámú, kisméretű 
vállalkozás működik a gazdaságban. A hazai vállalkozásokban foglalkoztatottak száma átlagosan 
nem éri el az 5 főt. 
Magyar sajátosságnak tekinthető a kkv-k számának és a valós gazdasági teljesítményének 
meghatározásakor jelentkező ellentmondás. Ennek lényege: míg a ténylegesen bejegyzett kkv-k 
száma meghaladja a 800 ezret, mindössze 15-20 ezerre tehető azok száma, melyek jelentős 
értéktermelésre és erre alapozott fejlődésre képesek. Ennél is kisebb azon kkv-k száma (kb. 3-5 
ezer), amelyek megállják helyüket a nemzetközi versenykörnyezetben is.  
 
Információink és tapasztalataink megerősítik, hogy nemcsak Európában, hanem a világ más 
kontinensein is, így az USA-ban, Ausztráliában, Ázsiában a kisvállalkozások döntő szereppel 
bírnak a gazdaság fejlődésében, a foglalkoztatási problémák megoldásában. 
 
Az Európai Tanács 2000. évi lisszaboni ülésén még azt a célt fogalmazta meg, hogy az Európai 
Uniónak 2010-ig a világ legdinamikusabb, legversenyképesebb tudásalapú társadalmává kell válnia. 
Gazdasági súlyuknál fogva, az Unió versenyképessége nagyban függ a kisebb vállalkozásoktól, 
amelyek jelentős többségét teszik ki a tagországok vállalkozásainak és a munkalehetőségek 
kulcsfontosságú hányadát adják. 
 
Az előbbre jutás kulcsa: a tudás és az innováció. A klasszikus megállapítás szerint az innováció a 
gazdasági fejlődés/növekedés motorja. Ahhoz azonban, hogy az innovációkban rejlő lehetőségek 
hatékonyan kihasználhatók legyenek, jobb üzleti („innováció-barát”) környezetet kell(ene) 
létrehozni az egységes belső piacon belül. Olyan kihívás ez, amelynek kezelésében az uniós 
szabályozás mellett minden tagországnak megvannak/meglennének a saját teendői is.  
 
Vállalkozás területén szerzett gyakorlati tapasztalataim és elméleti ismereteim megerősítettek 
abban, hogy a XXI. századra a termelési tényezők hatékony működését, a versenyképességet – mely 
napjainkra kiemelt szereppel bír – az innováció nagyban előmozdíthatja. Az innováció alapvetően 
vállalati/vállalkozói feladat. Az innovatív vállalkozások még egy válsággal küszködő gazdaságban 
is előnyben vannak a „helyben-járók”-hoz képest. Sokan éppen a válságos időszakot használják fel 
egyfajta innovációs erőgyűjtéshez, hogy azután a válság elmúltával dinamikusan „robbantsanak”. 
Éppen ezért fontos, hogy válságok idején se szűnjön meg a mikro-szintű innovációk kormányzati 
ösztönzése. Meggyőződésem hogy, Magyarországnak ebben a feladat-komplexumban kell 
megtalálnia saját teendőit, amelyek úgy szolgálnak nemzeti érdekeket, hogy egyúttal az EU 
számára is előremutatóak.  
A kis- és középvállalkozások érdekeit szem előtt tartó intézkedések meghozatala a nemzeti 
jogalkotási hatáskörbe tartozik, melynek egyik kiemelt területe a jövedelemadóztatás, ennek 
keretében a vállalkozások nyereségének adóztatása. 
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A magyar gazdaságban az adózás területén az elmúlt húsz év alatt jelentős változások következtek 
be. Igazán adóztatásról az 1987/88-as adóreform bevezetésétől beszélhetünk. Folyamatos 
módosításokat hajtottak végre az adópolitikában, melyben a gazdasági és társadalmi célok 
fogalmazódnak meg. Az adórendszer változásai új adónemek bevezetését, régiek eltörlését, 
módosítását jelentették. Ezen változások jelentősen befolyásolták a vállalkozások működését. 
 
A téma iránti személyes érdeklődésem mintegy húsz évre tekint vissza. Ezzel összefüggésben 
szereztem az adótanácsadói, majd később – megfelelő szakmai gyakorlattal a hátam mögött – 
adószakértői képesítést. Megszerzett tapasztalataimra alapozva – ismereteim szerint a gödöllői 
egyetemen elsőként, mintegy 18 évvel ezelőtt – két adózási tantárgyat fejlesztettem ki és hirdettem 
meg, kezdetben fakultatív jelleggel. Öröm volt számomra a jelentős számú hallgatói érdeklődés. 
Tantárgyaim oktatási tapasztalatai és különféle vállalkozásoknak végzett könyvelési munkáim, 
valamint saját, illetve családi vállalkozási tevékenységeim rávilágítottak arra, hogy a szabályozási 
környezeten belül az adóztatási gyakorlat feltételrendszere a vállalkozások versenyképességét 
jelentősen befolyásolhatja.  
 
 
1.2. A kutatómunka céljai és hipotézisei 
 
1.2.1. Célkitűzések 
Tudományos igényű törekvéseim alapján a kutatómunka legfőbb célja: komplex statisztikai 
elemzések révén olyan összefüggések feltárása, amelyek egyértelművé teszik, hogy a vállalkozások 
nyereségadózásába épített preferenciák miként szolgálták az aktuális kormányzat azon törekvését, 
hogy a társas vállalkozások számára kedvezőbb, az innovációt ösztönző üzleti környezetet 
alakítsanak ki. Ezt a fő célt egymáshoz kapcsolódó részcélokon keresztül kívántam elérni. A 
részcélok felállítása nem volt egyszerű, mivel a vizsgált témakör tipikusan magán viseli a „minden 
mindennel összefügg” jellemzőket.  
 
 
A kutatás során részcéljaimat a következők szerint fogalmaztam meg: 

‐ A kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, és annak kritikai értékelése, 
kiemelten három területre: 

- az innováció fogalmi kategóriáinak értelmezése, illetve az értelmezés 
„fejlődése” a szakirodalmi források tükrében; 

- a kis- és középvállalkozás (kkv) kritériumainak hazai és külföldi 
értelmezése; 

- az állami szabályozás azon elemeinek áttekintése – kiemelten az adózásra –, 
amelyek a vállalkozói szervezetek innovációs aktivitását befolyásolhatják. 

‐ Az előzőek folyományaként: az adminisztratív szabályozási környezet vállalkozókra 
gyakorolt hatásának bemutatása hazai és nemzetközi forrásokra támaszkodva. 

‐ A magyarországi kkv szektor társas vállalkozásainak vizsgálata nagyszámú primer 
adatállomány felhasználásával és a kapott eredmények összevetése az e témakörben 
megjelent szakirodalmi eredményekkel. 

‐ A Társasági adótörvény azon elemeinek összegyűjtése és rendszerezése, amelyek 
ösztönzőleg hathatnak a vállalkozások innovációs tevékenységére, elősegíthetik a 
vállalkozások K+F+I tevékenységének finanszírozását a forrásszerzés lehetőségeinek 
javításával, bővítésével. 

‐  A hazai szakirodalomban a kkv-k K+F+I tevékenységének jellemzése alapvetően a NAV 
(korábban APEH) szekunder adatain, valamint kisebb mintavétel segítségével végzett 
szubjektív kérdőíves felmérésen alapulnak. Ezzel szemben kutatási célom volt a hazai kkv-k, 
ezen belül kiemelten a középvállalkozói kör, K+F+I tevékenységének objektív elemzése. 
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Az elemzés alapja a vállalkozások innovációs tevékenységéhez kapcsolódó 
adókedvezmények primer adatállománya. 

‐ Komplex ökonometriai feldolgozás elvégzése az egyedi struktúrában és formátumban 
rendelkezésre álló primer adatállomány alapján. A feldolgozás során célom: 

-  az adatállomány megfelelő konvertálása és rendszerezése,  
- új, származtatott adatok képzése. 

‐ A rendszerezett adatállomány elemzéséhez a megfelelő statisztikai módszer(ek) 
kiválasztása.  

‐ Annak vizsgálata, hogy van-e kapcsolat a vállalkozások meghatározó jellemzői (a külföldi 
tulajdonhányad, a végzett gazdasági tevékenység jellege, a vállalkozás regionális 
elhelyezkedése, a vállalkozás formája) és az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények 
igénybevétele között. 

‐ A vállalkozások meghatározó jellemzőinek (a külföldi tulajdonhányad, a végzett gazdasági 
tevékenység jellege, a vállalkozás regionális elhelyezkedése, a vállalkozás formája azaz, a 
független változók) elemzése, és annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakorolnak az 
adózás előtti eredményre, az adólapra, az adóra, az innovációhoz kapcsolódó adócsökkentési 
lehetőségekre, valamint a vállalkozások néhány pénzügyi mutatójára (a függő változók). 

‐ Klaszteranalízis segítségével a középvállalkozói kört, alapvető jellemzőik alapján 
csoportokba rendezni és az egyes csoportokat jellemezni. 

‐ Mindezek eredményeként olyan következtetések levonása, amelyek: 
- egyfelől: választ adnak az alapvető kérdésre, hogy a vizsgált vállalkozói 

szervezetek innovációs aktivitását miként befolyásolták az állami 
szabályozás ilyen célú elemei, 

- másfelől: alapot adnak olyan javaslatok megfogalmazásához, amelyek az 
állami szabályozás (kiemelten az adózás) rendjének továbbfejlesztését segítik 
elő, annak tudatában, hogy a kkv-szektor innovációs aktivitása a 
nemzetgazdaság fejlődését alapjaiban befolyásoló tényező. 

 
Nem célom elemezni a kkv-k teljes szabályozási környezetét, ennek keretében a vállalkozások 
pozitív támogatási rendszerét, az egyes vállalkozás-finanszírozási módokat, a vállalkozói tudás, 
humánerőforrás összefüggésrendszerét, illetve a vállalkozói infrastruktúra jellemzőit. 
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1.2.2. Hipotézisek 
A szabályozási környezet egyik elemeként az adóztatási gyakorlat is alkalmas eszköz lehet a 
vállalati K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció) tevékenység ösztönzésére.  
Ezen meggyőződésem alapján a kutatásaim folytatásához fogalmaztam meg hipotéziseimet (H1-
H5).  
 
H1: A társas vállalkozások nyereségadózásának hazai szabályozása nem nyújt kimutatható ösztönző 
hatást a kis- és középvállalkozói szektor innovációs aktivitásához.  
 
H2: A társas vállalkozások nyereségadózásának hazai szabályozása a kkv-k számára nem nyújt 
versenyelőnyt. 
 
H3: A hazai kkv-k (kiemelten a középvállalkozások) regionális elhelyezkedése, végzett 
tevékenysége, gazdálkodási formája és tulajdonosi struktúrája befolyásolja a vállalkozások 
innovációs aktivitását. 
 
H4: Az innovációs tevékenységhez kapcsolódó adókedvezményeket alapvetően a külföldi 
tulajdonhányadú vállalkozások veszik igénybe. 
 
H5: A társasági adókulcs mérséklése, az adókedvezmények feltételrendszerének egyszerűsítése, a 
korrekciós tételek és a kedvezmények csökkentése elősegítheti a vállalkozások adóterheinek 
mérséklését, anélkül, hogy a költségvetés adóbevétele csökkenne.  
 
Az ismertetett célok teljesítése és a megfogalmazott hipotézisek igazolásának szándéka feszes 
munkamódszert igényelt. Ennek elősegítésére terveztem meg azt a folyamatmodellt, ami egyben 
értekezésem tartalmi tagozódását is megmutatja, és amelynek mentén építettem fel dolgozatomat (1. 
ábra). 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

             
   
 
 
 
 
 
 
   
     
 
             
            
 
 
 
 

 
 
   
 

             
             
             

          
 

    
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

    
 
 
 
 

1. ábra: A dolgozat tartalmi felépítését tükröző folyamatmodell 
 
 

6. Adatállomány rendszerezése

6.2. Esetek (vállalkozások) rendszerezése 6.1. Változók (paramétek) rendszerezése 

5. Adatállomány konvertálása TXT formátumból SPSS formátumba 

6.1.1. Nem releváns változók törlése 

6.1.2. Változók közötti számszaki 
összefüggések ellenőrzése 

6.1.3. Új változók generálása 

6.2.1. Kkv-k kiválasztása

6.2.2. Kkv csoport szűkítése gazdálkodási 
forma alapján 

6.2.3. Hibás adatállománnyal rendelkező 
vállalkozások törlése

8.Rendszerezett adatállomány 

2. Szakirodalom feldolgozása 

1. Célkitűzések megfogalmazása 

3. Hipotézisek felállítása 

7. Statisztikai módszerek kiválasztása 

10. Adatfeldolgozás lépései és eredményei 

10.2. Középvállalkozások vizsgálata

Az egyes klaszterek jellemzése 
 Innovációt ösztönző 
kedvezmények klaszterenként 

11. Összegzés, következtetések, javaslatok 

9. Módszertannak megfelelő adatállomány 

  Végzett tevékenység szerint  
  Régiók szerint 
  Gazdálkodási forma szerint 
  Tulajdonosi összetétel szerint 

Faktorok számának meghatározása 
Faktorok értelmezése és rotálása 

10.2.1. Innovatív fejlesztést ösztönző 
adókedvezmények kereszttábla elemzés

10.2.2. Adózás előtti eredmény, adóalap, adó, 
adókedvezmények variancia elemzése 

10.2.4. Középvállalkozások csoportokba 
rendezése klaszteranalízissel  

10.2.3. A változók számának csökkentése 
faktoranalízissel  

10.1. Kkv-k általános vizsgálata leíró statisztika alapján, összehasonlítás a nagyvállalatokkal  

4. Adatgyűjtés (2008. évi társasági adóbevallás adatai (APEH) 

6.1.4. Innovatív fejlesztést ösztönző 
változók kiválasztása 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. A vállalkozások, kisvállalkozások és az innováció jellemzői 
 
2.1.1. A „vállalkozás”, „kisvállalkozás” fogalmi értelmezése, jellemzői 
A „vállalkozó” kifejezés francia eredetű, közvetítőt, vagy kapcsolatteremtőt jelent. A középkorban 
a vállalkozó kifejezést kettős értelemben használták. Szereplőt, valamint olyan személyt jelentett, 
aki „nagy termelőmunkát” koordinált. A nagy termelőmunkák esetében (pl.: építészeti 
munkálatok) az irányító nem vállalt kockázatot, csupán az volt a feladata, hogy az adott erőforrás 
állományt működtesse, felhasználja. A XVII. században a vállalkozással kapcsolatosan a kockázat 
fogalma megváltozott. Azt a személyt tekintették vállalkozónak, aki szerződéses kapcsolatba 
került a kormánnyal valamilyen szolgáltatás teljesítése érdekében. Az 1700-as években 
fejlesztette ki Cantillon a vállalkozóval kapcsolatos korai elméletek egyikét. 1725-ben a 
vállalkozót, mint kockázatvállalót értelmezte, aki meghatározott áron vásárol és előre nem 
rögzített áron ad el. Ennek köszönhetően a vállalkozói tevékenységnek kockázata van. Beaudeau 
kockázatviselő, tervező, irányító, szervező és tulajdonnal rendelkezőként értelmezte a vállalkozót 
(1797). 1803-ban Say elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tőkenyereségtől. 1876-ban Walker 
megkülönböztette azokat, akik a pénztőkét biztosítják és részesednek ennek hozamából, valamint 
azokat, akik menedzseri képességeik révén jutnak profithoz. 1934-ben Schumpeter így 
fogalmazott: „a vállalkozó újít és még ki nem próbált technológiákat fejleszt ki”. 1961-ben 
McCleliand a vállalkozót „energikus, mérsékelt kockázatot vállaló személyként” értelmezte. 
1964-ben Drucker azt állította, hogy „a vállalkozó maximálisan kihasználja a lehetőségeket”. 
Shapero (1975) szerint a vállalkozó kezdeményez, társadalmi gazdasági mechanizmusokat szervez 
és vállalja a kudarc kockázatát. 1980-ban Vesper véleménye szerint a vállalkozót 
különbözőképpen látják a közgazdászok, a pszichológusok, az üzletemberek és a politikusok. 
1983-ban Pinchot szólt a belső vállalkozóról, aki szerinte egy, már meglévő szervezeten belüli 
vállalkozó. 1985-ben Hisrich így fogalmazott: „a vállalkozás valami új és értékes dolog 
létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva 
a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot, és megkapja a folyamat révén keletkező 
anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést”. (Hisrich-Peters, 1991) 
 
A vállalkozás minden megfogalmazása megegyezik abban, hogy olyan viselkedésről beszélünk, 
amely magába foglalja a kezdeményezést, a társadalmi-gazdasági mechanizmusok szervezését és 
újjászervezését az erőforrások és helyzetek előnyös gyakorlati felhasználása érdekében, valamint a 
kockázat, vagy a kudarc elfogadását. A vállalkozó definíciója nem független tértől és időtől, minden 
korszakban az adott kor igényeinek megfelelően fogalmazták meg, mit értenek vállalkozón, illetve 
vállalkozáson. Magyarországon a Vállalkozók Országos Szövetsége 1993-ban a következőképpen 
definiálta a vállalkozó fogalmát: Vállalkozónak ma Magyarországon az tekinthető, aki 
magántőkéjét kockáztatva, piaci körülmények között, gazdasági tevékenysége eredményeként 
adózott jövedelemre tesz szert. Ilyen módon nem vállalkozó, hanem ügyeskedő az, aki a törvények 
kijátszását tartja szem előtt és nem a gazdasági tevékenységet. (Szirmai, 2005)  
 

A Magyar Tudományos Akadémia (2004) értelmező kéziszótára szerint a vállalkozás: 
„1. Az a cselekvés, hogy valaki vállalkozik valamire;  
  2. Az a munka, amelyre valaki vállalkozik;  
  3. Jövedelmet biztosító termelő vagy szolgáltató gazdasági egység, forma létrehozására, 
fenntartására irányuló tevékenység.” 
Az Európai Unió gazdaságpolitikájában a vállalkozás fogalmának megkülönböztetése a vállalat 
fogalmától több mint 20 éve kezdődött. 2003-ban „Vállalkozás Európában” címmel kibocsátott 
Zöld Könyv szerint: „A vállalkozás gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység 
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teremtésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és/vagy az 
innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül”. 

E definíció szerint a vállalkozás: 
- egyfajta gondolkodásmódot, 
- fejlesztést, 
- kreativitás megvalósítását, 
- kockázat vállalást jelent. 

 
A magyar szóhasználatban szinonimaként használják a vállalkozás és a vállalat megnevezést. A 
szakirodalomban ezeknek a szavaknak a jelentése szétválik. Több elemzés (Ács et al., 2003; EC, 
2003) rámutat a különbözőségekre. Az alapvető különbözőség, hogy a vállalkozás szó két 
értelemben használható. Jelent egyrészt vállalkozási tevékenységet, másrészt szervezetet, amelynek 
keretében a vállalkozás folyik. A vállalkozás, mint tevékenység, elvont fogalom, és nem 
szükségképpen kapcsolódik a vállalkozáshoz, mint szervezethez. A vállalkozás szó szervezeti 
értelemben való használata bekerült a magyar hivatalos nyelvbe. Az alkotmány a vállalkozás 
szabadságáról beszél, és itt egyértelmű, hogy az elvont fogalomról van szó. A kis- és 
középvállalkozásokról és fejlesztésük támogatásáról szóló törvény, a KSH közleményei és az 
illetékes minisztériumok dokumentumai a vállalkozás szót gyűjtőfogalomként használják a 
gazdasági társaságokra, szövetkezetekre és egyéni vállalkozásokra (Kállay–Imreh, 2004). Ezen 
ellentmondásokra alapozva Román (2002a, 2002b, 2003) bírálta ezt a gyakorlatot és javasolta a 
kisvállalat elnevezés használatát. Ugyanezen kritika jelenik meg Szerb (2004) írásában is, amely 
szerint a vállalat egy jogilag önálló szervezet, míg a vállalkozás egy cselekvés, amely a vállalat 
létrehozására és fenntartására irányul. 

Dolgozatomban üzleti vállalkozásnak tekintem az önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező 
gazdálkodó szervezetet, amely tevékenységét profitorientáltan végzi. 
 
2.1.2. A vállalkozások besorolása, a kisvállalkozások definíciója 
A világ fejlett országaiban megtalálhatóak a kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó törvények. A 
kisvállalkozásokra vonatkozó jogszabályok általában mindenhol keretjellegűek, elsősorban az egyes 
kkv kategóriákat definiálják és kötelezettséget vállalnak a kkv-k támogatásáért. A kis- és 
középvállalkozások meghatározására nincs egy, az egész világra egységesen érvényes definíció. 
Ennek magyarázata, hogy a kkv-k szabályozásánál az adott ország, régió helyi sajátosságait is 
figyelembe veszik. A sajátosságok ellenére több közös kritérium is megfogalmazódik a kkv-k 
meghatározásakor. Főszabályként megállapítható, hogy jellemzően létszám, továbbá valamilyen 
pénzügyi adat (mérlegfőösszeg vagy árbevétel nagysága) alapján határozzák meg az egyes 
vállalkozási csoportokat (ezek a csoportok általában a következők: mikro-, kis-, közép- és 
nagyvállalkozás). 
A vállalkozások kategóriákba való sorolását gazdaságpolitikai okok is szükségessé teszik. A 
vállalkozói csoportok elkülönítésével könnyebben lehet az állami támogatásokat meghatározott 
feltételeknek megfelelő csoportokhoz eljuttatni. 
Az egyik legrégebbi kisvállalkozásokkal kapcsolatos törvényt az USA-ban hozták. 1953-ban a 
„Small Business Act” szerint a kisvállalkozás olyan szervezet, amelyet „függetlenül birtokolnak és 
működtetnek, és nem játszik domináns szerepet működési területén” (Small Business Information, 
2007) 
A kisvállalkozói fogalom értelmezése néhány országban: 
 
Amerikai Egyesült Államok 
A kisvállalkozás definíciója függ az iparágtól, hiszen míg egyes iparágakban bizonyos vállalati 
méret kicsinek számít, addig másutt meghatározó pozíciót jelent. Ezt a kisvállalkozási definíciót 
iparág specifikusnak nevezzük és az USA-ban a Small Business Act által életre hívott 
Kisvállalkozási Hivatal (Small Business Administration (SBA)) teremtette meg. A Hivatal az iparági 
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sajátosságokat figyelembe véve iparáganként eltérően definiálja a kisvállalkozásokat. Alapvető 
szabály, hogy a termelő és bányászati cégek esetében az 500 főnél kevesebbet foglalkoztatókat; a 
többi vállalkozás esetében az 5 millió dolláros éves árbevételt el nem érőket tekinti kicsiknek. E 
szabály alól vannak kivételek. 
 
A besorolásnál tekintettel vannak az iparág gazdasági struktúrájára, versenyképességére, az iparág 
átlagos vállalkozási méretére stb. A felsorolt szempontok alapján kisvállalkozásnak minősülnek   

- legfeljebb 500 alkalmazottat foglalkoztató cégek a termelő és bányászati iparágakban, 
- legfeljebb 100 alkalmazott foglalkoztató nagykereskedelemmel foglalkozó 

vállalkozások, 
- legfeljebb 7 millió dollár éves árbevétellel rendelkező kiskereskedelmi és szolgáltató 

területen működő vállalkozások,   
- legfeljebb 33,5 millió dollár éves árbevételt elérő építőipari vállalkozások, 
- legfeljebb 14 millió dollár árbevételt elérő speciális kereskedelmi vállalkozások és  
- a legfeljebb 0,75 millió dollár árbevételt elérő cégek a mezőgazdasági ágazatok 

zömében. (Small and Medium Sized Enterprises, 2005) 
 
A kisvállalkozás kategóriára vonatkozóan különböző jogszabályok eltérő megfogalmazást 
tartalmaznak az Egyesült Államokban (Holmes et al., 2001).  

- Nyugdíj Terv (A SIMPLE = Savings Incentive Match Plan for Employees ) a 100 főnél 
kevesebb alkalmazottat foglalkoztató cégeket tekinti kisvállalkozásoknak, és ezek 
számára biztosít könnyítéseket. 

- Virginia Állam Kisvállalkozás Finanszírozási Hivatala azokat a vállalkozásokat tekinti 
kicsinek, melyek foglalkoztatotti létszáma a 250 főt nem éri el az árbevételük 10 millió 
dollár alatti, és a vállalkozás értéke nem haladja meg a 2 millió dollárt. (VSBFA, 2006) 

- A kisvállalkozói fogalom meghatározására az állami szférán kívül más kritérium szerinti 
definíciók is léteznek. Banki területen a bankhitelek szempontjából 25 ezer dollár alatti 
hitelösszeg minősül kisvállalati hitelnek (Kállay-Imreh, 2004). 

 
Az USA-ban nem használják a középvállalkozás kifejezést, csak a kisvállalkozások valamint a 
nagyvállalatok fogalmát. A két kategóriát elkülönítő ismérvek az 
Európai Uniós szabályozáshoz hasonlóan a nettó árbevétel összege, a foglalkoztatottak létszáma és 
a mérlegfőösszeg. Ezen ismérveknek az egyes kategóriákat elválasztó értékei a vállalkozás 
tevékenységétől függenek, a kritériumokat nagyon részletes, hatos fokozatú bontásban állapítják 
meg. (Small and Medium Sized Enterprises, 2005) 
 
Thaiföld 
Ázsiában Thaiföldön gazdasági ágazatonként kerültek meghatározásra a mutatószámok, viszont a 
foglalkoztatottak száma mellett a vállalkozás tőkéje is megjelenik (1. táblázat). 
A kisvállalkozásokat 3 kategóriába sorolják be a tevékenység jellegétől függően: 

- feldolgozóipari vállalkozások, beleértve az ipari termelést, bányászatot, mezőgazdaság 
termelést főként a mezőgazdasági termékek feldolgozását,  

- kereskedelmi vállalkozások: a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, import és export,  
- szolgáltató vállalkozások: a vállalkozások támogatása a gyártás, a kereskedelem, 

szállodák, turizmushoz kapcsolódó iparágak, javítás, szállítás és szépségszalonok stb.  
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1. táblázat: A kkv-kritériumok Thaiföldön 

Kis Közepes  
 
 

Tevékenységek 
 

Foglalkoz-
tatottak 

(fő) 

Tőke 
(beleértve
a földet) 
(millió 

thai baht) 

 
Foglalkoz-

tatottak 
(fő) 

Tőke 
(beleértve   
a földet) 

(millió thai 
baht) 

Ipar < 50 < 50 51-200 50 < 200  
Szolgáltatás < 50 < 50 51-200 50 <200  
Nagykereskedelem < 25 < 50 26-50 50 <100  
Kiskereskedelem < 15 < 30 16-30 30 < 60  

    Megjegyzés: 2012. 05.26-án 1 bath = 7,571 Ft  
    Forrás: Thaiföldi Ipari Minisztérium (2012)  
 

Japán 
Japánban a méretkategóriákat a foglalkoztatottak száma, a végzett gazdasági tevékenység és az 
alaptőke összege dönti el. Itt használják a középvállalkozási kategóriát is. (2. táblázat) 
 

 
2. táblázat: Kis és középvállalkozások mérethatárai Japánban 

Kisvállalkozások Kis- és középvállalkozások  
 
Tevékenységek Foglalkoztatottak 

száma (fő) 
Alaptőke 

(millió yen) 
Foglalkoztatottak 

száma (fő) 
Ipar, építőipar, 
szállítás, egyéb ágak 

 
< 20 

 
< 300 

 
< 300 

Nagykereskedelem < 5 < 100 < 100 
Szolgáltatás < 5 < 50 < 100 
Kiskereskedelem < 5 < 50 < 50 
Megjegyzés: 2012. 05.25-án 1 yen = 2,993 Ft  
Forrás: White paper of SME's Japan Small Business Research Institute, (2009) 
 

Európa-EU 
Az Amerikai Egyesült Államokkal ellentétben az Európai Unió (EU) egységes ajánlást fogadott el a 
kkv definícióra, melyet 2003-ban módosítottak (2003/361/EK bizottsági ajánlás), és ezt 2005. január 
1-jétől veszik figyelembe, mint jogosultsági kritériumot az uniós támogatások odaítélésekor. 
A hatályos definíció alapján kkv-nak tekintendő minden olyan vállalkozás, mely 250-nél kevesebb 
főt foglalkoztat, és éves nettó árbevétele nem éri el az 50 millió eurót, vagy mérlegfőösszege a 43 
millió eurót. Ezen túl teljesíteniük kell az úgynevezett függetlenségi kritériumot is, mely szerint egy 
vállalkozás akkor minősül kkv-nak, ha abban az állam, önkormányzat, vagy nem kkv kategóriába 
tartozó vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és 
együttesen sem haladja meg a 25%-ot. 

Bár az EU-s kkv definíció a tagállamok számára csak ajánlás, az uniós országok többsége saját 
szabályként is ezt alkalmazza, míg mások csak az uniós pályázatok odaítélésekor veszik figyelembe. 
 
 
 
Németország 
A kis- és a középvállalkozások kritériumai Németországban az egyes gazdasági ágakban eltérően 
alakulnak. (3. táblázat) 
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3. táblázat: Kis-és középvállalkozások kritériumai Németországban 

Kisvállalkozás Középvállalkozás 
Tevékenység Foglalkoztatottak 

száma (fő) 
Nettó 

árbevétel 
(euró) 

Foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Nettó árbevétel 
(euró) 

Ipar 1-49 <1 millió 50-499 1-12,8 millió 
Kézművesipar 1-2 <50 ezer 3-49 50 ezer-1 millió 
Kiskereskedelem 1-2 <250 ezer 3-49 250 ezer-5 millió 
Szolgáltatás 1-2 <50 ezer 3-49 50 ezer-1 millió 

Megjegyzés: 2012. 05.25-án 1 euró = 299,600 Ft  
Forrás: Loecher (2000) 

 
Magyarország 
Magyarországon a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (továbbiakban kkv törvény) szabályozza a kkv-k besorolását. A kkv törvény 
megalkotásának célja volt elősegíteni: 

- a kkv-k fejlődését, a verseny- és foglalkoztatási képességük megőrzését továbbá 
- a vállalkozásokról gyűjtendő statisztikai adatok uniós módszerekkel történő 

összehangolását. 
A kkv törvény alapján a vállalkozások megkülönböztetése (kkv-k besorolása) a foglalkoztatottak 
száma, pénzügyi adatok, függetlenség alapján történik.  
 
A foglalkoztatottak száma az átlagos statisztikai létszám alapján határozható meg, de megtalálható 
az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében is. Az állományi létszámba beletartozik a 
teljes munkaidős, a részmunkaidős és a szezonális munkaerő. Jogviszonyra tekintettel az állományi 
létszám tartalmazza:   

- az alkalmazottakat, 
- a vállalkozásnak dolgozó, neki alárendelt és a nemzeti jogszabályok szerint 

alkalmazottnak számító személyeket, 
- a tulajdonos-vezetőket, 
- a partnereket, akik a vállalkozásnál valamely rendszeres tevékenységben részt 

vesznek, s a vállalkozástól pénzügyi haszonra tesznek szert.  
Az állományi létszámot éves munkaerőegységben (ÉME) kell kifejezni. Egységnek számítanak a 
részmunkaidős alkalmazottak, az idénymunkások és azok, akik nem teljes évet dolgoztak. Őket az 
egy egység törtrészével kell kimutatnia. (EC, 2006)  
A foglalkoztatottak létszáma alapján mikrovállalkozás a 10 főnél kevesebbet, kisvállalkozás az 50 
főnél kevesebbet, középvállalkozás a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató, profitorientált gazdálkodó 
szervezet. 
A gazdálkodási adatok közül az éves nettó árbevételt vagy a mérlegfőösszeget kell figyelembe 
venni. A létszámadatokkal együtt kell teljesülnie azon feltételeknek, hogy   

- mikrovállalkozás esetében az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 2 
millió eurónak megfelelő forintösszeg, 

- kisvállalkozás esetében az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 10 
millió eurónak megfelelő forintösszeg,  

- középvállalkozásnál az éves nettó árbevételre vonatkozó határ 50 millió eurónak, a 
mérlegfőösszegre vonatkozó pedig 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. 

Induló vállalkozás esetében a mutatószámokat éves szintre kell megállapítani (4. táblázat). 
 
 
 
 



 16

4. táblázat: Kis- és középvállalkozások kritériumainak változása Magyarországon 
 2001.01.01. 

(1999.évi XCV. tv.) 
2004.05.01-2004.12.31. 
(átmeneti rendelkezés) 

2005.01.01.- 
(2004.évi XXXIV. tv.) 

Mikrovállalkozás  
Összes 
foglalkoztatott  0-9 fő 0-9 fő 0-9 fő 

Éves nettó 
árbevétel - - 

Előző évi mérleg-
főösszeg - - 

2 millió eurónak 
megfelelő forint 

Kisvállalkozás 
Összes 
foglalkoztatott  10-49 fő 10-49 fő 10-49 fő 

Éves nettó 
árbevétel 

700 millió Ft  
(kb. 2,8 millió euró) 

7 millió eurónak 
megfelelő forint  

Előző évi mérleg-
főösszeg 

500 millió Ft 
(kb. 2 millió euró) 

5 millió eurónak 
megfelelő forint  

10 millió eurónak 
megfelelő forint 

Középvállalkozás 
Összes 
foglalkoztatott  50-249 fő 50-249 fő 50-249 fő 

Éves nettó 
árbevétel 

4 000 millió Ft 
(kb. 16 millió euró) 

40 millió eurónak 
megfelelő forint  

50 millió eurónak 
megfelelő forint 

Előző évi mérleg-
főösszeg 

2 700 millió Ft 
(kb. 10,8 millió euró) 

27 millió eurónak 
megfelelő forint 

43 millió eurónak 
megfelelő forint 

 Forrás: Makó-Csizmadia-Illéssy (2005) alapján saját összeállítás 
 

Nem probléma a besorolást illetően, ha az egyik gazdálkodási mutató meghaladja a kkv törvény 
által meghatározott értéket. Az euróban megadott értékhatárok forintra történő átszámítása a Magyar 
Nemzeti Bank által megállapított, az adott vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes 
devizaárfolyamon történik. A kezdő vállalkozásoknál az alapítás évét megelőző év utolsó napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által megállapított devizaárfolyamot kell alkalmazni. 

Ha a vállalkozás éves szinten túllépi az előírt foglalkoztatotti létszámot vagy a pénzügyi 
határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, 
illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási 
időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. 

A kkv törvény a függetlenség vonatkozásában is fogalmaz meg előírást. A szabályozás a 
konszolidációs szemléletre épül. A vállalkozás egyéni besorolásának megállapítása érdekében 
vizsgálni kell, hogy a vállalkozás önállónak, partnervállalkozásnak vagy kapcsolódó 
vállalkozásnak minősül-e. 

- Önálló az a vállalkozás, amelyben nem éri el a 25 százalékot más vállalkozás vagy 
vállalkozások együttes tulajdoni részesedése, és maga sem rendelkezik ezt meghaladó 
tulajdoni részesedéssel más vállalkozásban. 

- Partnervállalkozások esetében egy vállalkozás vagy vállalkozások együttes részesedése 
egy másik vállalkozásban eléri a 25 százalékot, de nem haladja meg az 50 százalékot. 

- Kapcsolódó vállalkozásról beszélhetünk, ha egy vállalkozás vagy vállalkozások 
együttes részesedése egy másik vállalkozásban meghaladja az 50 százalékot. 

A tulajdoni részesedést a jegyzett tőke vagy a szavazati jog alapján kell vizsgálni, e kettő közül a 
magasabb értéket kell figyelembe venni. 

Az önálló vállalkozás adatait a vállalkozás saját beszámolója, illetve nyilvántartása alapján kell 
meghatározni.  
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A partner- vagy kapcsolódó vállalkozások esetében az adatokat az összevont éves beszámoló, 
ennek hiányában a nyilvántartás alapján kell kiszámolni. A vállalkozás adataihoz hozzá kell még 
adni a vállalkozás közvetlen tulajdonosainak és a vállalkozás közvetlen tulajdonában lévő 
vállalkozásoknak az adatait is, feltéve hogy egymással való kapcsolatukban partnervállalkozásnak 
minősülnek. 

Az egyéni vállalkozók és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (eva) hatálya alá tartozó 
jogi személyiség nélküli társaságok (ha választásuk alapján nem minősülnek gazdálkodónak) 
beszámolót nem kötelesek készíteni. Ezért az egyéni vállalkozók az adóbevallásuk, az evá-sok a 
saját nyilvántartásuk szerint állapítják meg, hogy mely kkv csoportba sorolhatóak. Mindkét 
vállalkozói forma esetében a besorolás alapja a foglalkoztatottak létszáma. Az egyéni vállalkozók és 
az eva törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetében tehát nincs szükség a pénzügyi mutatók 
vizsgálatára. 

Az EU-s támogatásokra való jogosultság eldöntése tette szükségessé a tagországoknál a kkv-k 
vonatkozásában az egységes definíció alkalmazását. Ennek következtében több tagországnál, köztük 
hazánknál is a kategóriahatárok kitolódása azt eredményezte, hogy a vállalkozások közel 100%-a 
kkv-nak tekintendő (pl. Magyarország esetében ez 99,9%). Így fordulhat sokszor elő, hogy a hazai 
szemmel nagyvállalatnak tekintett cégek európai mércével (a sokkal nagyobb EU-s piacot tekintve) 
a középvállalkozási kategóriába tartoznak. Az érintett vállalkozások ezt előnyként élték és élik meg, 
hiszen ezzel bekerülhetnek abba a vállalkozási körbe, mely pályázhat kkv-k számára fenntartott EU-
s támogatásokra. Ez a definíció jelentősebb differenciálást nem tesz lehetővé a vállalkozások között. 
A legtöbb országban a kkv-k több mint 90%-át a mikrovállalkozások teszik ki. 
Az EU néhány tagállamában – Amerikai Egyesült Államok példájához hasonlóan – egyes gazdasági 
szektorok saját kategóriahatárokat alakítottak ki. Említést érdemel a bankszektor, ahol az egyes 
hitelintézetek szabályzataikban határozzák meg, hogy mekkora vállalkozást tekintenek mikro-, kis- 
és középvállalkozásnak, illetve nagy vállalkozásnak. (Pl.: 50 millió Ft árbevétel alatti cégek a 
mikrovállalkozások, 50 millió és 500 millió Ft közötti árbevétellel rendelkező cégek 
középvállalkozásnak minősülnek.) 
Az irodalmakban gyakran a kisvállalkozás fogalmat nem szűkebben értelmezik, hanem a teljes kkv 
szektort beleértik. 
 
2.1.3. Az „innováció” fogalmi értelmezése 
Az innováció egy olyan kifejezés, amelynek számtalan értelmezése terjedt el a világban és 
hazánkban is. Ha valaki rákattint valamely internetes keresőre, egy másodpercen belül több tízezer 
találata lesz az „innováció” kifejezésre. Ez a sokszínűség visszavezethető arra, hogy a fogalom 
értelmezése a mai napig nem egységes. Ugyanakkor: kutatási témám szempontjából fontosnak 
éreztem, hogy valamelyest egységes értelmezést alakítsak ki az innováció fogalmáról, hiszen az 
ösztönzésre vonatkozó vizsgálatok, elemzések parttalanná válnának a fogalom homályban maradása 
esetén. Éppen ezért vállalkozom néhány szakirodalmi értelmezés bemutatására, hogy azok 
jellemzőinek összegyűjtésével közelebb kerüljek egy értelmezhető és elfogadható innováció-
fogalomhoz. Előre kell bocsátani, hogy ebben az alfejezetben nem vállalkozhatom a teljeskörűségre, 
leginkább a bőség zavara miatt. 
 
Az „innováció” kifejezés a mai magyar szóhasználatban „megújítás”-t, illetve „folyamatos 
megújítás”-t jelent. 
Az Idegen Szavak Gyűjteménye szerint „az innováció szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, egy új 
ötlet megvalósulása”. A „Magyar Értelmező Szótár” megfogalmazása szerint az innováció jelentése 
valamilyen változás, változtatás. A szó eredete a latin novus „új”, illetve innovatio „valami 
újonnan megalkotott” fogalmakra vezethető vissza. Napjainkban, a német nyelvben ezt a fogalmat 
új ötletekre és találmányokra, valamint azok gazdasági megvalósítására alkalmazzák.  
 
Nem véletlenül hangsúlyozza sok szakíró, hogy az innováció-képesség alapvetően befolyásolja a 
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fejlett piacgazdaságokban működő szervezetek versenyképességét. A vállalkozások üzleti sikere 
döntően attól függ, hogy miként képesek a vevői igényeket mind magasabb szinten kielégíteni. A 
„mind magasabb szint” komplex módon értelmezendő; nem csupán a technikai paraméterek 
korszerűsége, az ár-érték arány elfogadható volta, a minőségi kritériumoknak való teljes körű 
megfelelés, hanem egy sor egyéb tényező is beletartozik.  
Belátható, hogy a dinamikusan (és esetenként hektikusan) változó vevői/felhasználói igényeknek 
csakis egy rugalmas, az újdonságokra nyitott és megújulni kész vállalkozás képes megfelelni. A 
folyamatos megújulásra, termékeik, technológiáik, piacaik és szervezetük folyamatos fejlesztésére 
képes vállalkozások erősíthetik piaci pozíciójukat, növelhetik piaci részesedésüket, javíthatják 
nyereségtermelő képességüket és nem utolsó sorban növelhetik cégük értékét. 
Ezen az alapon fogadható el az a mára szállóigévé vált leegyszerűsítés, mely szerint „az innováció a 
gazdasági növekedés motorja”. Mindemellett „sikeres innovációnak csak az a fejlesztési eredmény 
tekinthető, amely megvalósul, és hasznot hajt mind a felhasználó, mind az alkalmazó részére” tehát 
az innovatív (újító) társadalom számára.  
Ennek a megállapításnak az alapja a „klasszikus gazdaságtan”-ban fedezhető fel, a gazdasági 
növekedés és fejlődés elemzése kapcsán. A gazdasági növekedés okát a munkamegosztás 
fejlődésében, változásában látta, mégpedig a következő három területen: 

- az egyes munkások gyakorlottságának fejlődése; 
- az időveszteségek megtakarítása; 
- a munkát könnyítő, a munkavégzést gyorsító gépek nagyszámú feltalálása, 

amelyek egy embert több munkafeladat ellátására tesznek képessé. 
 
A ma elterjedt innovációs elméletek sorából feltétlenül kiemelést érdemel Schumpeter (1911) 
osztrák közgazda, aki a növekedési ciklusok elemzése közben megkülönböztette: 

- az invenciót (a műszaki újdonság megszületését); 
- az innovációt (a műszaki újdonság gazdasági alkalmazását); 
- a diffúziót (a műszaki újdonság elterjedését, szélesebb körű használatát). 

A gazdasági növekedés innovációra alapozott koncepcióját a XX. század első évtizedében, 1907 és 
1909 között dolgozta ki. Gondolatrendszerét 1911-ben adta közre. „A gazdasági fejlődés elmélete” 
című munkájában, az innovációval kapcsolatban a következő megállapításokat teszi: 

„A termelés meglévő dolgok és erők kombinációját jelenti. Mást, vagy ugyanazt más módon 
termelni viszont annyit tesz, mint ezeket a dolgokat és erőket másként kombinálni.”  
A második, átdolgozott kiadás 1926-ban, a változatlan utánnyomás pedig 1934-ben jelent meg. A 
Szerző életében megjelent utolsó, az általa elvégzett javításokat is tartalmazó szöveget, angol 
nyelven, ugyancsak 1934-ben adták ki. 
Felsorolása szerint az innováció értelmezése kapcsán öt eset érdemel külön kiemelést: 
- Új – a fogyasztók körében még nem ismert – javaknak, vagy egyes javak új minőségének 

előállítása. 
- Új – a kérdéses iparágban még ismeretlen – termelési eljárás bevezetése, amelynek azonban 

nem kell feltétlenül új tudományos felfedezésen alapulnia és amely valamely áruval 
kapcsolatos új/újszerű kereskedelmi eljárás is lehet. 

- Új elhelyezési lehetőség, vagyis olyan piac megnyitása, amelyen a kérdéses ország kérdéses 
iparága addig még nem volt jelen – akár létezett ez a piac korábban is, akár nem. 

- Nyersanyagok, vagy félkész termékek új beszerzési forrásainak meghódítása. Ismét 
mindegy, hogy ez a beszerzési forrás már létezett korábban is, csak nem vették figyelembe 
vagy nem tartották megfelelőnek, vagy újként kellett kialakítani. 

- Új szervezet létrehozása, akár a régi megszüntetése árán is.  
 
A Schumpeter-i elmélet lényegét tekintve ma is elfogadott. A legtöbb – az innovációval kapcsolatos 
– mai megszólalás alapként kezeli a század eleji gondolatokat.  
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Nem Schumpeter tehet arról, hogy az idők folyamán az innováció-fogalom egyre inkább elszakadt 
a társadalmi-gazdasági fejlődés egészétől és jóval szűkebb értelmezési keretek közé szorult, pusztán 
műszaki innovációvá redukálódott. A „technika-központúság” viszonylag sok újabb keletű 
szakirodalmi megnyilatkozásban felfedezhető. Ezt illusztrálják a következő definíciók is: 

„Az innováció: műszaki, gyártási és kereskedelmi lépések sorozata, amelyek új, gyáriparilag 
előállított termékek értékesítéséhez vezetnek.” (Goulding-Kennedy, 1968, idézi: Szakály, 2002)  

„Az innováció tehát nem egyszeri, eseti művelet, hanem egymással kölcsönhatásban levő 
tevékenységek sorozata. Nem csupán az új ismeret felfedezése, egy új termék vagy gyártási eljárás, 
esetleges szolgáltatás kifejlesztése vagy az új piac kiépítése, hanem mindezek összessége: egy olyan 
folyamat, amelyben a kutatástól a szolgáltatásig az alkotó tevékenység valamennyi eleme jelen van 
és azok integráló módon együttesen gyakorolnak hatást a tevékenységelemek közös céljára.” 
(Morton, 1972, idézi: Szakály, 2002)  

Downs és Mohr, 1976 (idézi: Szakály, 2002) megfogalmazása szerint: „az innováció bármely olyan 
eszköz, rendszer, folyamat, probléma, program, termék vagy szolgáltatás adaptációja, amely új a 
szervezet számára.” 

„Az innováció komplex folyamat, mely kutatásból, fejlesztésből és az elért eredmények gyakorlati 
alkalmazásából tevődik össze. Az innovációs folyamat egyes láncszemei szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz és csak logikailag választhatók szét. (Uhlmann, 1978, idézi: Szakály, 2002) 

„Az innováció új termék, technika, technológia és ezekkel kapcsolatos ismeretek létrejöttének 
illetve a realizálásukhoz nélkülözhetetlen szervezeti és gazdálkodásbeli (így többek között 
üzletpolitikai) változásokat is jelenthet.” (Vecsenyi, 1981, idézi: Szakály, 2002) 

„Process of applying a new and creative idea to a product, service, or method of operation – Egy új 
és kreatív ötlet alkalmazásának folyamata termékre, szolgáltatásra vagy működési 
módra/módszerre.” (Rue-Byarrs, 1992, idézi: Szakály, 2002) 

Gáspár 1998-as definíciója értelmében: „Innováción azt a célirányos, szakszerű, intenzív szervezeti 
és egyéni fejlesztő erőfeszítést értjük, amely a kidolgozott kreatív elgondolástól a felhasználói kör 
által elfogadott – abszolút és/vagy relatív értelemben új – produktumig vezet.” Az innováció 
kiindulásának alapja egy ötlet, ami egy kielégítetlen piaci igényt képvisel. Az ötlet származhat 
közvetlenül a piacról (fogyasztók), de lehet belső indíttatású is. 
 

Az OECD (2002) ajánlásai alapján készült Frascati kézikönyvben közzétett magyarázat a kutatást-
fejlesztést (K+F) tekinti kiinduló alapként, ami az a rendszeresen végzett alkotó munka, amelynek 
célja az ismeretanyag bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott 
ismeretek gyarapítása is, valamint ennek az egész ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások 
kidolgozására. Az így értelmezett K+F háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az 
alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. 
- Az alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek 

szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármilyen konkrét 
alkalmazási vagy felhasználási célkitűzés nélkül.  

- Ezen belül két kategória van:  
- tiszta (tudományos haladásért végeznek anélkül, hogy hosszú távú gazdasági vagy 

társadalmi előnyökre gondolnának) és  
- a célzott (elvárják, hogy az eredményezett nagyobb tudás alkalmas lesz arra, hogy a 

felismert vagy a jövőben felmerülő problémák megoldásához vagy a lehetőségek 
megvalósításához megfelelő hátteret nyújtson. 

 
- Az alkalmazott kutatás: eredeti vizsgálat, amely új ismeretek szerzése érdekében folyik, ezt 

azonban elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végzik. 



 20

- A kísérleti fejlesztés olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező 
tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek 
létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy javítása. 

Ezekre építve: „Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett: 
- új, illetve korszerűsített termékké, vagy  
- az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy  
- valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” 
 
Az előzőekben idézett (és az itt szóba nem hozott) meghatározások jól tükrözik az innováció 
fogalmának kettős jellegét: 

- a folyamatot, 
- és annak eredményét (a nóvumot). 

 
Az értelmezés(ek) során ezeket elkülönítik, a hangsúlyt a folyamatra helyezve. Ebből következik, 
hogy az innovációs célok az innovációs folyamatok eredményeként érhetők el. 
Jól tükröződik ez a gazdaságilag fejlett országokat tömörítő OECD-nek az ún. „Osló kézikönyv”-
ben rögzített, az innovációval kapcsolatos irányelveiben is.  
A tagországokban elfogadott általános értelmezés szerint az innováció lényegét tekintve: 

- új vagy módosított termék piacra vitelét („termék-innováció"), illetve 
- a piacra-termelés során alkalmazott új vagy módosított technológiai eljárást 

(„eljárás-innováció”) jelent. 
 
Az innováció újabb keletű értelmezései egyre inkább elszakadnak a társadalmi-gazdasági fejlődés 
egészétől és jóval szűkebb értelmezési keretek közé szorulnak azzal, hogy többnyire pusztán a 
műszaki innovációkra koncentrálnak.  
Napjainkban, Európában, a legszélesebb körben az Oslo kézikönyv (Oslo Manual, 2006) 
meghatározását alkalmazzák. A kézikönyv 2006-os, 3. kiadása a korábbi változatokhoz képest 
jelentős átalakuláson ment keresztül, és az innováció fogalmának széles körű meghatározását tűzte 
ki célul. A kézikönyv azért is fontos forrás, mert ez képezi a nemzetközi innovációs felmérések 
alapját. 
Az Oslo kézikönyv – lényegében Schumpeterhez visszanyúlva – a termék- és eljárás-innováción 
kívül az innovációba beleérti a marketing-innovációt és szervezési-szervezeti innovációt is. 
„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-
módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi 
szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.” (OECD, 2006) 
A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely – annak tulajdonságai és 
használati módjában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magába foglalja a fejlesztésre vonatkozó 
részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát 
jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. 
Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer 
megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező 
jelentős változtatásokat. 
A szolgáltatási szektor innovációit hosszú ideig nem is igazán ismerték el, az új meghatározás 
azonban lehetővé tette az ide sorolható innovációk azonosítását is. 
A marketing-innováció olyan új marketingmódszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást 
hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék 
reklámozásában, vagy az árképzésben. 
A szervezési-szervezeti innováció új szervezési módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti 
gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban.  
A szervezési-szervezeti innováció három területen jelenti új módszerek alkalmazását. Az üzleti 
gyakorlatok területén, ahol a munkafolyamatok irányításával kapcsolatos eljárásokat, a gyakorlati 
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tudás megosztását és a menedzsment-rendszereket fedi. A munkahelyi szervezet terén, ahol a 
szervezeti struktúrákat foglalja magába, a felelősség és a döntéshozatal megosztásával jár. A külső 
kapcsolatok a más cégekkel és állami kutatóintézetekkel ápolt üzleti kapcsolatok rendszerét ölelik 
fel. 
 
Minimális elvárás valamely innovációval szemben, hogy a terméknek, az eljárásnak, a 
marketingnek, vagy a szervezési-szervezeti módszernek újnak kell lennie (vagy jelentősen 
javítottnak) a cég szempontjából. Fontos, hogy nem csupán a saját fejlesztésű termékek, eljárások, 
módszerek minősülhetnek innovációnak, hanem azok is, amelyeket a vállalat más cégektől, 
szervezetekből, kutatóintézetektől vagy egyetemektől vett át. 
Az „új” Oslo kézikönyv szerint tehát innovációs tevékenységnek tekintendő: „mindazon 
tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés, amely az innováció 
megvalósítását ténylegesen szolgálja, vagy irányítja.” 
Ez a meghatározás az innováció folyamatának valamennyi tevékenységét felöleli, és benne a K+F 
tevékenység nem kötődik közvetlenül egy-egy speciális innovációhoz. Így a K+F nem önálló 
innovációs típusként határozódik meg, ellentétben a korábbi kézikönyvekkel, de prioritása az 
innovációs folyamatban továbbra is megmaradt. 
 
Minden innováció közös jellemzője az a kitétel, hogy megvalósított. Új, vagy javított terméket 
akkor „valósítanak meg”, amikor azt bevezetik a piacra. Új eljárásokat, marketing- vagy szervezési-
szervezeti módszereket pedig akkor „valósítanak meg”, amikor azokat ténylegesen alkalmazzák egy 
adott szervezet működésében. 
A különféle szakirodalmi forrásokban megtalálható és elfogadott definíciók – a különbözőségeik 
mellett – több ponton egybecsengenek. Ezen egybeesések alapján az innováció fogalmának 
legjellemzőbb elemei a következők: 
- Az innováció mindig valami új létrehozását jelenti. Ez lehet új termék előállítása, egy új 

termelési eljárás bevezetése, új piaci lehetőség megnyitása, új beszerzési források megnyitása, 
vagy akár új szervezet létrehozása vagy meglévő jelentős átalakítása is. 

- A tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak 
megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci 
munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő 
szakmai ismereteinek bővítése és megújítása. 

- A napjainkban a hazánkban elfogadott definíciók keretet adnak: 
- a marketing tevékenység, 
- a kutatás-fejlesztés-bevezetés, 
- a felszerszámozás és beszerzés, 
- a termelés és 
- az értékesítés  

elemeinek összehangolt fejlesztéséhez, azaz az innováció folyamata átfogja a K+F 
tevékenységektől, a megvalósításon keresztül, a piacra vitelig, illetve a gyakorlati 
hasznosulásig terjedő munkafázisokat. 

- Az innováció komplex, tértől és időtől el nem vonatkoztatható tevékenységrendszer, melynek 
végső célja a versenyképesség, a gazdasági felemelkedés elősegítése a változó 
fogyasztói/felhasználói igények mind teljesebb kielégítése révén. Erre alapozva állítható, hogy 
az innováció a versenyképesség javításának stratégiai eszköze. 

- Minősítésének alapja a megvalósítás sikere. Más oldalról: az innováció sikere a piacon, még 
inkább a gyakorlati hasznosulás során dől el. (Husti, 2010) 

 
Az innováció tehát a gazdasági fejlődést, növekedést elősegítő komplex, folyamatos megújító 
tevékenység, melynek végső célja a piaci igények mind teljesebb kielégítésének elősegítése a 
kutatási eredmények gyakorlati hasznosulása, megvalósulása révén. 
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2. 2. A kkv szektor gazdasági jelentősége 
A vállalkozások számának és gazdasági szerepének növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb 
figyelmet kapott és kap a kisvállalkozás-politika az Európai Unióban. 1988 óta az EU valamennyi 
tagállamában megnőtt a vállalkozások száma. A kkv szektor az EU-ban az összes vállalkozás 99%-
át teszi ki. A kkv-k száma közel 21 millió és 133 millió főt foglalkoztatnak.  Az EU kkv-kra 
vonatkozó politikájának célja, hogy kedvező feltételeket biztosítsanak a kisvállalkozások 
fejlődésének. 
A kisvállalkozások számában, a foglalkoztatásban betöltött szerepükben és a szektor statisztikai 
jellemzőiben (pl. foglalkoztatottak átlagos létszáma) vannak eltérések az egyes EU tagországok 
között, az azonban megállapítható, hogy gazdasági szerepük mindenütt jelentős. Tekintettel arra, 
hogy a nagyvállalati szféra esetében jelentős alkalmazotti létszámnövekedés nem valószínűsíthető, a 
kkv szektor lehet a megoldás az Unióban lévő munkanélküliség jelentős csökkentésében. Ehhez az 
EU országok vállalkozói aktivitásának növelését is el kell érni. A Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) konzorcium 2001-ben végzett felmérése szerint a nem angolszász országok (kiemelten igaz 
ez az Egyesült Államokra) vállalkozói aktivitása rendre meghaladja majd kétszerese Európa hasonló 
mutatójának (Acs et al. 2003). Egyedül az USA-ban több vállalkozó van, mint a kutatásban 
résztvevő országokban összesen. 
Ez részben megmagyarázza a térségek közötti növekedési különbségeket. Emiatt közös és kiemelten 
fontos érdek a kisvállalkozói szektor fejlesztése, támogatása. Ennek következtében került a kkv-k 
támogatása az Európai Unió fontos prioritásai közé.  
 
2.2.1. A kisvállalkozási politika az Európai Unióban 
A kisvállalatok jelentőségét minden EU állásfoglalás kiemelten hangsúlyozta és hangsúlyozza. 
2000-ben Feira-ban elfogadott Európai Kisvállalati Charta (EC, 2004) első mondata így hangzik: 
„Az európai gazdaság gerincét a kisvállalatok képezik”. A Charta jóváhagyásával a tagállamok 
elkötelezték magukat amellett, hogy minden szakpolitikai intézkedés meghozatalánál a 
„gondolkodjunk kicsiben először” alapelv szerint járnak el. 
Kisvállalati Charta 10 területen fogalmazott meg feladatokat a kkv-k érdekében:  

- vállalkozásra való oktatás és képzés, 
- olcsóbb és gyorsabb vállalkozás-indítás, 
- jobb törvénykezés és szabályozás, 
- szakmai ismeretek biztosítása, 
- az online hozzáférés biztosítása, 
- az egységes piac jobb kihasználása, 
- adó és pénzügyek, 
- a technológiai teljesítmény erősítése, 
- sikeres üzleti modell és magas színvonalú támogatás, 
- a kisvállalati érdekképviselet erősítése uniós és nemzeti szinten. 

 
A Charta segédeszközként szolgál a tagállamok számára vállalkozáspolitikájuk végrehajtásának 
tökéletesítéséhez is. A csatlakozó országok Nemzeti Fejlesztési Terveiben a kis-és középvállalatok 
megerősítése nagy súllyal szerepel. 
A közösségi kis- és középvállalkozói politika fő céljai az Unió szintjén: 

- a vállalkozások alapítását és működését segítő üzleti környezet fejlesztése, 
- az európai kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, európaivá, 

nemzetközivé válásuk ösztönzése, 
- a tagállamok nemzeti politikáinak közelítése konkrét akciókkal, a legjobb módszerek 

feltárásával és azonosításával. 
2000 márciusában-Lisszabonban elfogadásra került a „Lisszaboni Agenda”, mely azt tűzte ki 
célul, hogy az Európai Unió 2010-re a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú 
gazdasága legyen. Az Agenda megfogalmazói szerint ez a cél évi átlagos 3%-os gazdasági 
növekedéssel érhető el, mely teljesítése esetén 20 millió új munkahely jöhet létre a 2010-ig terjedő 
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időszak során (EC, 2000). Ennek előfeltétele a dinamikusan növekvő, a mainál versenyképesebb 
vállalkozói szektor kialakítása. 
A Chartában kitűzött intézkedések azonban nem érték el a kívánt hatást. ,Nem sikerült csökkenteni 
az egy főre eső GDP tekintetében az EU és az Egyesült Államok közötti különbséget, sőt a 
termelékenységben az USA előnye még nőtt is. Az EU a lemaradás egyik okát abban ismerte fel, 
hogy az USA-ban jóval erősebb a vállalkozási kedv és készség. (Román, 2004) 
 
A kedvezőtlen alakuló folyamatokra reagálva az Európai Bizottság Zöld Könyvet („Green Paper on 
Entrepreneurship”) bocsátott nyilvános vitára. A Chartával ellentétben, mely felülről lefelé irányuló 
kezdeményezés, a Zöld Könyv alulról felfelé haladó szemléletmódot képvisel. Egy szélesebb réteget 
kíván bevonni a szükséges intézkedési területek meghatározásába. Két alapvető téma megvitatását 
célozta meg: 

- hogyan lehet a vállalkozások számát növelni, 
- hogyan lehet elősegíteni a vállalkozások növekedését. (Román, 2004) 

 
A Zöld Könyvben megfogalmazott kérdések nyomon követésére 2004 tavaszán elkészült 
„vállalkozói akcióterv” (European Commission). Az akcióterv stratégiai keretet teremtett a 
vállalkozási környezet támogatásának a Zöld Könyvet követő javaslatok felhasználásával: még több 
vállalkozás elindítását szeretné elérni, illetve a már működő vállalkozásoknak is segíteni kívánt a 
növekedésben, elsősorban kedvezőbb környezet (feltételrendszer) teremtésével. (EC, 2004) 
Az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy minden erőfeszítést megtesz a kitűzött célok 
elérése érdekében mind az Unió, mind a tagállamok szintjén.  
Az EU vállalkozáspolitikája egyre nagyobb figyelmet szentel a kkv-k növekedési potenciáljának 
javítására és az innovatív vállalkozások támogatására a 2007-ben indult Versenyképességi és 
Innovációs Keretprogram (Framework Programme on Competitiveness and Innovation) a kis- és 
középvállalkozások támogatását és az innováció fellendítését tűzte ki célul. 
2008-ban született meg a „Small Business Act” (európai kisvállalkozói törvény) elnevezésű 
intézkedéscsomag, mely a vállalkozásokkal kapcsolatos általános politikai megközelítést kívánta 
javítani, továbbá a kkv-k fejlődését hátráltató, még fennálló problémák kezelésében segítséget 
nyújtani. Az intézkedéscsomag 10 vezérelvet fogalmazott meg, mely az alábbi három területhez 
kapcsolódott: 

- a közigazgatási és szabályozási terhek csökkentése, 
- a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés elősegítése, 
- az egységes piac előnyeinek kihasználása. 

A kisvállalkozási intézkedéscsomag kidolgozása kapcsán az adózás témaköre is a megoldandó 
feladatok között szerepelt. A közvetett adózás szabályai nagyrészt uniós szinten harmonizáltak, 
ezzel szemben a közvetlen adózás (ennek keretében a társasági adózás) teljes mértékben nemzeti 
hatáskörbe tartozik. 2001. óta a társasági adó problémája megtalálható a megoldásra váró feladatok 
között. 2011-ben javaslat született a közös konszolidált társasági adóalap (KKTA) bevezetésére. A 
KKTA irányelv az adóalap kiszámítását és arányos felosztását harmonizálja, de nem érinti az adó 
mértékét, a beszámolásra vonatkozó nemzeti szabályokat. A KKTA használata jelentős változást 
eredményezhet a társasági adózás terén, különösen a határokon átnyúló tevékenységet folytató 
vállalkozások esetén. Bevezetésével az átláthatóság növelhető, az adócsalás és adóelkerülés 
megakadályozható, valamint a kettős adóztatás visszaszorítható, az igazgatási költségek és a 
bürokrácia is csökkenthető. Ezáltal a belső piac hatékonyabbá válhatna és az uniós társaságok 
versenyképessége javulna. 
A konszolidált adóalap számításánál a forgalom, a munkaerő és az eszközök megfelelő súlya szerint 
kerül a tagállamok között arányos felosztásra.  
A KKTA választása nem kötelező a társaságok számára, ugyanakkor, akik a választása mellett 
döntenek, öt évre elköteleződnek e forma mellett. A konszolidációba azon leányvállalatok lennének 
bevonhatóak, melyek tekintetében az anyavállalat a szavazati jogok több mint 50%-át gyakorolja, 
vagy a törzstőke vagy a haszonhoz való jog 75%-át tulajdonolja. A fenti két határértéket egész éven 
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keresztül teljesíteni kellene, valamint egy 9 hónapos minimális csoporttagságot is előírnának a 
szabályok. 
 
2.2.2. A kisvállalkozási politika Magyarországon és a kisvállalkozói szektor alakulása a 
magyar gazdaságban 
A kisvállalkozói szektor a magyar gazdaságban 1945 után gyakorlatilag elhalt. A nagyüzemek 
államosításával párhuzamosan a magánkisipar mérete fokozatosan visszaszorult, az 1970-es évek 
végén 100 000 fő körül mozgott.  
 
A ’80-as években nem a kis- és középvállalkozások jelentették a kulcskategóriát, hanem a 
magánvállalkozások. Minden új magánvállalkozás még kisvállalkozás volt, nem is engedélyeztek 30 
főnél nagyobb magáncéget, de felhalmozott tőke sem volt annyi, hogy abból magánvállalkozást 
lehessen létrehozni. 
 
1982 januárját követően gyors „vállalkozói boom”-ról beszélhetünk, hiszen 1985-re az újonnan 
engedélyezett magánvállalkozások száma elérte az akkor igen jelentősnek gondolt 30 ezret. A dolog 
tényleges jelentősége azonban nem a számszerű adatokban volt, hanem abban, hogy új paradigma 
jelent meg a szocializmus történetében, a munkavállaló helyét átvette a munkát vállaló, azaz a 
bérrabszolga helyét a feladatra vállalkozó személy. (Szirmai, 2005) 
 
1982 után a magánszektor növekedésével egy olyan új, élénkebb gazdasági rendszer alakult ki 
Magyarországon, amely a jobb életszínvonal lehetőségét csillantotta fel. Sok ember számára vált 
lehetővé, hogy önmaga ura legyen, magánvállalkozó legyen, egy piacorientált gazdaság eleme. 
Ennek az időszaknak jellemző eredménye volt a magánvállalkozás és a kisvállalkozás 
fogalmának összemosása. Korábban, elsősorban politikai érdekeket szolgált a két fogalom 
szinonim használata, a vezetés azáltal nyugodott meg, hogy nem magánvállalkozói társadalmat, 
hanem kisvállalkozásokat fejleszt. Ez egyfajta bátorítást is jelentett. Az is kétségtelen volt később, 
hogy jelentős részben a megfelelő törvényekbe beépített fékek miatt a magánvállalkozások nem 
léphettek át egy meghatározott nagyságot. Így de facto valóban, mint kisvállalkozások működtek. 
Elsősorban a 70-es évek olajválsága után kezdték el nyugaton is felfedezni a kisvállalkozás előnyeit 
és ez a 80-as évekre érett programokká. Peters és Waterman írják könyvükben a következőt: „A 
méretgazdaságosság tételét felváltja az a tétel, hogy a kis egységekben az emberek jobban 
azonosulnak munkájukkal és nagyobb teljesítményekre képesek.” (Peters-Waterman, 1986) 
Ugyancsak e szerző páros könyvében található meg a 80-as évek ideológiája a „kicsi az szép”, mely 
uralkodóvá vált az angolszász szervezési szakirodalmakban. 
„A kicsi szervezetek nemcsak könnyebben irányíthatók, hanem jobban lehetővé teszik az 
azonosulást, az elkötelezettséget is. A vállalatvezetés is jobban átlátja az ésszerű méretű szervezetet, 
ilyen helyen a központi elveket is könnyebb érvényesíttetni. Ha az egyes divíziók megőrzik kis 
méreteiket, vagy más egyéb eszközökkel sikerül az önállóságot biztosítani, akkor még a 
legnagyobb, több százezer alkalmazottat foglalkoztató intézményeknél is fenn lehet tartani az 
egyéni karakter, az egyes ember teljesítményének fontosságát. Márpedig az emberek szívesen 
törekszenek arra, hogy kitűnhessenek, erre viszont csak olyan körülmények között van lehetőségük, 
amely – akár divízióról, gyárról, vagy teamről van szó – megmarad a belátható méreteknél. A kis 
méretek mindig jobban működnek, a „kicsi az szép”.(Schumacher, 1991) Az elméleti 
közgazdászok egy része nem ért egyet ezen megállapítással. (Peters-Waterman, 1986) 
 
Magyarországon a gazdasági rendszerváltás gyakorlatilag megelőzte a politikai rendszerváltozást, 
gazdaságilag ugyanis az 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról tett pontot a korábbi állami 
dominanciájú struktúra végére. A társasági törvényt kisvártatva (1990-ben) követte az egyéni 
vállalkozásról szóló törvény, és aligha becsülhető túl a politikai rendszerváltozás jelentősége az 
egypártrendszerű tervutasításos, politikai gazdasági rendszerről történő áttérés a többpártrendszerű 
piacgazdaságra.  
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Amennyiben az 1982-1985 közötti időszakot vállalkozói boomnak nevezzük, annak következtében, 
hogy 0-ról 30 ezerre nőtt a magánvállalkozások száma, úgy még radikálisabb fellendülés mutatható 
ki az 1988-94-es időszakban, amikor a vállalkozások száma 30 ezerről egy ideig évente duplázódva, 
majd átlagosan évi 60 ezres növekménnyel 700 ezerre nőtt. Figyelemre méltó sajátosság, hogy a 
90-es évek elején, amikor a gazdasági szereplők száma hétszeresére nőtt, a magyar gazdaság 
teljesítménye külső és belső tényezők hatására, mintegy 30-40%-kal csökkent. Ez nem meglepő, 
hiszen a létrejött vállalkozások döntő hányada mikro-méretű, alultőkésített, nagy arányban 
kényszervállalkozás volt. 
1995 és 2004 között évente átlagosan közel 30 ezerrel nőtt a szektorba tartozó vállalkozások száma. 
Az ezredfordulóra a magyar gazdaság – vállalkozási szempontból – duális gazdasággá alakult (5. 
táblázat). A gazdaság két pólusát a Magyarországon működő külföldi tulajdonú nagyvállalatok és a 
magyar tulajdonú kisvállalatok alkották és alkotják ma is. 

 
5. táblázat: A duális gazdaság két pólusa 

Szempont Külföldi nagyvállalatok Hazai kisvállalatok 
Méret Nagyméretű cégek, 250 főnél 

több foglalkoztatottal. 
Kisméretű cégek, 5 főnél kevesebb 
foglalkoztatottal. 

Tőke-
ellátottság 

Túltőkésített társaságok. Alultőkésített, forráshiányos 
kisvállalkozások. 

Kibocsátás Kibocsátás döntő része exportra 
kerül. 

Kibocsátás döntő része a hazai piacra 
kerül. 

Adófizetés Az ellenőrzésre kitett cégek 
nem kerülnek adót. 

Az ellenőrzésre kevésbé kitett cégek 
üzleti modelljének kulcseleme az 
adóelkerülés. 

Illegális 
foglalkoztatás 

Az ellenőrzésre kitett cégek 
nem foglalkoztatnak illegálisan.

A kisvállalkozások a munkát terhelő 
magas adók miatt a munkaerő egy 
részét illegálisan foglalkoztatják. 

Készpénz-
használat 

Nem jellemzi a készpénzalapú 
gazdálkodás. 

Az adóelkerülés és a fekete 
foglalkoztatás miatt nagy készpénzalapú 
gazdálkodást folytatnak. 

     Forrás: Orbán, 2008 alapján saját szerkesztés 
 
Kállay-Lengyel (2008) a magyar gazdaságban a kkv-k fejlődésének két fázisát különbözteti meg a 
rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig. Az első szakasz a piacgazdaság 
kialakulásának 1997-ig tartó korai és 2004-ben záródó fejlett szakasza. A korai szakaszban a 
vállalkozások tevékenységét befolyásoló számos jogszabályváltozás történt. A jogszabályok egyik 
része közvetlenül hatott a vállalkozásokra. (Társasági törvény, Egyéni vállalkozásról szóló törvény 
stb.) A közvetett szabályozás keretében a dereguláció volt a jellemző. A második szakaszban a piaci 
verseny erősödése volt jellemző. 
Szabó (2008) a vállalatok fejlődési szakaszainak elemzésénél szétválasztja a nagy, a közép és a 
kisvállalatokat. A középvállalatoknál 5 szakaszt különböztet meg. Ezek a következőek: 

- 1980-1985: állami középvállalatok (számuk 500-4200, 15-20%-át teszi ki a gazdaság 
teljesítményének, 10-15% a foglalkoztatottak aránya), 

- 1985-1990: a vállalatok száma növekvő tendenciát mutatott, 
- 1995-2000: számuk lassuló ütemben növekedett, 
- 200-2005: stagnáló szakaszba léptek, 12%-át adják a gazdaság teljesítményének, 

12% a foglalkoztatottak aránya).  
Jól foglalják össze a kkv-k fejlődésének stratégiai kérdéseit Salamonné és szerzőtársai (2008). 
1999-ben született meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
(1999. évi XCV. törvény), amelyet megelőzött több, a kormányzati szerepvállalásról és a támogatási 
koncepció kialakításáról rendelkező kormányhatározat is.  
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2.2.3. A kkv szektor jellemzői és szerepe a magyar gazdaságban 
Jelentős erőkülönbség van az uniós és a magyar kisvállalkozások között amiatt, hogy az EU 
előírásai szerint kis- és középvállalkozásnak számít a 40 millió euró évi árbevétellel rendelkező cég 
is, miközben Magyarországon jelen vannak az évi 200 ezer euró éves árbevételt produkáló 
vállalkozások is. A mikro-, kis- és középvállalkozások stratégiai szerepet töltenek be Magyarország 
gazdasági életében. Az összes működő vállalkozás 99,8%-a kkv. A kkv szektorban dolgozik az 
összes foglalkoztatott közel háromnegyede. A társadalom széles rétegeinek megélhetése, jóléte függ 
a szektorba tartozó vállalkozások fennmaradásától és teljesítményétől A legtöbb vállalkozás a 
szolgáltatások területén tevékenykedik, ezt követi az ipar és a mezőgazdaság. A vállalkozások 
területi megoszlása az utóbbi években alig változott, Budapesten és Pest megyében található a 
legtöbb vállalkozás.  
Az összes társas vállalkozás több mint 40%-a működik a fővárosban, míg az egyéni 
vállalkozásoknál ez az arány csak 20%. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások gazdálkodását magas munkaerő- és alacsony tőkeintenzitás 
jellemzi. Jóval nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a 
jövedelemtermelésből. Ez a tény önmagában természetes, de nemzetközi összehasonlításban a 
magyar kis- és a nagyvállalkozások közötti különbség meglehetősen nagynak tűnik, és a rés inkább 
nyílik, mint záródik. Ugyancsak kedvezőtlen jelenség, hogy a magyar kis- és középvállalkozások 
jövedelemtermelő képessége és kivitele jelentősen elmarad az EU tagországok átlagától, mivel a 
hazai kis- és középvállalkozások felénél 5 évnél rövidebb az élettartam.  
A magyar gazdaság vállalkozásainak különböző szempontok alapján való részesedését a 6. 
táblázatban követhetjük nyomon. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a saját tőke nagyságát és 
az exportból való részesedést nem vizsgálva, a magyarországi kkv-k számukat tekintve 99,8%-a az 
összes vállalkozásnak, a munkavállalók 71%-a a kkv-ben foglalkoztatott.  

 
6. táblázat: A vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák 
szerint 2008-ban (%) 

A vállalkozások 
száma 

A foglalkoztatottak 
száma Hozzáadott érték  

Vállalkozás Magyar-
ország EU-átlag Magyar-

ország 
EU-
átlag 

Magyar-
ország EU-átlag 

Mikro 94,7 91,8 35,8 29,6 15,8 21,1 
Kis 4,4 6,9 18,9 20,6 16,3 19,9 
Közép 0,7 1,1 16,2 16,2 18,1 17,8 
Kkv összesen 99,8 99,8 71,0 67,1 50,2 58,8 
Nagy 0,2 0,2 29,0 32,9 49,8 41,2 

 Forrás: Román, 2009 

Európában a kkv-k alkotják az összes vállalkozás 99,8%-át, ők teremtik meg az új munkahelyek 
többségét, és jelentősen hozzájárulnak az Európai Unió nagyobb növekedéssel, valamint a több és 
jobb munkahellyel kapcsolatos céljainak eléréséhez. A gazdaságilag versenyképes Európa számára 
tehát a kkv-k értéke felbecsülhetetlen.  

 
A magyar kkv-k nemzetköziesítését vizsgálva Kállay-Lengyel (2008) megállapították, hogy a 
nemzetközivé válás alapvetően nem az exporttevékenységben, hanem inkább a tulajdonosi szerkezet 
változásában követhető nyomon. Ezen megállapítás azt jelenti, hogy a külföldi érdekeltségű hazai 
kkv-k alapvetően a magyar piacon működnek. A szerzők szerint Magyarországon a vállalatok és a 
társas vállalkozások exportorientáltsága (export árbevétel és az összes árbevétel aránya) a 
vállalatmérettel és a tulajdonosi szerkezettel egyaránt kapcsolatban van.  
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7. táblázat: A vállalkozások exportorientáltsága méretkategóriák és tulajdonosi típusok szerint 
2003-ban (%) 

Vállalkozás Hazai 
magánszemély

Hazai 
társas 

Külföldi 
érdekeltség Összesen 

Mikro 5,0 4,7 29,6 9,5 
Kis 6,2 9,0 38,8 15,5 

Közép 9,6 12,6 24,8 16,2 
Nagy 15,3 21,6 47,5 36,2 

Összesen 6,8 15,4 40,9 23,1 

      Forrás: Kállay-Lengyel, 2008  
 

A 7. táblázatból kitűnik, hogy a tulajdonosi típusok és az exportorientáltság közötti kapcsolat 
nagyon erős. A külföldi tulajdonban lévő vállalatok exportorientáltsága – valamennyi 
méretkategóriában – jelentősen meghaladja a magyar tulajdonban lévő vállalatokét. Ez utóbbi 
kategóriában a társas vállalkozások tulajdonában lévő vállalatok viszonylag többet exportálnak, 
mint a magánszemélyek tulajdonában lévők. 
 
 
2.2.4.Versenyképesség fogalma, a kkv-k versenyképessége  
A szakirodalomban jól nyomon követhető a versenyképesség fogalom időbeli fejlődése, annak 
különböző értelmezése. Ennek keretében meg kell említeni a klasszikus közgazdaságtani 
értelmezést (Smith: abszolút előny, Ricardo: komparatív előny stb.), mely a klasszikus közgazdasági 
fogalmakból vezeti le a versenyképességet. A versenyképesség vállalati szintű értelmezése 
Krugman-nál jelent meg. Krugman (1994) szerint a versenyképesség nemzeti szintű értelmezése 
teljességgel értelmetlen, mivel a nemzetközi kereskedelem nem értelmezhető zéró összegű 
játékként, amely szerint a versenyképesebb nemzetek csakis más „vesztes” országok rovására 
nyernek, hanem a nemzetek közötti interdependenciák miatt a nemzetközi kereskedelem pozitív 
összegű játék, ahol valamennyi résztvevő szükségképpen nyer. 
A versenyképesség ezen két megközelítése abban különbözik egymástól, hogy a közgazdaságtan 
vagy a vezetéstudomány versenyképességi koncepciójára épül-e. 
A versenyképesség gazdálkodástudományi megközelítése Porter nevéhez fűződik. Ezen irányzat a 
vállalati stratégiák és a gazdasági folyamatok alapján definiálja a versenyképesség fogalmát. Porter 
kezdetben Krugmanhoz hasonlóan mikro kategóriaként értelmezte a versenyképesség fogalmát. 
Porter (1999) későbbi munkássága során a versenyképességet kiterjesztette régiókra, országokra. 
Kompetitív, azaz a versenytársakhoz képesti előnyről szól. 
A versenyképesség megjelenik mikroszinten, illetve régiókkal, nemzetgazdaságokkal kapcsolatban, 
valamint iparági szinten. Mikroszinten (az egyének, a háztartások és vállalkozások szintjén) az a 
gazdasági egység tekinthető versenyképesnek, amelyik versenytársaihoz képest tartósan kedvezőbb 
feltételek mellett tudja kínálni termékeit, szolgáltatásait. Nemzetgazdasági szinten az az ország 
tekinthető versenyképesnek, amelyik lakossága számára magas és növekvő életszínvonalat tesz 
lehetővé. (Az életszínvonal legelfogadottabb mérőszáma az egy főre jutó GDP, illetve annak 
növekedési üteme.) 
Az egyes nemzetgazdaságoknak az a képessége, hogy a világgazdaságban egyre jövedelmezőbb 
árukkal vagy szolgáltatásokkal jelenjenek meg, különösen a kis és nyitott gazdaságok számára 
fontos, amelyek nem rendelkeznek a vállalkozásaik hatékony működtetéséhez szükséges méretű 
belső piaccal.  
A makrogazdasági versenyképesség fogalma a 80-as évek amerikai közgazdaságtanában, a távol-
keleti kihívások hatására jelent meg. Ebben az időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok világgazdasági egyeduralma nem megingathatatlan, elkezdték elemezni az 
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amerikaiak más államokhoz viszonyított helyzetüket. 
Cohen et al. (1984) nemzetgazdasági versenyképesség fogalma szerint a nemzetgazdasági 
versenyképesség az a szint, amelyen az ország szabad és tisztességes verseny körülményei között a 
nemzetközi piac igényeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat állít elő, miközben növeli 
állampolgárai reáljövedelmét. 
Hatzichronoglou (1996) versenyképességi definíciója mikro- és makro versenyképességet egyaránt 
tartalmaz. Kozma (1995) két szinten értelmezi a versenyképességet, termék- és vállalati szinten, és 
külső, belső jelét különbözteti meg. A külső és a belső jel a keresleti és a kínálati oldalt különbözteti 
meg, de az elemzések a makro-versenyképességre vonatkoznak. 
A vállalati versenyképesség fogalmát nemzetközi szervezetek is meghatározták. Az OECD (1997) 
definíciójában a vállalati és a nemzetgazdasági megközelítés egyaránt megtalálható. E definíció 
szerint a versenyképesség a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók 
képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatási szint tartós létrehozására, 
miközben a nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve. 
 
A svájci székhelyű IMD (International Institute for Management Development) által évente kiadott 
„World Competitiveness Yearbook” adattár sorrendet állít fel az általa vizsgált országokról aszerint, 
hogy mennyire képesek megfelelő üzleti környezetet biztosítani a vállalatok számára. A 
versenyképességet meghatározó mutatókat négy fő kategóriába lehet besorolni: 

- A gazdaság teljesítményét mérő mutatók. 
- A kormányzati hatékonyságot értékelő adatok. 
- Vállalkozásbarát környezet meglétét vizsgáló mutatók.  
- Az infrastruktúra állapotát értékelő mérőszámok.  

A kritériumok két csoportja: az ún. „hard” kritériumok általában a mérhető tényezőket tartalmazzák, 
amelyeket a nemzetközi statisztikákból szereznek be (OECD, IMF stb.), míg az ún. „soft” 
kritériumok a kevésbé vagy egyáltalán nem számszerűsíthető tényezőket vizsgálják (az oktatás 
színvonala, korrupció stb.). 
Három makroszintű versenyképességi mutató: Competitiveness Index (CI= versenyképességi index, 
Growth Index (GI= gazdaságnövekedési index), Marketshare Index (MI= piacnövekedési, 
piacrészesedési index). 
A World Competitiveness Yearbook egy ország nemzetközi versenyképességét általános 
tényezőkre vezeti vissza: hozzáadott érték, a gazdagság létrehozásának képessége, a rendelkezésre 
álló erőforrások, a vonzerő és agresszivitás, globalitás és közelség, ennek megfelelő menedzselése 
és ezek gazdasági-társadalmi modellbe integrálása. 
Az ír Nemzeti Versenyképességi Tanács a költségeket teszi a versenyképesség első számú 
jellemzőivé és ennek alapján a kormány feladatát az üzleti életet befolyásoló költségek 
csökkentésében látja.  
Az Európai Bizottság (European Commission) szerint egy ország versenyképessége állampolgárai 
jólétének záloga. A nemzetgazdasági versenyképesség a termelés növekedését, a nagyarányú 
foglalkoztatást és a fenntartható környezetet jelenti, és egyik kulcseleme az alkalmazkodóképesség, 
amely a gazdaság ellenálló-képességet is növeli. 
A felsorolt kritériumok a kkv csoport vonatkozásában is megfogalmazhatóak, ami azt jelenti, hogy a 
kkv-k számára is elengedhetetlen kritérium a termelés növekedése, a foglalkoztatás bővítése oly 
módon, hogy a fejlesztések a környezet tudatos védelme, megóvása mellett történjenek.        
 

A magyarországi Versenyképesség Kutató Központ értelmezése szerint (Czakó, 2004) egy 
nemzetgazdaság versenyképes, ha „úgy tud létrehozni, felhasználni illetve a globális verseny 
keretei között értékesíteni termékeket és szolgáltatások, hogy közben saját termelési tényezőinek 
hozadéka, s ezzel párhuzamosan állampolgárainak jóléte fenntartható módon növekszik. Ezen 
versenyképesség feltétele az erőforrások termelékenység-növekedésének elősegítése a vállalatok és 
más intézmények hatékonyságának növekedését biztosító feltételek folyamatos fenntartása útján.” 
Ez a nemzetgazdasági versenyképesség definíció közgazdaságtani definíció, amely figyelembe 
veszi, hogy a gazdaság a társadalom egyik olyan alrendszere, amelyiknek adottak a maga 
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törvényszerűségei. A megfogalmazás logikailag összekapcsolja a makrogazdasági termelékenységet 
a mikroszféra termelékenységével. 
 

Chikán (2004) szerint a vállalati versenyképesség a vállalatnak azon képessége, hogy a társadalmi 
felelősség normáinak betartása mellett tartósan tud olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálni a 
fogyasztóknak, amelyeket azok a versenytársak termékeinél (szolgáltatásainál) inkább hajlandók a 
vállalat számára nyereséget biztosító feltételek mellett megfizetni. Ezen versenyképesség feltétele, hogy 
a vállalat legyen képes a környezeti és a vállalaton beüli változások érzékelésére és az ezekhez való 
alkalmazkodásra, a versenytársaknál tartósan kedvezőbb piaci versenykritériumok teljesítésével.  
A Versenyképesség Kutató Központ ezen definíciója megteremti a vállalati versenyképesség többszintű 
értelmezését (termék, vállalat és iparág/szektor szint). A makro és a mikro szintű versenyképesség 
szorosan összetartozó, egymással szimbiózisban lévő fogalmak. 
A kisvállalkozások versenyéről Chikán (1997) megállapítja, hogy a versenyhelyzetben működő 
kisvállalatok egyik legalapvetőbb jellemzője, hogy nem tudják azokat a versenyképességet biztosító 
stratégiákat folytatni, amelyek egy erős árversenyben való helytállást lehetővé tennének. Sem a 
termelés bővítésével elérhető skálahozadék, sem pedig az olcsó erőforrásokra település nem reális 
alternatíva számukra. 
 

Az Európai Unió a vállalkozások versenyképességének növelését fontos elemnek tartja. A 
versenyképesség segítése érdekében 2003-ban megalapították a Versenyképességi Tanácsot. A 
Tanács állásfoglalása szerint a versenyképesség jelentős termelékenység növekedésből és magas 
foglalkoztatottságból származik, ami egyidejűleg mutatkozik meg az európai vállalatok globális 
piacokon elért sikereiben és a mindenki számára magasabb életszínvonalat lehetővé tevő növekvő 
reáljövedelmekben. Ennek érdekében szükségszerű a vállalkozások kibocsátásának növelése. 
(Czakó, 2004) 
Chikán et al. (2002) szerint: egy nemzetgazdaságban azokat a vállalatokat tekinthetjük 
versenyképesnek, amelyek a társadalmilag elfogadható normák betartása mellett a számukra 
elérhető erőforrásokat minél nagyobb nyereségfolyammá képesek transzformálni, képesek a 
működésüket befolyásoló környezeti és a vállalatokon belüli változások észlelésére és az ezekhez 
való alkalmazkodásra. 
A vállalkozások versenyképességét alapvetően a teljesítményeik határozzák meg. A vállalkozások 
teljesítményét szubjektív módon a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség kifejezésekkel 
jellemezhetjük. 
A gazdaságosság jelzi, miként képes a vállalat rendelkezésére álló erőforrásait felhasználni, hogyan 
tudja az inputokhoz a hozzáadott értékeket beépíteni, és abból minél több outputot előállítani. A 
gazdaságosság viszonylag könnyen mérhető, mivel a szükséges adatok rendelkezésre állnak a 
számviteli rendszerben és onnan kinyerhetők. A gazdaságosság mérésénél problémát jelent az, hogy 
nem képes a vállalat teljesítményének olyan dimenzióit megragadni,, mint a tudás, fejlődés, 
szervezeti kultúra, vagy akár a vásárlók részéről érkező visszajelzés. 
A hatékonyság lényege az, hogy a vállalat akkor nyújt jó teljesítményt, ha képes elérni a kitűzött 
célokat, melyek lehetnek például a szűk keresztmetszetek megszüntetésére irányuló folyamatok, a 
kapacitás-kihasználtsági szintek optimalizálása. A hatékonyság vizsgálatnál is megtalálhatóak a 
számviteli-pénzügyi jellegű adatok, hiszen ezek is részei a vállalat célrendszerének, de szükséges a 
termelési, működési folyamatokból szerezhető információk részletes feldolgozása 
mutatószámrendszerek felállítása. A vállalat célkitűzései között tehát olyan tényezők is szerepelnek, 
amelyek fontosak a piaci siker szempontjából, de pénzügyileg nem ragadhatók meg. A helyes célok 
meghatározása itt is alapvető követelmény, ez a vállalat vezetésének egyik funkciója. 
A szerzők szerint a hatékonyság azt fejezi ki, hogy elegendő-e, amit a vállalat tesz.  
Eredményesség: a vállalat akkor nyújt jó teljesítményt, ha az adott helyzetben, amely vonatkozik a 
vállalat környezetére és belső adottságaira, képes a megfelelő célokat kitűzni és azokat elérni, 
vagyis képes eredményesen gazdálkodni, pozitív eredményt, elvárt nyereséget előállítani. 
Úgy gondolom, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség megléte együtt határozza meg azt, 
hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt nyújt. 
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A kkv-k növekedésének fontos területe lehet a multinacionális cégek beszállítói hálózatának 
bővítése. A nagyvállalatokkal való együttműködés mindkét fél számára előnyös lehet, mivel így 
beruházás nélkül bővülhet a „nagyok” termelőkapacitása, a „kicsik” pedig kihasználhatják 
rugalmasságukat. A vállalkozásoknál a gyorsan változó gazdasági környezethez való 
alkalmazkodást meg kell(ene) teremteni. Ilyen alkalmazkodás lehet például annak eldöntése, hogy 
az adott helyzetben érdemes-e hitelt felvenni, beruházni, újabb dolgozókat alkalmazni, vagy akár a 
meglévőknek fizetésemelést adni. Nem lényegtelen az infláció változása, az adójogszabályok 
módosulása. 
 
 
2.3. A kkv-k működését befolyásoló üzleti környezet  
 
2.3.1. Az üzleti környezet Magyarországon és Közép-Kelet-Európa néhány országában  
A Világbank különböző szempontok alapján 2004 óta több mint 180 ország üzleti környezetét 
elemzi és rangsort állít fel a vizsgált országok vonatkozásában. A részmutatókból összevont 
rangsorszám készül, mely a részmutatók súlyozott számtani átlaga. A világbanki jelentések – a 
rangsorszám alapján – Magyarországot 2008-ra a 45., míg 2011-re a 46. helyre rangsorolták. (8. 
táblázat). 2008-tól kezdődően a befektetők védelme vonatkozásában (8. táblázat) igen hátra 
sorolódott Magyarország. Az adózás területén javulás tapasztalható, mivel a 127. helyről a 109-re 
kerültünk. A vállalkozások hitelhez jutási feltételei szempontjából a rangsor az elemzett 
időszakban romlott.  
 
8. táblázat: Az üzleti környezetet jellemző magyar körülmények rangsorolása 

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 
Vállalkozás-indítás 67. 27. 39 35. 
Engedélyezési eljárások 87. 88. 88. 86. 
A tulajdonjog nyilvántartása 96. 57. 61. 41. 
Hitelhez jutás 26. 28. 30. 32. 
A befektetők védelme 107. 113. 119. 120. 
Adózás 127. 111. 122. 109. 
Külkereskedelem 45. 68. 70. 73. 
Szerződés jogok érvényesítése 12. 12. 14. 22. 
A vállalat bezárása 53. 55. 58. 62. 
Rangsorátlag 45. 41. 47. 46. 

    Forrás: World Bank Group: Doing Business, 2008, 2009, 2010, 2011.  
 
Vállalkozás indítása tekintetében sokat javult Magyarország megítélése, a 67. helyről a 35. helyre 
kerültünk. A mutatószám javulásában szerepet játszott, hogy a 16 napos átfutású vállalkozásindítás 4 
napra lecsökkent, köszönhetően az elektronikus bejelentési folyamatoknak. Az alapításhoz 
kapcsolódó költségek is jelentősen csökkentek. Ugyanez a tendencia állapítható meg az indításhoz 
szükséges minimális tőke nagyságáról (jelentősen, 500 ezer Ft-ra csökkent a korlátolt felelősségű 
társaság minimum törzstőke igénye). Nagymértékben javult a helyzet a tulajdonjog nyilvántartási 
folyamathoz kapcsolódóan.   
A hitelhez jutás vonatkozásában az országunk megítélése romlott (26. helyről a 31. hely). A mutató 
romlása mögött az húzódik meg, hogy 6,9%-ról 11,4%-ra nőtt a hitelt felvevők aránya. Az adózási 
rangsorunk javulása mögött a nyereségadókulcsnak az 1,6%-os javulása húzódik meg (55,1%-ról 
53,3%-ra). Jelentősen csökkent a vállalkozások által az adózásra fordítandó órák száma. Éves 
szinten 340 óráról 277 órára. Ezen óraszám csökkenés az adminisztratív terhek csökkenésére 
vezethető vissza. 
A volt szocialista – közép-kelet-európai – országok közül kiválasztott 10 országban megvizsgálva az 
üzleti környezet jellemzői a 9. táblázatban olvashatók. 
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9. táblázat: Az üzleti környezet jellemzői, rangsorolása néhány közép-kelet-európai országban 
2011-ben 

Megnevezés SLO SK HU BG RO CZ PL HR BA UA 
Vállalkozás-indítás 68 28. 35. 43. 44. 130. 113. 56. 160. 118. 
Engedélyezési eljárások 56 63. 86. 119. 84. 76. 164. 132. 139. 179. 
A tulajdonjog 
nyilvántartása 

9. 97. 41. 62. 92. 47. 86. 110. 103. 164. 

Hitelhez jutás 15. 116. 32. 6. 15. 46. 15. 65. 65. 32. 
A befektetők védelme 109. 20. 120. 44. 44. 93. 44. 132. 93. 109. 
Adózás 122. 80. 109. 85. 151. 128. 121. 42. 127. 181. 
Külkereskedelem 102. 56. 73. 108. 47. 62. 49. 98. 71. 139. 
Szerződés jogok 
érvényesítése 

71. 60. 22. 87. 54. 78. 77. 47. 124. 43. 

A vállalat bezárása 33. 38. 62. 83. 102. 32. 81. 89. 73. 150. 
Rangsorátlag 41. 42. 46. 51. 56. 63. 70. 84. 110. 145 

  Forrás: World Bank Group: Doing Business 2011. adatai alapján saját összeállítás 
 
A teljes rangsort illetően Szlovákia helyezkedik el az első helyen (a 183 ország vonatkozásában 42. 
hely). Magyarország csupán öt hellyel került hátrébb, illetve a vizsgált térségben a 3. helyen áll (9. 
táblázat). Magyarországot Szlovákián kívül Szlovénia előzi meg.  
A 10. táblázatban látható, hogy Magyarországon az üzleti környezet jellemzőit illetően – a vizsgált 
10 ország között – a befektetők védelmét illetően a legrosszabb a helyzet. Továbbá problémák 
vannak a külkereskedelem feltételeinél is. 
 
 
10. táblázat: Magyarország helyzete –az üzleti környezetet jellemző szempontok alapján – a 
vizsgált 10 közép-kelet-európai országhoz viszonyítva 2011-ben 

Szempont  Rangsor Szempont  Rangsor 
Vállalkozás-indítás 3. Adózás 4. 
Engedélyezési eljárások 3. Külkereskedelem 6. 
A tulajdonjog nyilvántartása 2. Szerződés jogok érvényesítése 1. 
Hitelhez jutás 5. A vállalat bezárása 3. 
A befektetők védelme 9. Rangsorátlag 3. 

   Forrás: World Bank Group: Doing Business 2011. adatai alapján saját összeállítás 
 
 
Az 1971-ben alapított World Economic Forum (WEF) országok versenyképességi rangsorát állítja 
fel. A komplex versenyképességi mutató alapján 2008 és 2011 között Magyarország helyzete 
javulást mutat, mivel a 62. helyről a 48. helyre lépett előre. Az üzleti környezetet jellemző egyes 
szempontok szerint vizsgálva országunk helyzetét javulásról már nem beszélhetünk. A mutatók 
többségénél a helyzetünk romlott. Az adózási környezet vonatkozásában, valamint a 
külkereskedelem területén léptünk egy helyet előre. Az elmozdulás valójában nem jelent a 
feltételeinknél jelentős javulást (11. táblázat). 
Amennyiben az üzleti környezet jellemzői alapján a 10 közép-kelet-európai országhoz 
viszonyítva nézzük Magyarországot, látható, hogy a versenyképességi rangsorban Csehország és 
Lengyelország után a 3. helyen áll. Az üzleti környezet konkrét jellemzői között a vállalkozások 
indítása vonatkozásában az első helyre, az engedélyezési eljárások tekintetében a 2. helyre került 
Magyarország. Ezen előnyös hely annak köszönhető, hogy a vállalkozások alapításának folyamata 
az elektronikus úton történő alapítás révén nagyban leegyszerűsödött. (Hasonló következtetést lehet 
levonni a Világbank adatainak elemzésénél is.) 
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11. táblázat: Az üzleti környezetet jellemző körülmények rangsorolása Magyarországon 
Megnevezés 2008 

(131 ország között) 
2011 

(142 ország között) 
Globális versenyképességi index 62 48 
Adózási környezet 132 131 
Adóteher nagysága 104 114 
Engedélyezési eljárások 8 15 
Vállalkozás indítása 6 7 
Külkereskedelem 36 35 
Hitelhez jutás 79 93 
Befektetők védelme 74 100 

        Forrás: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009-2010,  
        2011-2012 
 
Illés et al. (2011) alapos elemzést ad arról, hogy Közép-Kelet-Európa kkv szektorának 
versenyképességét miként befolyásolja az adózási környezet. Hazánk helyzete e vonatkozásban 
(sem) mondható, mivel a vizsgált országok között a 7. illetve a 9. helyen állunk. Az adózási 
feltételek egyszerűsítése, az adókulcsok mérséklése, még mindig nem érte le a kívánt szintet. E két 
területen a szomszédos országaink jobb helyzetben vannak. (12. táblázat) 
 
12. táblázat: Az üzleti környezet jellemzői, rangsorolása néhány közép-kelet-európai országban 
2011-ben 

Megnevezés SLO SK HU BG RO CZ PL HR BA UA * 
Globális 
versenyképességi index 

 
57 

 
69 48

 
74 

 
77 

 
38 

 
41 

 
76 

 
100 

 
82 

 
3 

Adózási környezet 129 49 131 81 135 57 107 140 123 141 7 
Adóteher nagysága 57 103 114 28 90 104 82 44 16 117 9 
Engedélyezési eljárások 3 34 15 15 34 94 34 34 119 107 2 
Vállalkozás indítása 13 68 7 72 40 81 103 21 124 91 1 
Külkereskedelem 68 45 35 62 46 27 22 74 96 36 3 
Hitelhez jutás 107 55 93 48 82 60 71 84 122 128 7 
Befektetők védelme 127 95 100 115 98 87 79 125 139 138 5 

*Magyarország helye a 10 ország viszonylatában 
Magyarázat: SLO: Szlovénia, CZ: Csehország, SK: Szlovákia: PL: Lengyelország, HU: 
Magyarország, BG: Bulgária, HR: Horvátország, BA: Bosznia Hercegovina, UA:Ukrajna 
Forrás: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report, 2011-2012  

 
A WEF jelentése a vállalkozások működését nehezítő tényezőkre is kitér. A vállalkozásokat 
befolyásoló 15 féle tényező közül ki kellett választani ötöt, melyet a legproblémásabbnak ítélnek 
meg az adott országban. A kiválasztott tényezőket 5-ös skálán értékelni kellett. A 13. táblázatban 
látható a 2008-as és a 2011-es évre vonatkozó rangsor Magyarországon miként alakult. Az adatok 
azt mutatják, hogy ugyanaz a 6 kritikus tényező került mindkét évben kiválasztásra (az adózási 
környezet az adóteher nagysága, a hitelhez jutás, politikai instabilitás. az állami bürokrácia és a 
korrupció). Ezen tényezők meghatározó jelentőségét mutatják a %-os értékek is, mivel az első öt 
elem fontossága 10% feletti, a 6. helyre került tényező is 8% illetve 9,2%-os arányt képvisel.  
A vállalkozások működését akadályozó tényezők között az állami bürokrácia a vizsgált 10 ország 
közül 9-nél, a korrupció 8 országnál az 5 legproblémásabb tényező között szerepel. Az adózási 
környezet, az adóteher nagysága és a hitelhez jutás is nehezíti a vállalkozások működését a 
vizsgálatba vont országok közül 7-ben. 
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13. táblázat: A vállalkozások működését megnehezítő tényezők Magyarországon 
2008 2011 Megnevezés 

Rangsor % Rangsor % 
Adózási környezet 1. 15,4 2. 12,8
Adóteher nagysága 3. 12,8 3. 11,4
Korrupció 6. 8,0 4. 10,3
Politikai instabilitás 4. 11,9 5. 10,1
Állami bürokrácia 5. 10,8 6. 9,2
Hitelhez jutás 2. 14.0 1. 17,6
Képzetlen munkaerő kínálat 10. 3,5 7. 7,5
Alacsony munkamorál 9. 3,6 8. 7,1
Nem megfelelő infrastruktúra 13. 2,2 9. 3,8
Infláció 12. 2,4 10. 3,6
Szigorú munkaügyi szabályok 8. 4,9 11. 3,5
Valutáris szabályok 11. 2,9 12. 1,1
Népegészségügy 14. 1,1 13. 1,1
Bűnözés 15, 0,8 14. 1,0
Kormányzati instabilitás 7. 5,8 15. 0,0

    Forrás: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009-2010, 2011-2012  
 
A 14. táblázat adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a közép-kelet-európai országoknál (a volt 
szocialista országoknál) a vállalkozások számára az alapvető problémát jelentő tényezők azonosak. 
 
14. táblázat: A vállalkozás működésének legproblémásabb tényezői néhány közép-kelet-európai 
országban 2011-ben 

Megnevezés SLO SK HU BG RO CZ PL HR BA UA össz. 1-5. 
hely 

Állami bürokrácia 2. 2. 6. 2. 2. 2. 2. 1. 3. 4. 9 
Korrupció 6. 1. 4. 1. 5. 1. 11. 2. 4. 1. 8 
Adózási környezet 5. 7. 2. 6. 7. 3. 1. 7. 5. 2. 7 
Adóteher nagysága 4. 8. 3. 8. 1. 7. 4. 4. 2. 5. 7 
Hitelhez jutás 1. 6. 1. 4. 4. 5. 6. 6. 1. 3. 7 
Politikai instabilitás 10. 5. 5. 11. 3. 4. 10. 3. 8. 7. 5 
Szigorú munkaügyi 
szabályok 3. 3. 11. 13. 11. 6. 3. 5. 10. 9. 4 
Nem megfelelő 
infrastruktúra 8. 4. 9. 5 6. 12. 5. 11. 7. 11. 3 
Infláció 12. 11. 10. 3. 8. 14. 9. 13. 14. 6. 1 
Képzetlen munkaerő 
kínálat 9. 10. 7. 5. 10. 9. 7. 10. 13. 14. 1 
Alacsony munkamorál 7. 9. 8. 7. 9. 8. 8. 8. 11. 15. - 
Valutáris szabályok 14. 15. 12. 15. 13. 13. 13. 14. 12. 12. - 
Népegészségügy 15. 14. 13. 14. 15. 15. 12. 15. 15. 13. - 
Bűnözés 13. 13. 14. 10. 14. 11. 15. 9. 9. 10. - 
Kormányzati instabilitás 11. 12. 15. 9. 12. 10. 14. 12. 6. 8. - 

Forrás: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2011-2012 
 
Az International Institute for Management Development (IMD) 59 ország versenyképességét 
vizsgálja 329 kritérium alapján. A korábbi elemzésekbe bevont 10 közép-keleti-európai ország közül 
Bosznia-Hercegovina nem szerepel az IMD által vizsgált országok között. A 9 ország 
versenyképességi rangsorát elemezve megállapítható, hogy mindkét évben (2008-ban és 2011-
ben) az egymás közötti rangsort elemezve, Csehország állt az első helyen. Magyarország az 59 
ország közötti rangsorban a 38. helyről a 47.helyre kerül. Ezzel szemben - 9 ország viszonylatában - 
javított 1 helyet a pozíciójában (a 4. helyről a 3. helyre). 
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Az üzleti hatékonysági rangsort illetően megállapítható, hogy 2008-ban Szlovákia szerepelt a 9 
ország között az első helyen, 2011-re Csehország a 3. helyről az elsőre lépett. Magyarország a 4. 
helyről az 5. helyre került (15. táblázat). 
 
15. táblázat: Versenyképességi és üzleti hatékonysági rangsor néhány közép-kelet-európai 
országban 2008-ban és 2011-ben 

Megnevezés SLO SK HU BG RO CZ PL HR UA 
Versenyképesség 

2008. 
        59 ország sorrendje 32 30 38 39 45 28 44 49 54 

9 ország sorrendje 3 2 4 5 7 1 6 8 9 
2011. 

59 ország sorrendje 51 48 47 55 50 30 34 58 57 
9 ország sorrendje 6 4 3 7 5 1 2 9 8 

Üzleti hatékonyság 
2008. 
        59 ország sorrendje 32 26 45 48 47 34 50 51 52 

9 ország sorrendje 2 1 4 6 5 3 7 8 9 
2011. 

59 ország sorrendje 56 42 50 57 49 35 41 59 55 
9 ország sorrendje 7 3 5 8 4 1 2 9 6 

Forrás: IMD World Competitiveness Yearbook 2008,2011 
 
A vállalkozások üzleti környezetének nemzetközi elemzésénél a Világbank, az IMD és a WEF 
rangsorait vizsgálva megállapítható, hogy hasonló tendenciákat mutatnak az egyes intézmények 
elemzései Magyarország vonatkozásában. Jelentős versenyképességi javulást a vizsgált időszakban 
az országunk nem mutatott. Bizonyos részterületeken (alapvetően a vállalkozások alapításánál) 
jelentős előrelépés tapasztalható, de továbbra is problémás az adózási terület, ezen belül az 
adószabályozás és az adókulcsok nagysága. A kiemelten vizsgált 10 közép-kelet-európai ország 
között nem Magyarország áll az élen, hanem Szlovákia, Csehország több mutató vonatkozásában is 
megelőzi Magyarországot. E két országban a vállalkozási környezet javítása érdekében az elmúlt 
években hozott intézkedések meghozták gyümölcsüket.  
 
2.3.2. A kkv-k működését és növekedését akadályozó tényezők  
A vállalkozási környezet nemzetközi megítélésén túlmenően fontos azt is megvizsgálni, hogy a 
magyar vállalkozások miként értékelik a hazai vállalkozási környezetet. (2. ábra) 
 
A nemzetközi vizsgálatnál tett megállapításunkat megerősítik a hazai felmérések, mivel itt is a 
külkereskedelemhez kapcsolódó vámok jelentik a válaszadóknál a legnagyobb problémát. 
Az engedélyek beszerzésével kapcsolatos problémák jelentősen csökkentek. Az állami hivatalok 
ügyintézését a kkv szektor problémásnak ítéli meg. A korrupció állandóan jelen van, hol felerősödik, 
hol gyengül. Az adóráta a vizsgált időszakban 2007-ig nőtt (60% körüli érték), utána 50% körülire 
csökkent.  
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KKV körkép: Melyik a legjelentősebb akadály az Ön vállalkozása 
számára? (százalék)
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Forrás: GVI

 
 

2. ábra: A magyar kkv-k tevékenységét akadályozó tényezők 2005-2010 között 
Megjegyzés: Az ábra bal oldali tengelye az oszlopdiagramokra vonatkozik, a jobb oldali tengely 

pedig a folytonos vonallal jelölt adórátára. 
Forrás: Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (2010)  

 
Az adminisztratív szabályozási környezet a magyar gazdaságban rendkívül megterhelő a kkv-k 
számára. E tényt tükrözi a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) és a Volksbank 
2007-ben végzett közös kutatása (16. táblázat). A kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a 
vállalkozások igen nagy tehernek tartják az adminisztrációt. 
 
16. táblázat: A kkv-k adminisztratív terheinek megítélése 2007-ben 

Megítélés  
(A válaszadók %-ában) 

 
Adminisztratív feladat 

Nem teher Jelentős teher
Kötelező statisztikai adatszolgáltatási (OSAP) kötelezettség 4,8 39,7 
Mérleg készítése 6,2 37,0 
Munkabérekhez kapcsolódó járulékok fizetése és a fizetés 
dokumentálása 7,2 32,2 
Munkavállalók szja-jának fizetése és dokumentálása 6,8 31,7 
Munkaügyi nyilvántartás 5,9 22,3 
ÁFA bevallása és fizetése 9,6 22,2 
Társasági adó bevallása és fizetése 9,6 14,0 
Helyi adó bevallása és fizetése 10,6 13,0 
Munkaügyi előírások betartása 9,5 13,0 
Balesetvédelmi előírások betartása 13,2 7,9 
Egészségügyi engedélyek beszerzése 14,2 5,6 
Tűzvédelmi előírások betartása 13,4 4,0 

    Forrás: Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (2007)  
 
A különböző adminisztratív terhek átlagosan havi 65 órát vesznek igénybe, 14 órával többet, mint 
2006-ban. A legnagyobb problémának a cégek a kötelező statisztikai adatszolgáltatást tartják, de 
közel ilyen gyakran említették a munkabérekhez kapcsolódó járulékok fizetését, illetve annak 
dokumentálását, valamint a mérleg készítését. 
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) 1997 óta többszöri alkalommal 2000 
kis-és középvállalkozás bevonásával reprezentatív felmérést végzett. A felmérés egyik célja volt 
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annak feltérképezése, hogy a vállalkozások szerint melyek azok a tényezők, amelyek a növekedés 
akadályozói. 
A felmérés keretében 5 fokozatú skálában osztályozták a hazai kis- és középvállalkozások 
növekedését befolyásoló tényezőket. Egyest kaptak azok a tényezők, amelyek „egyáltalán nem" 
korlátozzák a vállalkozás-növekedést és ötöst adtak a vállalkozók a „nagyon" akadályozó 
tényezőnek. 
A vizsgált időszakban az akadályozó tényezők közül a legnagyobb problémát az adó és tb terhek 
jelentették a vállalkozásoknak. Második helyre került a szabályozási rendszer kiszámíthatatlansága. 
A tőke-és hitelfinanszírozás egyre kisebb gondot okozott.  
Az egyre erősödő verseny is – növekvő mértékben – akadályozta a vállalkozások növekedését. 

A vállalkozók értékelése egyértelműen tükrözte a 2000-től először csak részterületeken, aztán a 
költségvetési politika egészében bekövetkezett expanziót és az ehhez szükségszerűen kapcsolódó 
gyakoribb szabályozóváltozásokat. A kkv-k növekedésének legnagyobb gátja az adóterhek 
nagysága. A vizsgált időintervallumban ennek súlya azonban csökkenő tendenciát mutatott. A 
gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága ugyancsak komoly akadályozó tényező, de ezen a 
területen is tapasztalható javulás. (17. táblázat) 

17. táblázat: A kkv-k növekedését akadályozó tényezők és fontossági mutatóik (%) 
Növekedést akadályozó 
tényezők 

 

1997
 

1998
 

1999
 

2003
 

2005 
 

2007 

Magas adó- és 
társadalombiztosítási terhek 84 78 73 74 72 77 
Gazdasági szabályozás 
kiszámíthatatlansága 62 58 53 58 55 63 
Erős verseny 53 57 61 61 61 56 
Nincs elég megrendelése 48 45 52 45 48 45 
Tisztességtelen verseny 46 44 44 47 48 45 
A vevők fizetési késedelmei 30 31 30 32 34 35 
Tőkehiány 40 37 37 34 32 31 
Egyéb akadályozó tényezők 19 20 17 16 13 19 
Beszerzési nehézségek 14 16 16 17 16 13 
Meglevő kapacitások 
korszerűtlensége, elavultsága 17 19 17 17 13 12 
Hitelhiány 27 26 26 20 15 12 
Munkaerőhiány 9 9 9 12 8 9 

    Forrás: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (2008) 
 

Major (2002) az 1992 és 2000 közötti időszak középvállalkozásainak adatai felhasználásával arra a 
következtetésre jutott, hogy az elméletileg elvárt profitszinthez képest a középvállalkozások 
tényleges profitszintje elmarad.  
Az elmaradás okai: 

- alacsony hatékonyság, 
- tulajdonosi szerkezet. 

 
A külföldi tulajdonnal rendelkező cégek esetében az elmaradás nagyobb mértékű volt, mint a hazai 
cégeknél és az állami tulajdonnal rendelkező cégeknél. „Ez az eredmény ellentmond annak az 
általános vélekedésnek, hogy a külföldi tulajdonban lévő vállalatok kivétel nélkül jobb gazdasági 
teljesítményeket nyújtanak, mint magyar társaik.” 
Major eredményei szerint a vállalatok export aktivitása regionális elhelyezkedése jelentősen nem 
befolyásolta a jövedelmezőségi szintet. 
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Szerb-Dezsériné (2007) a kis- és a középvállalkozások körében 500-as minta segítségével 
megvizsgálta, hogy mely tényezők határozzák meg a növekedést. A vállalkozások növekedését sok 
tényező befolyásolta, de relatíve kevés olyan faktort lehetett meghatározni, mely érdemben hatást 
gyakorolt a növekedésre. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy azok a vállalkozások voltak a 
legsikeresebbek, melyek „jól előkészített, motivációból létrehozott cégek, amelyek nem csupán 
hazai, hanem külpiacokra is termeltek, nem csupán egy tevékenységi körre specializálódtak, és 
egyszerre ruháztak be magas összegeket és valósítottak meg innovációt. Tehát nem egy 
tevékenység, hanem ezek kombinációja a sikeres növekedés záloga.” 
 
Némethné-Sinkovics-Szennyesy (2008) tanulmányában a magyar kkv szektor 1995 és 2003 közötti 
teljesítményét vizsgálta. Megállapítják, hogy a vizsgált időszakban a kkv szektor jövedelmezősége 
folyamatosan javult, de kisebb mértékben, mint a nagyvállalati szektoré.  Kedvezőtlenebbnek ítélik 
meg a kkv szektort a tekintetben is, hogy amíg a nagyvállalati szektor jelentős állami 
adókedvezményekhez jutott, addig a kkv-k adókedvezményekből való részesedése csökkent. A 
szerzők az elkövetkező időszakra a kkv szektor belső differenciálódását, a közepesek jelentős 
fejlődését, a kicsik stagnálását és a mikro vállalkozások visszaesését prognosztizálják. 
A társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelő, a versenyképességet és a minőségi közszolgáltatások 
elérhetőségét biztosító rugalmas, költség-hatékony, egyszerű és átlátható szabályozók megteremtése 
érdekében jelentős igény mutatkozik egyrészt az adminisztratív terhek csökkentésére, másrészt a 
szabályozási rendszer átalakítására, a minőségi elemek kötelező beépítésére és folyamatos 
érvényesítésére. 
 
 
2.4. A K+F+I gazdasági jelentősége, kiemelten a kkv-szektorra 
Az innováció fogalmi értelmezéséből is kitűnik, hogy annak gazdasági jelentősége nem vitatható. A 
piaci igények mind teljesebb kielégítésére irányuló törekvések sem tekinthetők öncélúnak, azok 
mögött szintén meghúzódik a gazdasági haszonszerzés szándéka. 
Az utóbbi időben a hozzáértők körében szinte teljes egyetértés alakult ki az innováció gazdasági 
szerepét illetően. Schumpeter óta senki nem vitatja, hogy az innováció a gazdasági haladás 
legfontosabb motorja. Az extenzív növekedés hagyományos két előmozdítója, a tőke és a munka, 
egyre kevésbé járul hozzá a gazdasági fejlődéshez.  
Az idők során az újdonság megítélésében végbement egyfajta változás. Ma mindinkább 
megkülönböztetnek egymástól például bázis-innovációkat, teljesen új utakat megnyitó, fejlesztő 
innovációkat és a már kijelölt utakon belüli innovációkat, az alkalmazott technológia vagy a termék 
lényegét nem érintő, de a jobb eladhatóságot szolgáló innovációkat. A gazdaság fejlődésének 
folyamatában tehát egyre árnyaltabban jelentkezik az innováció is.  
Ez egyrészt abban a felismerésben nyilvánul meg, hogy a gazdasági folyamatok nem stacioner 
jellegűek, másrészt, de ezzel összefüggésben, hogy az innovációs fejlődés ciklikus jellegű. Itt 
egyre erősödnek a kísérletek Kondratyev és Kuznets nyomán annak bemutatására, hogy a nagy 
gazdasági ciklusok a bázis-innováció ciklikusságával függnek össze. Az innovációs „dagályok” és 
„apályok” magyarázzák a gazdasági változást, a növekedés és stagnálás fázisát (Freeman, 1979).  
 
A 2008-as innovációs eredménytábla részletesen beszámol az uniós innováció alakulásáról 
(Innobarometer, 2009). A jelentésből kitűnik, hogy az EU-ban meg kell változtatni az ipar 
szerkezetét, fel kell pörgetni az innovációt, és elő kell segíteni a kutatás-fejlesztés fokozottabb és 
hatékonyabb alkalmazását.  
A nemzetközi K+F összehasonlításokban a GERD/GDP mutató használatos, melynek 
kiszámításakor a GDP és a K+F ráfordítások nominális értékadatait veszik alapul. Nemzetközi 
összehasonlításokban jellemző sajátossága, hogy szintjének növekedése általában együtt jár a 
gazdasági fejlettség színvonalának emelkedésével. A GERD/GDP olyan makroszintű K+F mutató, 
amelynél – az országok legnagyobb részében – csak két-három évtizedenként, vagy még ritkábban 
mutatkoznak a trendek alapvető jelentőségű változásai. (Török, 2006) 
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A 18. táblázat szemlélteti a GERD/GDP mutató alakulását a kilencvenes évektől 2010-ig. A fejlett 
országok GERD/GDP mutatójának az ezredfordulóig tapasztalt növekedését, csökkenés vagy 
stagnálás váltotta fel. Közép-Kelet-Európa úgynevezett „átalakuló” államainál a mutató 
részarányának lassú növekedése tapasztalható (Magyarország, Csehország, Szlovénia).  
 
18. táblázat: K+F ráfordítás* a GDP százalékában 

Ország/régió 1990 1995 2001 2005 2008 2009 2010 tendencia iránya 
EU27 …. ….. 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 stagnálás 
Bulgária 2,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 stagnálás 
Csehország 1,2 0,6 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 lassú növekedés 
Magyarország 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 1,15 1,16 lassú növekedés 
Lengyelország 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 stagnálás 
Szlovákia ….. 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 stagnálás 
Szlovénia 1,9 1,6 1,5 1,4 1,7 1,9 2,1 lassú növekedés 
Horvátország …… ….. 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 stagnálás 
Egyesült Királyság 2,2 2,0 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 stagnálás 
Finnország 1,9 2,3 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 egyenletes növekedés 
Franciaország 2,4 2,3 0,9 2,1 2,1 2,3 2,3 stagnálás 
Norvégia 1,0 1,7 1,6 1,5 1,6 1,8 1,7 stagnálás 
Svédország 2,8 3,4 4,1 3,6 3,7 3,6 3,4 tendencia váltás 
Japán 3,0 2,8 3,1 3,3 3,5 3,4 3,3 tendencia váltás 
USA 2,6 2,5 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 stagnálás 
Kanada 1,5 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 tendencia váltás 

*GERD: Gross Expenditure on Research and Development 
Forrás: Eurostat (2011.a), Statistics Canada (2011) adatai alapján saját összeállítás 
 
A GERD/GDP arányának növekedése a gazdaságban lezajló pozitív folyamatokra utal, azonban 
megalapozottabb következtetések levonásához elengedhetetlen megvizsgálni a mutató 
kiszámításához használatos GDP alakulását is. Ugyanis a GERD/GDP mutató arányának a 
növekedése nemcsak a K+F ráfordítások növelésével, hanem csökkenő GDP mellett is 
bekövetkezhet. 2001 és 2011 közötti időszakot elemezve megállapítható, hogy a reál GDP 
valamennyi vizsgált országban a 2008-as és a 2009-es évet leszámítva növekedett. 2009-ben a reál 
GDP csökkenés mértéke az országok többségében jelentős volt, meghaladta a 4%-os mértéket. 
2010-es évben csupán Svédországban haladta meg a GDP növekedése az előző évi csökkenést 
Ebből kifolyólag a GERD/GDP mutató 2009. és 2010.évi alakulásánál a GDP csökkenése volt a 
meghatározó.(19. táblázat) 

 
19. táblázat: A reál GDP növekedési üteme (megelőző év =100%) 
Ország/régió 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EU27 2.1  1.3  1.5  2.5  2.1  3.3  3.2  0.3  -4.3  2.0  1.5  
Csehország 3.1  2.1  3.8  4.7  6.8  7.0  5.7  3.1  -4.7  2.7  1.7  
Magyarország 3.7  4.5  3.9  4.8  4.0  3.9  0.1  0.9  -6.8  1.3  1.6  
Lengyelország 1.2  1.4  3.9  5.3  3.6  6.2  6.8  5.1  1.6  3.9  4.3  
Szlovákia 3.5  4.6  4.8  5.1  6.7  8.3  10.5 5.8  -4.9  4.2  3.3  
Finnország 2.3  1.8  2.0  4.1  2.9  4.4  5.3  0.3  -8.5  3.3  2.7  
Franciaország 1.8  0.9  0.9  2.5  1.8  2.5  2.3  -0.1  -3.1  1.7  1.7 
Norvégia 2.0  1.5  1.0  4.0  2.6  2.5  2.7  0.0  -1.7  0.7  1.4  
Svédország 1.3  2.5  2.3  4.2  3.2  4.3  3.3  -0.6  -5.0  6.2  3.9  
Japán 0.4  0.3  1.7  2.4  1.3  1.7  2.2  -1.0  -5.5  4.4  -0.7  
USA 1.1  1.8  2.5  3.5  3.1  2.7  1.9  -0.3  -3.1  2.4  1.8  

Forrás: Eurostat (2012) 
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A magyar gazdaság vonatkozásában megfogalmazásra került, hogy a K+F ráfordítások GDP-hez 
viszonyított aránya a 2010-es 1,16%-ról értékről 2020-ra a 1,8%-ot érje el. E cél eléréséhez a GDP 
lassú növekedése mellett a K+F ráfordítások összegének jelentősebb növekedése szükséges. 
További célkitűzésünk, hogy az üzleti K+F ráfordítások (BERD) aránya érje el az összes K+F 
ráfordítás kétharmadát, vagyis a vállalati ráfordítások GDP arányosan (BERD/GDP) 1,2%-ra 
emelkedjenek 2020-ig. E cél eléréséhez a 2005 és 2010 közötti időszakban bekövetkezett üzleti 
BERD/GDP növekedés kétszeresét kellene elérnie a magyar gazdaságnak. Ehhez jelentős összegű 
üzleti forrásokra, és hatékonyabb ösztönző állami szabályozókra lenne szükség. 
A K+F ráfordítások szektoronkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy 2005 és 2010 között 
Magyarországon az üzleti szektor részarányának a növekedését az állami szektor részarányának és 
az egyetemi, főiskolai szektor részarányának a csökkenése kísérte. (20. táblázat) 
 
20. táblázat: K+F ráfordítás GDP-hez viszonyított aránya szektoronkénti megoszlásban (%) 

Üzleti szektor* Állami szektor Egyetemi, 
főiskolai szektor Ország/régió 

 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
EU27 64 75 14 9 22 16 
Csehország 64 63 20 19 16 18 
Magyarország 45 61 29 19 26 20 
Lengyelország 32 27 37 36 31 37 
Szlovákia 50 43 30 30 20 27 
Japán 78 80 9 9 13 11 
USA 73 46 13 7 14 48 
*BERD: Business Expenditure on Research and Development 
Forrás: Eurostat (2011b) adatai alapján saját számítás 

 
Amennyiben az üzleti szektor K+F ráfordításainak arányát a vállalkozások méret szerinti 
csoportosításában vizsgáljuk, az alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg: 

- Magyarországon 2009-ben a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál a K+F ráfordítások 
részaránya közel azonos volt. 

- Közép-Kelet Európa országait elemezve csupán Csehországban volt nagyobb a kkv szektor 
K+F ráfordításainak aránya Magyarország adatához képest. Az eltérés minimális 0,9%. 

- A mikrovállalkozások K+F ráfordításainak aránya ugyancsak Csehországban a legnagyobb 
(21%). 

- Norvégiát leszámítva az OECD országaiban a nagyvállalatok kutatási - fejlesztési 
ráfordításainak részaránya kimagasló (78,6-83,6%). 

- A K+F ráfordítás részaránya a kkv csoporton belül – Magyarországot kivéve - a 
középvállalkozásoknál a legmagasabb. (21. táblázat) 

 
Különböző felmérések és nemzetközi vizsgálatok szerint összefüggés mutatható ki az innovációk és 
a vállalati méretek között. A nagyvállatok általában innovatívabbak, mint a kkv-k. A legtöbb 
országban nincs szignifikáns különbség a mikrocégek és a közepes vállalatok között, sőt az előbbiek 
innovációs hajlama néhol még túl is szárnyalja a közepes cégekét. A szabadalmak 35%-át jelenleg 
kisvállalatok jegyzik. Amikor a legtöbb társaság kiépítette K+F és innovációs kapacitását, és ez nem 
olyan régen volt, ez még nagyon kis arány volt. (Knowledge Wharton, 2007)  
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21. táblázat: Az üzleti szféra K+F ráfordításainak aránya vállalkozói méretkategóriánként 2009-
ben, %-ban 

Foglalkoztatottak száma Ország/régió 
0-9 fő 10-49 50-249 kkv 

összesen
250- 

Csehország 21,0 10.1 27,1 39,3 60,7 
Magyarország 11,4 13,8 13,0 38,2 61,8 
Lengyelország 12,2 5,5 18,5 25,2 74,8 
Szlovákia 2,4 5,6 20,8 28,7 71,3 
Szlovénia 3,8 12,2 21,4 37,5 62,5 
Horvátország 1,1 6,6 34,9 42,6 57,4 
Egyesült Királyság 0,9 2,9 12,6 26,4 83,6 
Finnország 2,4 6,9 9,2 28,5 81,5 
Franciaország 2,3 7,0 12,1 21,4 78,6 
Norvégia 0 20,6 29.9 50,5 49,5 
Svédország n.a. 6,5 12,0 28,5 81,5 
Japán n.a. n.a. 6 n.a. n.a. 
USA 7,0 8,7 15,7 84,3 

Forrás: Eurostat (2012b) 
 
A 22. táblázatból kitűnik, hogy a fejlettebb országok esetében (Svédország, Franciaország) a 
nagyvállalatoknál nagyobb az innovatív vállalkozások aránya, mint a kisebbeknél. Igaz ez a 
megállapítás a termék- és a folyamat-innovációra egyaránt. Néhány volt szocialista ország esetében 
(pl.: Románia, Lengyelország) a kkv-knál nagyobb a folyamat-innovációt kifejlesztett vállalkozások 
aránya, mint a nagyvállalatoknál. Ez a megállapítás már nem mondható el a termékinnovációra. 
 
22. táblázat: Termékinnovációt kifejlesztett és folyamat innovációt bevezetett vállalkozások %-os 
aránya néhány európai országban méretkategóriánként 2008-ban 

Folyamat innováció Termék innováció 
Ország Összesen 10-49 fő 50-249 

fő 
250 fő 
és több 

Összesen 10-49 fő 50-249 
fő 

250 fő és 
több 

Bulgária 41,3 40,7 43,8 38,1 25,9 23,3 30,8 30,8 
Csehország 39,0 40,1 35,4 41,2 39,1 34,0 47,0 54,1 
Magyarország 24,8 25,0 21,0 32,6 33,1 31,2 32,0 45,2 
Lengyelország 43,7 45,8 40,7 42,7 41,5 40,1 41,6 47,5 
Szlovákia 34,2 34,6 31,3 39,7 35,7 34,2 33,4 48,0 
Szlovénia 37,2 36,2 38,8 38,7 51,3 51,3 48,1 59,5 
Románia 66,0 67,0 64,4 63,7 24,8 23,0 26,8 31,4 
Olaszország 44,9 44,0 48,7 47,9 47,7 45,5 55,5 61,4 
Finnország 39,2 40,4 35,1 40,0 37,3 35,5 35,9 57,7 
Franciaország 50,8 50,8 49,1 55,0 43,2 39,9 46,3 60,0 
Norvégia 27,4 28,0 25,1 29,0 34,5 36,8 28,5 34,6 
Svédország 33,5 33,1 33,0 39,5 50,4 48,3 53,6 62,8 
Horvátország 37,4 36,9 39,3 36,0 37,4 36,7 38,5 39,1 

Forrás: Hámori-Szabó, 2012  
 
A szakirodalomban egyre inkább megfogalmazódik az az álláspont, hogy a kiscégek szerepe 
jelentősen nő az innovációban. Az innováció kitörési, túlélési lehetőség számukra. A méretből 
fakadó előnyök hiányában a versenyképesség legfontosabb forrása az innováció. (Lewis et al., 
2002) 
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A Business Europe (Európa legnagyobb munkaadói szervezete, amely 34 ország 40 munkáltatói 
szövetségét tömöríti), az elmúlt évtized végén készített jelentésében utal arra, hogy egy, a 
vállalkozók érdekeit képviselő lobbi csoport szerint, az adózáson keresztül kellene ösztönözni 
Európa vállalkozóit. A szervezet úgy véli, ha a kormányok nem lépnek, a fiatal, innovatív 
vállalatok a finanszírozás krónikus hiánya miatt alulmaradnak a globális versenyben.  
A Business Europe jelentése említést tesz a francia „Jeune Entreprise Innovante” (Fiatal Innovatív 
Vállalkozás) tervről is. A program 2004-ben kezdődött, és adómentességet biztosított azoknak a kis- 
és középvállalkozásoknak, amelyek teljes évi kiadásaik 15 százalékánál többet fektetnek be kutatás-
fejlesztésbe (K+F). Azok a cégek, amelyek megfelelnek a kezdeményezés feltételeinek, 
megalapításuk után nyolc évig mentességet kapnak mindenféle társasági és nyereségadó alól.  
A Business Europe szerint egy ilyen példán nyugvó páneurópai kezdeményezés, amely a fiatal és 
innovatív vállalatok elismerésének növelését célozza, egyben az EU innovációs képességét is 
fellendítené, természetesen az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályai, valamint a nemzeti 
fiskális politikák eszközei mellett.  
A jelentés kemény szavakkal illette a nemzeti K+F politikák közötti koordináció erősítését célul 
kitűző uniós törekvéseket: az Európai Kutatási Térség még mindig nélkülöz mindenféle „hatékony 
irányítási rendszert”.  
Visszatérve a „tiszta” technológia példájához a jelentés még annyit tesz hozzá, hogy az EU 2007-
ben körülbelül 1,5 milliárd dollárt fektetett bele, ami messze alatta marad az Egyesült Államokba 
ráfordított 4 milliárd dollárnak. 
 
Török-Papanek (2004) átfogó tanulmányukban több helyen is utalnak arra, hogy a XX. század 
végére a kisvállalatok gazdasági szerepével kapcsolatos nézetek igen jelentősen változtak.  
Európán belül hazánkban a legmagasabb az aránya azoknak a vállalatoknak, amelyek az új évezred 
első évtizedének második felében nem végeztek innovációs tevékenységeket – derült ki többek 
között az Európai Bizottság által 2009. májusban kiadott „Innobarometer 2009” című jelentésből. 
Az 5238 európai, az innováció-intenzív ágazatokon belül működő vállalatra kiterjedő felmérés 
adatai szerint a cégek és vállalkozások több mint egyharmada (35%) növelte az innovációs 
költségvetését, de mindössze 12%-uk jelezte azt, hogy 2009-ben is emelni szándékozik ilyen 
kiadásait. Ezzel szemben 28%-uk nyilatkozott úgy, hogy 2009-ben kevesebbet költ majd 
innovációra. 2006 és 2008 között a vállalatoknak mindössze 9%-a faragta le ráfordításait ezen a 
téren. 
Ugyanakkor a vizsgált időszakban a legtöbb gazdasági szereplő (47%) innovációs költségvetése 
stabil volt vagy stagnált és 51%-uk tervezte azt, hogy nem változtat ezen kiadások nagyságrendjén. 
A legnagyobb arányban azok a vállalatok ütemeztek be csökkentéseket, amelyek az alacsony vagy 
közepes technológiaigényű, gyártó ágazatokból (14%), a legnagyobb méretű vállalkozási 
szegmensből (13%), illetve a felzárkózó gazdaságokból (13%) származnak. 
A felmérés megállapította, hogy az európai vállalatok egynegyede (26%) forgalmának több mint öt 
százalékát fordította innovációs tevékenységekre. A vizsgált szereplők legnagyobb része azonban öt 
százaléknál kevesebbet (59%), vagy semmit (6%) nem költ innovációra. A vállalatok mintegy fele 
arról számolt be, hogy befektetéseik a vizsgált innováció-típusok (azaz a termékek, a szolgáltatások, 
a folyamatok, a marketingstratégiák és a szervezeti felépítés szintjén jelentkező újítások) 
mindegyikére kiterjedtek az időszakban. A megkérdezettek 80%-ának legalább egyféle innovációt 
tartalmazott a profilja. 
 
2009-re és 2010-re a vállalatok 32%-a állította versenyképességi stratégiájának középpontjába 
kiadásaik csökkentését, míg 60 százalék az innováció valamilyen formája mellett kötelezte el 
magát: 23% a termék- és szolgáltatásbeli innovációk, 21% a már létező termékek és szolgáltatások 
új változatainak, 16% pedig az új üzleti modellek és marketingstratégiák bevezetése mellett. A 
megkérdezettek 32%-a az innováció legnagyobb „húzóterületének” az energiahatékonyságot látta, 
16%-uk az idős korosztály ellátását, 15% az új exportpiacok igényeit, 12% pedig az oktatási, 
társadalmi és egészségügyi szolgáltatásokat. 
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A vizsgálatok eredményei alapján az egyes országokat a következő csoportokba sorolták: 
- Élenjárók (“Innovation leaders”): Dánia, Finnország, Németország, Svédország, Svájc 

és az Egyesült Királyság 
- Követők (“Innovation followers”): Ausztria, Belgium, Franciaország, Írország, 

Luxemburg és Hollandia  
- Középszerűek (“Moderate innovators”): Ciprus, Észtország, Szlovénia, Cseh 

Köztársaság, Görögország, Olaszország, Norvégia, Portugália és Spanyolország  
- Lemaradók (“Catching-up countries”): Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, 

Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia. (EC, 2009) 
Vállalkozásokra vetítve az első csoportba tartozók érhetik el a legnagyobb piaci előnyöket, 
azonban a tevékenységükkel járó kockázat is ebben az esetben a legnagyobb. A mai gyorsan változó 
gazdasági helyzetben azonban mindenképpen érdemes a vállalkozásoknak lehetőségeikhez mérten 
kezdeményezőnek, előre-gondolkodónak lenni. 

Innovációs tevékenységgel egy vállalkozás a következő eredményeket tudja elérni: 
- új piacok feltárása, 
- termékválaszték bővítése, 
- a jelenlegi termék/szolgáltatás/technológia leváltása, 
- a termelési folyamat optimalizálása, 
- minőségjavulás, 
- kiadások csökkentése, 
- anyagszükséglet csökkentése, 
- környezetterhelés csökkentése, 
- alkalmazkodás a megváltozott gazdasági és politikai szabályozásokhoz. 

 
Az innovációt egy eszköznek kell tekinteni, amellyel a vállalkozás a nyereségességét és saját értékét 
növelni tudja. Az innovatív vállalkozás tehát olyan versenyelőnyöket tudhat magáénak, amelyek 
hosszú távon biztosítják a megfelelő piaci pozícióját. Ahhoz, hogy egy vállalkozás innovatív 
legyen, az előzőek alapján a következő tényezőket kell szem előtt tartania: 

- kiterjedt kapcsolatrendszer kialakítása,  
- megfelelő tudásszint biztosítása, 
- K+F tevékenység végzése, 
- magas hozzáadott értéket képviselő termékek/szolgáltatások előállítása, 
- gyors reakciókészség, 
- kezdeményezőkészség. 

 
Csak ott tartható fenn tartós vállalati versenyelőny, ahol állandósul az innovációra irányuló kutatás-
fejlesztési tevékenység. Az innovációs képességet pedig egyre inkább a nem számszerűsíthető, 
láthatatlan vállalati vagyonelemek határozzák meg: a bizalom, a tudás, a kapcsolati tőke. 
A tudásalapú gazdaságban a tartósan versenyképes vállalkozások tevékenységét a tudás 
középpontba állítása jellemzi: magasan képzett munkaerőt foglalkoztatnak, új tudást állítanak elő, 
magas hozzáadott értékű outputot, innovatív termékeket/szolgáltatásokat/technológiákat hoznak 
létre. Csak ezek a vállalkozások tudják sikeresen venni a globális gazdaság által felállított 
akadályokat. A hazai vállalkozásoknak nemzetközi versenytársakkal kell szembesülniük, amelyek a 
legtöbb esetben multinacionális cégek. Mindebből következik, hogy a vállalkozásoknak kapcsolati 
tőkéjüket kell fejleszteni, innovatív tevékenységet kell folytatni, tudatosan kell fellépni a piacon. 

 
Mogyorósi-Bucsai-Tyetyák (2009) tanulmányukban kifejtik, hogy az innovációs tevékenység, és 
innovációs kapacitás a vállalkozások versenyelőnyeinek forrását jelenti. Felértékelődött azoknak a 
szervezeteknek a szerepe, amelyek innovatívnak tekinthetők. Az Oslo kézikönyv azt a vállalkozást 
tekinti innovatívnak, amely az adott időszakban legalább egy termék, vagy technológiai innovációt 
sikeresen megvalósított. Számszerűsítették is az innovatív vállalkozás ismérvét: a vállalkozás 
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bevételeinek legalább 20%-a a vizsgált időszakot megelőző 3 évben bevezetett termék 
innovációkból kell  
Egy ennél kézzelfoghatóbb megfogalmazás jól definiálja az innovatív vállalkozásokat: azok a 
cégek, amelyek menedzsmentje és működése innováció-orientált szemléletet tükröz, és legfontosabb 
céljuknak versenyképességük javítását tekintik. (Inzelt-Szerb, 2003) 
A vállalkozások új piacokon való megjelenéséhez szükséges a folyamatos technológiai megújulás. 
Több módja van a technológiai megújulásnak, s ezt minden vállalkozás a saját lehetőségeinek 
elemzése után kell, hogy mérlegelje. Nem minden iparágban van lehetőség új technológiák 
bevezetésére, azonban a folyamatos megújulás minden vállalkozás érdeke. 

 

2.5. Kormányzati eszközök (kiemelten az adóztatás) hatása a magyar kkv 
szektor fejlődésére, innovációs tevékenységére 
 
2.5.1. A jövedelemadózás fejlődése 
1988-ig Magyarországon az adókötelezettséget előíró szabályokat kormány és miniszteri rendeletek 
tartalmazták (szemben az 1988 utáni törvényi szabályozással). 1988-ig a nyereségből több jogcím 
alapján kellett adózniuk a vállalatoknak (nyereségadó, felhalmozási adó, keresetszabályozási adó). 
A nyereségadózás nem volt egységes, eltérő szabályok vonatkoztak a szövetkezetekre, az állami 
vállalatokra és a külföldi részvétellel működő vállalatokra (számuk nem volt jelentős). Ágazati 
szinten is különböző előírások érvényesültek.  
A rendszerváltást megelőzően (1989 előtt) a magánszektornak a makrogazdaságban betöltött 
szerepe elenyésző volt. A magán iparosok, magán kereskedők, szellemi szabadfoglalkozásúak 
adóközösségekbe tartoztak. Számukra az adó meghatározása adókivetés formájában történt.   
 
Az 1980-as évek második felétől gazdaságpolitikai célként fogalmazódott meg: 

- az adóbevételek struktúráját a fejlett országokéhoz igazítani, 
- a vállalatokra nehezedő magas elvonást mérsékelni, az érdekeltséget növelni, 
- a lakosságot jobban bevonni a közösségi feladatok finanszírozásába a személyi 

jövedelemadó bevezetésével, 
- a munkaerő ára alacsony volt, bérterhekkel, járulékokkal, adóval drágítani, 
- pozitív kétszintű árrendszer megteremtése (a termelői ár magasabb a fogyasztói árnál),  
- a gazdasági tisztánlátást elősegítő, ösztönző, EU konform adórendszer kialakítása, 
- társadalmilag igazságosabb, egyenlő közteherviselés, az azonos jövedelműek szektortól 

függetlenül azonos adót fizessenek, 
- a láthatatlan jövedelmek megadóztatása. 

 
Az 1988-as adóreform eredményeként számos adókötelezettség megszűnt (pl.: béradó, vagyonadó, 
általános jövedelemadó stb.), egyes adók alapja és mértéke megváltozott (pl. nyereségadó). 
Bevezetésre került a személyi jövedelemadó, a hozzáadott értéket terhelő általános forgalmi adó, az 
egyéni és társas vállalkozások adózását azonos módon szabályozó vállalkozási nyereségadó.  
Az adórendszer szerkezeti átalakítását főleg a társas kisvállalkozások kialakulása és elterjedése 
kényszerítette ki. Az 1988-as adóreform előtt a kormányzati bevételek jelentős része (mintegy 
kétharmada) a vállalati jövedelmek közvetlen adóztatásából, illetve számtalan kulccsal működő 
egyfázisú forgalmi adóból származott, a személyi jövedelmek adóztatása a háttérbe szorult. 
(Semjén, 1998)  
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3. ábra: A vállalkozásból származó jövedelmek adóztatásának változása Magyarországon 
Forrás: Nyereség- és jövedelemadó törvények alapján saját összeállítás  

 
 

 

VÁLLALATI NYERESÉGADÓ 
SZÖVETKEZETI BRUTTÓ 

JÖVEDELEMADÓ TÁRSASÁGI ADÓ 

ADÓREFORM 

Nyereségadó 
(állami vállalatok, szövetkezetek) 

Mértéke: 50 % 

Vállalkozói adó 
(kisebb vállalatok, szervezetek) 

Mértéke: 25 % 

Vállalkozási nyereségadó 
  Mértéke: 40 % 

Társulati adó, társulati különadó 
Külföldi székhelyű vállalkozások 

Társasági adó 
Mértéke: 40%

Társasági adó 
Mértéke: 16%

Mértéke: 
50 millió Ft-ig: 10% 

50 millió Ft felett: 16% 
Különadó: 4% 

Egyszerűsített vállalkozói adó 
Mértéke: 25% 

Egyszerűsített vállalkozói adó 
Mértéke: 30% 

Mértéke: 
50 millió Ft-ig: 10% 

50 millió Ft felett: 19% 

Egyszerűsített vállalkozói adó 
Mértéke: 15% 

Mértéke: 
500 millió Ft-ig: 10% 

500 millió Ft felett: 19% 

Egyszerűsített vállalkozói adó 
Mértéke: 37% 

Mértéke: 
500 millió Ft-ig: 10% 

500 millió Ft felett: 19%
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A társas vállalkozások nyereségadózásának változását követhetjük nyomon a 3. ábrán az 1988-as 
adóreformtól napjainkig. Kezdetben igen magas, 40, illetve 50%-os adókulccsal adóztak ezek a 
vállalkozások. Az adómérték csökkentése volt a jellemző. 2003-2005 között 16%-os mértékű adót 
kellett fizetniük a társas vállalkozásoknak. Ebben az időszakban került bevezetésre az EVA, mely 
mértékét és egyszerűségét tekintve igen kedvező adózási formát jelentett a vállalkozásoknak.  
2006-tól az EVA mértéke folyamatosan nőtt, ezzel párhuzamosan a Társasági adó két sávossá 
változott. Az első kulcs (10%) határa 50 millió Ft-ról 10 szeresére nőtt, ami igen kedvező volt a 
vállalkozásoknak. 
 
Az 1988-as adóreform nyertesei a vállalkozások, vesztesei a lakosság volt. A reform eredményeként 
a közvetlen adók szerepe csökkent, és ezzel párhuzamosan pedig a közvetett adók szerepe 
megnövekedett. (Herich, 2007) 
Az 1988-as adóreform számos problémát hordozott magában: 

- elszámolási és ellenőrzési problémák merültek fel, 
- az adótörvények biztosította beruházási kedvezmények a piaci hatásokat eltérítették,  
- a jogalkotásban alapvető hiányosságok jelentek meg, és széles körű volt a társadalmi, 

szakmai kontroll hiánya is, 
- hiányzott az egységes fogalmi, értelmezési és ellenőrzési rendszer, 
- hiányzott a nemzetközi adóharmonizáció. (Herich, 2007) 

 
 

2.5.2. A társas vállalkozások adózásának hatása a magyarországi kkv-k versenyképességére 
A közgazdasági összefüggések vonatkozásában számos olyan területtel találkozhatunk, melyek 
megítélése megosztja a szakembereket, és eltérő álláspontot képviselnek. Így van ez az adórendszer 
és a versenyképesség kapcsolatát illetően is. Széleskörűen elterjedt az a vélemény, hogy egy ország 
adórendszerének megreformálásával a versenyképesség nagymértékben javítható. Ettől szöges 
ellentétben áll az a vélemény, hogy az adózásnak nincs köze a versenyképességhez. Az adórendszer 
helyett inkább az adott ország komparatív előnyei, a munkaerő képzettsége, a bérköltségek 
nagysága, az infrastruktúra fejlettsége, kiépítettsége, a földrajzi elhelyezkedés stb. azok a tényezők, 
amelyek jelentős hatást gyakorolnak a versenyképességre. A felsorolt feltételek közé az adórendszer 
is beletartozik. Az adórendszer változása rövidtávon hatással lehet a befektetői kedv élénkítésére, de 
ahhoz, hogy ez a kedv hosszabb távon is megmaradjon, számos egyéb „kedvező” feltétellel kell 
rendelkeznie az adott országnak. Úgy kell tekinteni az adórendszerre, mint a versenyképességet 
elősegítő „katalizátorra”.  
Vegyük sorra, hogy a versenyképességet – elvileg – ösztönző adórendszerbeli elemek milyen 
formában jelennek meg a magyar vállalkozások adózásánál. 
Versenyképességet meghatározó a vállalkozás nyereségtermelő képessége, melynél jelentős 
befolyásoló tényező a nyereség utáni adófizetési kötelezettség. A magyarországi vállalkozások 
zömmel társas vállalkozások, és ezek keretében a kkv-k számaránya jelentős.  Ezek azok a 
vállalkozások, amelyek nyereségük után társasági adót fizetnek. 
 
Társasági adó 
Az adóköteles jövedelem meghatározásának különböző változata ismert: 

- az angolszász országokban a jövedelem levezetése független a mérlegben 
kimutatott eredménytől, 

- a német modell alapvetően a mérlegre épít és az ott kimutatott – könyvvezetéssel 
alátámasztott – eredmény korrekciójával jut el az adó alapjához.  

- a magyar társasági adótörvény a német modellt követi, az adóalapot a számviteli 
törvény által kimutatott, könyvvezetéssel alátámasztott adózás előtti eredményből 
kiindulva – azt módosítva különböző tételekkel – vezeti le.  

Az adózás előtti eredmény korrekciós tételekkel történő módosítása után jutunk el az adóalaphoz. 
(4. ábra) 
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A korrekciós tételek alkalmazásának célja: 
- az adózatlan jövedelem kivonásának megakadályozása, 
- szankcionálás, 
- vállalkozási feltételek javítása, 
- közérdekű feladatokra ösztönzés, 
- kizárni a vállalkozói jövedelmek kettős adóztatását. 

A vállalkozói feltételek javítása valójában a vállalkozások versenyképességének javítását 
szolgálhatja. 
 
             
             
             
             
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ábra: Társasági adó (Tao) megállapításának folyamata 

* Megjegyzés: 2008.január 1-jétől, amennyiben a társasági adóalap, vagy az adózás előtti 
eredmény (a kettő közül a nagyobb) kisebb, mint a korrigált árbevétel 2%-a (= az elvárt 
jövedelem), a társasági adó alapja az elvárt jövedelem összege. Az adót ezen összeg 
alapulvételével számolhatja ki a vállalkozás. A vállalkozás választhat úgy is, hogy nem fizeti 
meg az elvárt jövedelem utáni adót, ekkor egy 32 oldalas nyilatkozatot kell kitöltenie. 

Forrás: 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
 
A magyar Társasági adótörvény a következő, fontosabb – versenyképességet javító – adóalap, 
adócsökkentési lehetőségeket tartalmazza (2012. évi szabályok): 
 

- A veszteség korlátlan ideig elhatárolható 
Különösen egy válság közepette kiemelkedő jelentőségű kérdés, hogy a veszteségeket a következő 
évi adóalapok terhére el lehet-e számolni. A magyar szabályozás szerint a veszteségelhatárolásnak 
nincs időbeli korlátja, így a cégek veszteségüket döntésük szerint még évekig érvényesíthetik 
későbbi adókötelezettségük rovására. (Ezzel szemben Csehországban és Szlovákiában ötéves 
időlimit van hatályban. Néhány nyugat-európai adószisztéma lehetővé teszi a veszteségek visszafelé 
történő elszámolását is. Franciaországban és Németországban, valamint Nagy-Britanniában 
lehetőség van az előző év eredményét is csökkenteni az adott évi mínuszok mértékével. 
Magyarországon ilyen lehetőséggel csupán a mezőgazdasági vállalkozások élhetnek.) 

- Fejlesztési tartalékképzés (beruházási tevékenység ösztönzése) 
Az adózás előtti eredmény 50%-áig maximum 500 millió Ft-ig fejlesztési tartalékot képezhetnek a 

Eredmény-kimutatás: 
A” típusú, összköltség eljárásra épülő vagy 
„B” típusú, forgalmi költség eljárásra épülő 

Adózás előtti eredmény

Tao szerinti korrekciós tételek 
- Csökkentő 

+ Növelő

Adóalap*

Számított adó 
- Adókedvezmények 

Fizetendő adó 

Adózott eredmény 
- osztalék fizetés 
- mérleg szerinti eredmény 

Adókulcs 
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vállalkozások jövőbeli beruházásikra. E csökkentési lehetőség 2004-ben került bevezetésre, akkor 
az adózás előtti nyereség 25%-a lehetett. A 25%-os korlát 2008-ban módosult 50%-ra. A fejlesztési 
tartalék képzése egyfajta gyorsított értékcsökkenési leírásnak, így halasztott adófizetési 
lehetőségnek tekinthető. Fejlesztési tartalékképzéssel az adóalap csökkenthető. 
 

- Tárgyévi beruházások összege alapján adózási előtti eredmény csökkentés 
(beruházási tevékenység ösztönzése) 

A kkv-k adóévi beruházásuk értékösszegével – maximum 30 millió Ft-tal – csökkenthetik az adózás 
előtti eredményüket. 
 

- A foglalkoztatottak költségei alapján adózási eredménycsökkentés (foglalkoztatás 
ösztönzése) 

Magyarországon különösen magas az élőmunkát terhelő adó- és járulékteher, ami 2012-ben a teljes 
munkaerőköltség 63 százalékát teszi ki. A vállalkozást (munkáltatót) terheli a 27% szociális 
hozzájárulási adó, 1,5% szakképzési hozzájárulás, a munkavállalót pedig a 18,5% járulék (nyugdíj, 
egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék) valamint a 16% személyi jövedelemadó. A helyzetet 
még az is rontja, hogy – egy meghatározott jövedelemhatár felett –a magánszemélyek személyi 
jövedelemadójának az alapja a 27%-os adóalap kiegészítéssel növelt bér. A magas élőmunka terhek 
is előidézői az alacsony foglalkoztatási szintnek, a fekete foglalkoztatás magas részarányának, a 
versenyképesség hanyatlásának. A munkaerő foglalkoztatás olcsóbbá tételét segítik azok a 
csökkentési lehetőségek, melyek révén a vállalkozások:  

- iskolarendszerű szakképzésben részt vevő tanulók foglalkoztatása után a bér 
meghatározott százalékát, 

- volt munkanélküliek foglalkoztatása esetén a szociális hozzájárulási adót 
maximum 12 hónapon át,  

- mikrovállalkozásoknál a foglalkoztatotti létszám növekménye és a minimálbér 
összegének a szorzatát levonhatják az adózás előtti eredményükből. 

 

- A K+F-hez kapcsolódó adóalap csökkentési lehetőségek 
Meghatározott feltételek szerint a vállalkozás adózás előtti eredményéből levonható:  

- az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolt közvetlen 
költsége, 

- a felsőoktatási intézmény, az MTA vagy kutatóintézeteik és a vállalkozás által 
– írásbeli szerződés alapján – végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költségének háromszorosa, maximum 50 millió 
forint (2005-től). 

 

- Céltartalék képzés 
A feltételes kötelezettségekre képzett céltartalékokkal egyik térségbeli államban sem lehet 
csökkenteni az adóalapot, a kétes vagy behajthatatlan követelések leírására azonban mind a cseh, 
mind a szlovák adórendszerben van mód céltartalékot képezni. Magyarországon erre nincs 
lehetőség. 
 

- Adókulcs  
A magyar vállalkozások versenyképességének javítását célzó intézkedések közé tartozik az a döntés, 
hogy 2008-tól – meghatározott feltételek mellett – 50 millió forintos adóalapig lehetőség van 10%-
os mértékű társasági adót fizetni. 2011-tól a 10%-os adókulcs 500 millió Ft-os adóalapig 
alkalmazható, és a korábban meghatározott, szigorú feltételeket eltörölték. A normál adókulcs 
mértéke 2012-ben 19%.  
 

- Adókedvezmények   
A társas vállalkozások a számított társasági adóból különböző adókedvezményeket vonhatnak le. Az 
adókedvezmények igénybevételéhez a vállalkozásoknak adminisztratív és egyéb feltételeket kell 
teljesíteniük. Az adókedvezmények az adó 70, 80, bizonyos esetben 100%-át is jelenthetik. 
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Adókedvezményt lehet igénybe venni:   
- Beruházások után (az adó 100%-áig): 

- elmaradott térségben (10 évig), 
- termék-előállítást szolgáló beruházás után. 

- Kutatások után (az adó 70%-áig, 2012-ig): 
- kutatás, szoftverfejlesztés bérköltségének 10%-a,  
- kkv szoftverfejlesztés bérköltségének +15%-a. 

- Kis- és középvállalkozásnál (az adó 70%-áig): 
- tárgyi eszközre felvett hitel után fizetett kamat 40%-a. 

- Fejlesztések után (az adó 80%-áig). 
 
Az adókedvezmények nagy része kimondottan a nagyvállalatok számára biztosít forráshoz jutási 
lehetőséget. Ezek a kedvezmények több milliárd forintos termék előállítást biztosító 
beruházásokhoz kapcsolódóan igényelhetőek valamint jelentős foglalkoztatás bővítést 
eredményeznek. A mikro-, kis- és középvállalkozások – meglévő feltételeik alapján – alapvetően a 
felvett hitel utáni kamatkedvezményt valamint a szoftverfejlesztés bérköltsége utáni kedvezményt 
tudják csak igénybe venni. 
A társas vállalkozások adózása kapcsán lényeges még szólni az osztalékadóról és a helyi iparűzési 
adóról. 
  
Osztalékadó  
Vannak olyan uniós országok, ahol az osztalékban részesülő tulajdonos szja-kötelezettségébe eleve 
beszámítják a megfizetett társasági adót, így kerülve el a „kettős adóztatást”. Teljes értékű 
beszámításra csak Máltán van lehetőség, míg az észteknél – egyedülálló módon – csak a kiosztott 
nyereségre vonatkozik társasági adó, a vállalatnál maradó rész pedig mentesül a társasági 
nyereségadó alól. A dilemmát Görögország és Lettország, valamint 2004 óta Szlovákia is úgy 
oldotta meg, hogy teljes egészében eltörölték az osztalékadót. 
Ezzel szemben Magyarországon minden osztalékból származó jövedelem után 16%-os személyi 
jövedelemadót kell fizetni. További nehezítés, hogy az osztalékelőlegből nem, a kifizetett, 16 
százalékkal adózó osztalékból bizonyos limitig le kell vonni a 14 %-os egészségügyi hozzájárulást.  
 
Helyi iparűzési adó  
A helyi iparűzési adó a vállalkozások terheinek egyik fontos eleme Magyarországon, és a térségben 
az adó mértéke magas. Ez az adó nem a nyereséget, hanem az árbevételt adóztatja, így a veszteséges 
vállalkozásokat is terheli (mértéke a korrigált nettó árbevétel 2%-a). Emellett aránytalan terheket ró 
bizonyos kereskedelmi tevékenységekre.  
 
Magyarországon a kkv-k társasági adóterhei jelentősen csökkentek. A társasági adótörvény számos, 
a versenyképességet javító elemet tartalmaz, amelyek révén – elvileg – jelentős adómegtakarítást 
érhetnek el a vállalkozások. Sajnos ezeket a „preferenciákat” a vállalkozások igen kicsi köre tudja 
csak igénybe venni. Az adócsökkentés csak elvi lehetőség marad és nem gyakorlati előny. Ennek 
egyik oka, hogy a kedvezmények igénybevételéhez bonyolult adminisztráció, számos ellenőrzés (és 
az azoktól való vállalkozói idegenkedés), többféle jelentési kötelezettség kapcsolódik. Mindezek a 
körülmények a legtöbb, elsősorban kis- és közepes vállalkozás számára nem kifejezetten 
kívánatosak. Az adórendszerbeli versenyképesség ösztönzést a magyar gazdaságban a vállalatok 
költségeihez kapcsolódó adónemek tekintetében kellene továbbfejleszteni. Elengedhetetlenül 
szükség lenne az eleven munkához kapcsolódó adó és járulékterhek radikális csökkentésére. Ezzel 
kapcsolatosan első lépésnek tekinthetjük a 2011-ben a magyar gazdaságban bevezetett 16%-os 
személyi jövedelemadó kulcsot.  
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2.5.3. Az adókedvezmények igénybevétele a hazai kkv szektor szervezeteinél 
A társas vállalkozások adó szabályozórendszerének vizsgálatánál látható, hogy számos adókímélő 
elem került beépítésre (adózás előtti eredményt csökkentő tételek, adókedvezmények stb.). Az 
adózás előtti eredményt csökkentő tételek között szerepelt a mikro- és kisvállalkozások beruházásai 
utáni kedvezmény. A 23. táblázatból kitűnik, hogy a vizsgált időintervallumban a kedvezményt 
igénybe vevők száma – a középvállalkozói réteget kivéve – jelentősen csökkent. Amíg 2001-ben a 
kkv-k 11,3%-a élt ezekkel a csökkentési lehetőségekkel, addig 2006-ra ez az érték lecsökkent 6%-
ra. 
 
23. táblázat: A kisvállalkozói beruházási adóalap-kedvezményt igénybe vett kettős könyvvitelt 
vezető vállalkozások aránya létszám-kategóriánként (2001-2006) (%) 

Vállalkozásban 
foglalkoztatottak száma (fő) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-1  7,2 5,7 6,0 4,0 3,3 2,6 
2-9  14,1 13,7 13,9 9,9 8,6 6,9 
10-49  26,6 26,5 27,3 22,9 20,4 17,6 
mikro- és kis vállalkozói átlag 11,5 10,7 11,4 8,3 7,2 5,9 
50-249  2,2 2,3 1,6 13,3 14,4 13,9 
kkv átlag 11,3 10,6 11,2 8,4 7,3 6,0 
250-  0,1 0,4 0,1 0,5 0,7 0,2 
Átlag 11,3 10,5 11,2 8,3 7,3 6,0 

     Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007) 
 
A számított adóból levonható kedvezményeket elemezve megállapítható, hogy 2001-2006 között 
alapvetően a nagyvállalati szféra vette igénybe az adókedvezményeket. A kkv szféra keretében az 
adókedvezménnyel élő vállalkozások aránya több mint a felére csökkent köszönhetően a 
középvállalkozásoknak. (24. táblázat) 
 
24. táblázat: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások adókedvezményeinek megoszlása létszám-
kategóriánként (2001-2006) (%) 

Vállalkozásban 
foglalkoztatottak száma (fő) 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

0-9  0,7 0,8 0,6 1,5 0,6 0,7 
10-49  2,2 2,4 1,0 2,3 1,1 1,1 
50-249  9,8 11,4 2,3 2,1 1,0. 3,9 
kkv összesen 12,7 14,6 3,9 5,8 2,7 5,7 
50- 87,3 85,4 96,1 94,2 97,3 94,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

     Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007) 
 
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az egyes jogcímeken járó adókedvezmények kihasználása 
miként alakult. 
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25. táblázat: Az adókedvezmények megoszlása jogcímenként a kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozásoknál (2001-2006) (%) 

Kedvezmény megnevezése 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 milliárd Ft értékű termék-előállítást 
szolgáló beruházás 15,1 15,2 0,0 0,0 0,0 - 
1 milliárd Ft értékű keresk. szálláshely 
létesítését szolgáló beruházás 

 
0,0 

 
0,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 - 

Beruházás kiemelt térségben, vagy 
vállalkozási övezetben 

 
7,5 

 
6,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 - 

Kiemelt térségben gépberuházás után 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 - 
Vállalkozási övezetben üzembe 
helyezett gép és épület 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

- 

Elmaradott térségben üzembe 
helyezett termelő beruházás utáni  

 
2,7 

 
10,5 

 
10,5 

 
22,8 

 
10,7 

 
13,8 

Legalább 10 Mrd Ft értékű termék-
előállítást szolgáló beruházás kedv. 

 
12,1 

 
17,6 

 
65,3 

 
69,8 

 
83,0 

 
76,4 

Támogatási igazolás alapján 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,6 
Kutatás, kísérleti fejlesztés, 
szoftverfejlesztés adókedv. 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,0 

Szoftverfejlesztés bérköltség adókedv. - - - - - 0,3 
Befektetési igazolás alapján 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Kkv-kamatkedvezménye 0,0 2,3 2,0 5,1 2,0 2,2 
Fejlesztési adókedv. kormány által 
engedélyezett fejlesztési program  

 
0,0 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,2 

 
2,8 

 
5,1 

Korábbi évek adókedvezményei 
összesen 

 
40 

 
25,8 

 
8,8 

 
0,1 

 
0,8 

 
0,0 

kárpótlási jegyhez, utalványhoz 
kapcsolódó 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

külföldi részvételű gazdasági 
társaság jogcímén 

 
36,3 

 
22,4 

 
6,3 

 
0,0 

 
0,0 

 
- 

hitel- és kölcsönkamat után 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 
befektetési adókedvezmény 3,7 3,4 2,5 0,0 0,8 0,0 

Egyéb adókedvezmény 21,7 20,4 13,3 0,9 0,2 1,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

     Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007) 
 

A 25. táblázat mutatja, hogy számos jogcímen (18 féle jogcím szerepel a táblázatban) lehetett a 
vizsgált időszakban adókedvezményt igénybe venni.  
Amennyiben az adókedvezmények megoszlását vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 
nagyberuházások utáni kedvezmény igénybevétele a meghatározó (2006-ban 76,4%, 2001-hez 
képest több mint 6-szoros a növekedés). Ezt a kedvezmény-formát alapvetően – a beruházási összeg 
nagysága miatt – a nagyvállalatok tudták csak igénybe venni. A korábbi évek adókedvezményei 
alapvetően a külföldi részvételű gazdasági társaságokhoz fűződtek. Az adókedvezmény lehetőségek 
közül gyakorlatilag 4-5 jogcím dominált a vizsgált időszakban csökkenő tendencia formájában. 
A vállalati méretkategóriákat is bevonva a vizsgálatba, tovább erősödik az a megállapítás, hogy a 
kormányzat az adópreferenciáknál elsősorban nem a kkv-kat célozta meg, nem ezek növekedését 
próbálta ösztönözni. A 26. táblázat egyértelműen mutatja, hogy az adókedvezmények 97,2%-át a 
nagyvállalkozások vették igénybe. A fejlesztési, befektetési, adókedvezmények – a 
feltételrendszerükből adódóan – egyértelműen a nagyvállalati szféra számára érhetőek el. 
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26. táblázat: A számított adóból levont adókedvezmények megoszlás létszám-kategóriánként a 
kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál 2006-ban (%) 

Foglalkoztatottak száma (fő) Adókedvezmény megnevezése 0-9 10-49 50-249 250 - 
Összes 

Szöv. kárpótlási tv. alapján átadott 
létesítmények miatti adókedv. 60,2 33,3 6,5 0,0 100,0 
Szöv. kárpótlási tv. alapján átadott utak utáni 6,4 34,0 59,6 0,0 100,0 
Földkiadó bizottságokról szóló tv. alapján 
átadott ingatlanok miatti adókedv. 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Elmaradott térségben üzembe helyezett 
termelő beruházás utáni adókedv. 0,0 0,0 0,2 99,8 100,0 
Legalább 10 Mrd Ft értékű termék-előállítást 
szolgáló beruházás adókedvezménye 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
Támogatási igazolás alapján 12,5 13,3 37,7 36,5 100,0 
Kutatás, kísérleti fejlesztés, szoftverfejlesztés 
adókedv. 4,6 31,9 57,7 5,9 100,0 
Kis- és közepes vállalkozások kamatkedv. 27,3 43,1 28,3 1,3 100,0 
Fejlesztési adókedv. kormány által 
engedélyezett fejlesztési program alapján 1,9 1,7 7,4 89,0 100,0 
Korábbi évek adókedvezményei összesen 0,0 0,2 0,0 99,7 100,0 
Befektetési adókedvezmény 0,0 0,1 0,0 99,9 100,0 
Egyéb adókedvezmény 2,4 60,6 26,8 0,3 100,0 
Összesen 0,1 1,1 1,0 97,2 100,0 

 Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007) 
 
Az adókedvezmények elemzése után nem meglepő az a végkövetkeztetés, hogy az elvonások 
relatíve a nagyobb vállalkozásoknál kisebbek, mint a kisebb vállalkozásoknál. Ezt mutatja az 
„adóterhelés” mutató, mely a fizetendő adó és a számított adó hányadosa. A vállalkozások 
adóterhelése a vállalkozások méretével fordítottan arányos, vagyis a kisebb vállalkozásoktól a 
nagyobbak felé haladva csökken. 2001 és 2006 között az adókedvezmények feltételrendszerében a 
kedvezményformáknál, a kkv-k gazdálkodási feltételrendszerében nem történtek olyan változások 
melyek az nyereségadó teher csökkenéséhez vezettek volna. (27. táblázat) 
 
27. táblázat: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások átlagos adóterhelése (2001-2006) létszám-
kategóriánként (%) 

Vállalkozásban 
foglalkoztatottak 

száma (fő) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0-1 98,6 99,3 99,2 99,2 99,1 99,1 
2-9 99,4 98,0 98,6 98,5 98,6 98,6 

10-49 96,8 97,0 97,7 97,9 97,7 97,7 
50-249 86,5 86,5 95,0 97,4 97,5 92,9 

kkv átlag 94,3 94,1 97,2 98,1 98,1 96,7 
250 - 49,6 56,4 46,8 65,3 42,2 42,4 
Átlag 75,0 77,8 68,5 83,7 68,8 72,1 

     Megjegyzés: Adóterhelés: fizetendő adó/számított adó 
     Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007) 

 
 
A társasági adónál jelentősebb, volumenében sokkal nagyobb elvonási forma a 
társadalombiztosítási járulék. A társadalombiztosítási befizetéseknél is azt láthatjuk, hogy az 
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egyes vállalkozási formák között nem egyenletes a megoszlása. A nagy vállalkozások 2006-ban az 
összes befizetés 43,6%-át tették ki, és egyenlőtlenül oszlanak meg a különböző nagyságú 
vállalkozások között. Ennek magyarázata a nagyarányú fekete foglalkoztatás, az alkalmazottak 
minimálbéren való bejelentése. 
Mindenképpen szólni kell arról, hogy valamennyi kkv csoportnál nőtt a társadalombiztosítási 
járulék aránya. E tény a gazdaság „fehérítésének” tendenciáját mutatja. (28. táblázat) 
 
28. táblázat: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások társadalombiztosítási járulékának 
megoszlása 2001-2006) létszám-kategóriánként (%) 

Vállalkozásban 
foglalkoztatottak 

száma (fő) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0.9 9,1 13,2 12,2 13,0 13,2 13,8 
10-49 17,1 18,2 18,1 18,5 18,8 19,5 
50-249 24,1 23,9 23,6 23,5 23,3 23,2 
kkv összes 50,3 55,3 54,0 54,9 55,1 56,4 
250- 49,7 44,7 46,0 45,1 44,9 43,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2007)  
 
 
2.6. Állami szerepvállalás az innováció finanszírozásában és serkentésében 
A nemzetközi szakirodalomban nagy és növekvő számban találhatók olyan publikációk, amelyek a 
versennyel (versenyképességgel), a szellemi tőkével és az innovációval összefüggő állami 
eszközöket és azok használatának jóléti hatását vizsgálják. Az ilyen hatásvizsgálatokra vonatkozó 
igény egyre erősödik:  

- a K+F+I tevékenységnek a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalásban 
vélt szerepéből adódóan,  

- a gazdasági válság miatt is növekvő bizonytalansági tényezők okozta növekvő 
állami szerepvállalás igénye miatt (a magántőke kockázatvállalási hajlandósága 
csökken) és nem utolsó sorban,  

- az országok többségében jelentkező adósság problémák miatt szűkülő állami 
források következtében.  

 
Az innovációt számos jogi eszköz befolyásolja (pl.: a versenyjog, a szellemi termékek védelmével 
kapcsolatos jogszabályok). A befolyásoló eszközök közül a gazdasági eszközökre kívánok 
koncentrálni. A gazdasági eszközök két nagy csoportja a támogatások és az adópolitikai eszközök. 
Az adózás keretében az adókedvezményekkel piaci oldalról lehet hatni a vállalkozásokra, hogy 
innovatív területeken fejlesszenek, melynek révén növekedést, nyereségesség javulást tudnak elérni. 
A támogatásokkal az innováció stratégiai területeit lehet megcélozni.  
Fontos szempontként említik Illés és szerzőtársai (2011) a banki kapcsolatok kiemelkedő 
jelentőségét és felvetik az e-banking szolgáltatás szerepét az innováció finanszírozásában. 
 
Egyetértek Fekete-Farkas-Gonda (2012) azon megállapításával, miszerint a K+F tevékenység 
eredményét nemcsak a növekvő termelékenységből eredő árcsökkentés, hanem a fiskális politika 
K+F tevékenység ösztönzésére használatos adójóváírási rendszere is befolyásolja. 
 
A K+F tevékenység ösztönzésére az OECD országokban két fő adótámogatási formát alkalmaznak 
(adójóváírás, adókedvezmény). 2006-ban 12 OECD országban a K+F tevékenységre fordított összeg 
alapulvételével lehetett adójóváírást igényelni. 8 országban a K+F tevékenységre fordított 
ráfordítások alapján lehetett csökkenteni a fizetendő adót. Írországban és az USA-ban a K+F 
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tevékenységre fordított ráfordítások növekménye biztosított adójóváírásra lehetőséget. 
Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban az előbbi két rendszer kombinációja 
működött. Számos országban az adójóváírás feltételeként egyéb követelményeknek is meg kell 
felelni (pl.: alkalmazottak száma, éves árbevétel nagysága stb.). (29. táblázat) 
 
29. táblázat: K+F tevékenység utáni adójóváírás nagysága az OECD országokban  
2004-2005-ben 

Ország K+F ráfordítás 
összege után 

K+F ráfordítás 
növekménye 

után 

Kkv-k speciális 
szabályozása  

(K+F ráfordítás 
összege után) 

Ausztria 8%   
Kanada 20%  35% 
Franciaország  45%  
Írország  20%  
Olaszország   30% 
Japán 10-15%  15% 
Korea 15% 50%  
Mexikó 30%   
Hollandia 14%  42% 
Norvégia 18%  20% 
Portugália 20% 50%  
Spanyolország 30% 50%  
USA  20%  

     Forrás: Warda, 2006 
 
A K+F tevékenység utáni adókedvezmények kevésbé terjedtek el az OECD országokban. Csupán 7 
országban alkalmazták ezt a kedvezmény lehetőséget. Az országok többségében a kedvezmény 
alapja a K+F ráfordítás összeg. Ezzel szemben Ausztráliában és Ausztriában a ráfordítás összege és 
növekménye alapján egyaránt igénybe vehető a kedvezmény. (30. táblázat) 
 
30. táblázat: K+F tevékenység utáni adókedvezmény nagysága az OECD országokban  
2004-2005-ben 

Ország K+F ráfordítás 
összege után 

K+F ráfordítás 
növekménye 

után 

Kkv-k speciális 
szabályozása 

(K+F ráfordítás 
összege után) 

Ausztrália 125 % 175 %  
Ausztria 125 % 135 %  
Belgium 113,5%   
Csehország 200 %   
Németország 150%   
Magyarország 200-400 %   
Egyesült Királyság 125 %  150 % 

          Forrás: Warda, 2006 
 
Az OECD országok közül Kanada, Franciaország, Norvégia és az Egyesült Királyság a K+F 
tevékenységet végző vállalkozások számára már a 80-as években illetve az ezredfordulón adó 
csökkentési programokat vezetett be. Az elmúlt időszak folyamán a programok feltételrendszerében 
többször módosítást hajtottak végre, de az egyes programok még ma is érvényben vannak. Ezen 
intézkedések jelentős ösztönző hatást gyakoroltak a vállalkozások K+F tevékenységére.  
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A 31. táblázatban látható, hogy valamennyi országban alapvetően a kkv csoportot célozták meg az 
adócsökkentési lehetőséggel. Ezen programok igen lényeges jellemzői, hogy viszonylag kevés 
adminisztrációt róttak a vállalkozásokra, jelentős összegű kedvezményt vehettek igénybe a K+F 
tevékenység után, a szabályozás kiszámíthatósága kedvező volt. 
 
31. táblázat: K+F tevékenység támogatására bevezetett adócsökkentési programok 

Szempontok Kanada Franciaország Norvégia Egyesült 
Királyság 

Program neve SR&ED  
 

CIR, YIC SkatteFUNN Tax relief for 
R+D tax credit  

Program magyar 
jelentése 

Tudományos 
kutatás és 
kísérleti 
fejlesztés után 
adójóváírás 

Kutatási 
adójóváírás, 
Fiatal innovatív  
vállalatok 
adókedvezménye 

K+F utáni adóalap 
csökkentés 

K+F utáni 
adókedvezmény  

Bevezetés éve 
 

1980 1980, 2004 2002 2000 

Program 
nagyságrendje 

jelentős 
mértékű 
 
 
 

kezdő és K+F 
területén gyorsan 
növekvő 
vállalkozások 
számára jelentős 

átfogó, a maximális 
mérték alacsony 

közepes mértékű 

Kisszámítható-
ság 

magas magas magas magas 

Adminisztratív 
terhek nagysága 

mérsékelt mérsékelt minimális mérsékelt 

Egyszerűség küszöbértékek 
bonyolítják a 
rendszert 

progresszivitás és 
küszöbértékek 
bonyolítják 

nagyon egyszerű egyszerű 

Célcsoport kkv-k kkv-k, kutatás 
intenzív 
vállalkozások 

kezdetben csak a kkv-
k, 1 év múlva a 
kutatóintézetekkel 
együttműködő 
vállalkozások 

kkv-k, később 
valamennyi 
vállalkozás 

  Forrás: European Comission (2005) 
 
Az egyes programok keretében pontosan meghatározták, hogy melyek azok a K+F kiadások, 
amelyek után adókedvezményt lehet igénybe venni (K+F tevékenységet végző személyzet bére, 
felhasznált anyagok, új gépek, berendezések költsége, az egyetemeknek fizetett összegek stb.). 
 
Kanadában a vállalkozások – a program bevezetésekor – a K+F költségek 20 vagy 35%-ig vehettek 
igénybe adókedvezményt. Azok a vállalkozások, melyeknek nem volt adóköteles jövedelmük 
adóhitelt kaphattak. A hitel visszafizetése attól függött, hogy milyen a vállalkozás adóhelyzete. A 
kisebb jövedelemmel rendelkező cégek a hitel összegét két részre oszthatták. A folyó költségeket 
finanszírozó hitelt teljes egészében vissza kellett fizetni, míg a tőkeberuházások után csak részben 
kellett visszafizetni. 2 millió kanadai dollár feletti K+F költség esetén alacsonyabb volt a 
visszafizetés aránya. A tőkebefektetések után gyorsabb leírási kulcsot lehetett alkalmazni. A gép és 
eszközbeszerzéseknél azonnali leírást érvényesíthettek.  
 
Franciaországban a kutatóintézeteknek fizetett összegek és a PhD fokozattal rendelkező kutatók 
fizetésének 200%-át is figyelembe lehetett venni az adókedvezmény igénylésekor. 
Franciaországban a támogatás mértéke a K+F kiadások nagyságától (annak 10%-a) és annak 
növekedésétől (40%) függött. A nem nyereséges vállalkozások jövőbeli nyereségadójukból  
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vonhatták le az adókedvezményt (adóhitelt). A 3 év után a még megmaradó adóhitel összegét 
támogatás formájában megkapta a vállalkozás. Fiatal innovatív vállalkozásnak azok a vállalkozások 
minősültek, melyek 8 évnél fiatalabbak voltak és kiadásaik 15%-a K+F ráfordítás volt. A 
társadalombiztosítási járulékot nem kellett fizetni a K+F területén alkalmazott dolgozóik után. 3 
évig nem kellett nyereségadót fizetniük. Azt követően 2 évig csak 50% volt a nyereségadó mértéke. 
A helyi adónál is mentességet élveztek.  
 
Norvégiában az adójóváírás program keretében a K+F költség 20%-áig, nagy cégek esetében 18%-
áig lehetett az adót csökkenteni. A K+F projekt költségvetése maximum 0,5 millió Euro lehetett. 
Amennyiben a vállalkozás kutatóintézettel együttműködve végezte a kutatást, a költségvetési limit 
összege 1 millió euróig is elmehetett. 
Az Egyesült Királyságban adókedvezmény címén a K+F költség 150%-át, nagyvállalatok esetében 
125%-át vonhatták le adójukból. Nem nyereséges kkv-k azonnali támogatást kaptak.  
 
Mind a négy országban a bevezetett adójóváírás programok ösztönözték a vállalkozások K+F 
tevékenységét, javították a jövedelemtermelő képességet és a likviditási helyzetet. 
 
Az innováció magyarországi finanszírozási problémáinak megoldását sokan abban látták, hogy a 
pénzügyi forrásokat stabilabbá, megbízhatóbbá tegyék. Ezt a célt szolgálta a Kutatási és Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény, mely bevezette az innovációs járulék központi alapra történő 
befizetésének kötelezettségét a gazdasági társaságok azon részére, melyeknél a foglalkoztatottak 
létszáma 50 főnél több, illetve azon gazdasági társaságok számára, melyeknek ugyan az összes 
foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, de az éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük 
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Némethné (2010) találóan jegyzi meg, 
hogy a törvény alapján „a kormányzat elvesz a vállalatoktól némi pénzt, majd egy szervezeten 
keresztül (ez volt a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Technológiai Hivatal, rövidítve: NKTH) 
pályázatokkal visszaosztja, azt remélve, hogy ettől majd többen hajtanak végre innovációt, mintha 
eleve otthagynák a szektorban a pénzt.”  
 
A törvény életbelépése óta eltelt idő során bebizonyosodott, hogy az Alap felhasználása nem volt 
túlságosan hatékony és a „visszaosztás” gyakorlatát is számos kritika érte.  
Erre alapozva állítja több hazai szakértő (köztük az előzőekben hivatkozott Némethné is), hogy az 
állam ugyan aktív szerepet játszhat a vállalati innovációk ösztönzésében, de nem egyszerű 
pénzosztással, hanem integrátori, piac- és kapcsolatszervező szerepen keresztül. (Némethné, 2010)  
 
Nyilván nem lehet véletlen, hogy az innovációs járulék „intézménye” napjainkra sokat veszített 
eredeti jelentőségéből. 2011. januártól alaposan átalakult a hazai kutatás- és fejlesztéspolitika: az 
eddigi két intézmény helyett három jött létre és a feladatmegosztás rendszerén is változtatnak. A 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
helyett három intézmény jött létre:  

- a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH),  
- a miniszteri tagokból is álló, 15 fős Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai 

Tanács (NKITT), valamint  
- a nemzeti fejlesztési tárca irányítása alatt, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). 
 
A feladatmegosztás a fejlesztéspolitikához hasonló: a nemzetgazdasági tárca meghatározza a 
prioritásokat, majd az NKITT irányelvei alapján a fejlesztési tárca – a többi minisztérium 
bevonásával – elkészíti ennek lebontását pályázatokra, majd azokat a tanács jóváhagyja, a 
pályázatokat pedig az NFÜ lebonyolítja. 
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Az NIH feladatkörébe tartozik: 
- a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és 

megvalósításában való részvétel,  
- az ezt segítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása,  
- a nemzetközi és uniós együttműködés szakmai feladatainak ellátása,  
- a K+F-ben a magyarországi befektetések ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági 

Hivatallal együttműködésben,  
- a kkv-k innovációs tevékenységének ösztönzése és  
- a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának segítése, a hálózatosodás és 

kutatási együttműködések támogatása. 
Megjegyzendő, hogy a jelzett problémák nem tekinthetők „Hungaricum”-nak. Több EU-
tagállamnál is széles szakadék tátong az általuk vállalhatónak tartott kutatás-fejlesztési, innovációs 
ráfordítások és az Európai Bizottság összeurópai célkitűzése között, amely 2020-ra a GDP 3%-ában 
határozta meg az ilyen jellegű kiadások arányát.  
A tagállamok általában egyet értenek abban, hogy a 3%-os cél jó és fontos, de több ország – köztük 
Nagy-Britannia és Magyarország is – tartózkodott attól, hogy elkötelezze magát egy konkrét 
nemzeti szám mellett. Az EU 2020-ra elérendő stratégiai célja, hogy az innovációban és a zöld 
technológiákban rejlő potenciál kiaknázásával új növekedési forrásokat biztosítson a számos 
szerkezeti problémával küszködő és cselekvés híján hanyatlásra ítélt európai gazdaságnak. A 
Lisszaboni Stratégiát felváltó új program, ha megvalósul, legalább 2 százalékot tehet hozzá az Unió 
gazdasági növekedéséhez. 
Ami az innovációt és kutatás-fejlesztést illeti, az egyeztetések alapjául a Bizottság által 
„megajánlott” nemzeti százalékok szolgálnak, három különböző számítási modellt figyelembe véve. 
Magyarország esetében a GDP arányában 2 és 2,5 százalék közötti kutatás-fejlesztési és innovációs 
ráfordítást tartana kivitelezhetőnek 2020-ig a Bizottság. Ehhez képest hazánk jelenleg körülbelül a 
bruttó hazai terméknek csupán 1,1 százalékát költi erre a célra, ráadásul ez az arány – bár 
nominálisan növekszik – mintegy 10 éve szinte változatlan.  
 
Az Európai Unió 2010. október 11-12.-i luxemburgi Versenyképességi Tanács ülésén a tagállamok 
magas szintű egyeztetéseket folytattak az Európa 2020 stratégia keretében meghirdetett Innovációs 
Unióról. Az Innovációs Unió az Európai Unió fejlesztését, globális versenyképességét hivatott 
elősegíteni. Az Európai Bizottság az innováció erősödésétől a legfontosabb társadalmi kihívásokra 
várja a megoldást, úgymint a klímaváltozás, a demográfiai változások, a lakosság egészségi állapota 
és a nyersanyagkészlet megfogyatkozása. 
  
Az Innovációs Unió intézkedéscsomagja 34 pontból áll és több fő területre koncentrál. Egyrészt a 
kutatási tevékenységek megerősítése révén 3,7 millió új, európai munkahely megteremtésére, 
másrészt a kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása érdekében az európai 
tudásbázis növelésére, valamint új, innovatív ötletek megvalósításának és piacra jutásának 
támogatására törekszik. Külön hangsúlyt fektet a finanszírozási igények felismerésére és 
kiaknázására, továbbá a nemzeti, regionális és közösségi források összehangolására.  
 
Kassai (2012) a kis- és középvállalkozások európai képviseletének (UEAPME) alelnöke az 
EurActivnak adott interjújában négy problémát sorolt fel, mint a magyar kutatás-fejlesztési és 
innovációs politika gátja:  

- Az első, alapvető problémája, hogy mindenképpen állami támogatást igényel. 
Magyarországon pedig a K+F támogatása évről évre csökken. Jelenleg 1,1 
százalék körül van, holott Nyugat-Európában 3-7 százalék közötti értéket tesz ki.  

- A második probléma, hogy némi saját erő is szükséges, ami Magyarországon sok 
vállalkozásnak okoz gondot.  

- A harmadik probléma, hogy a piacaink beszűkültek.  
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- A negyedik pedig, hogy többlettermeléshez, vagy többletmunkaerőhöz kötik a 
kkv-k támogatását. Az innováció, a modernizálás azonban más feltételek mellett 
teljesül. A kkv-k nem tudnak többet termelni, mert nincsenek piacaik. A kapott 
pénzt arra használják fel, hogy jobb termékeket olcsóbban állítsanak elő, 
megteremtve a lehetőségét, hogy idővel többet tudnak belőle eladni.  

Kassai (2012) első lépésként az európai uniós források elosztási rendszerének reformját sürgette, 
különösen a kkv-k tekintetében, de ezen kívül hangsúlyozta, hogy az innováció tekintetében az 
oktatás megreformálása területén is különös felelőssége van a mindenkori kormányzatnak.  
 
 
2.7. Az innovációs tevékenység ösztönzése a társasági adón keresztül  
A GKI Gazdaságkutató Rt. 2005 nyarán végzett konjunktúra felmérése keretében megkérdeztek 
közel 1000 vállalkozást, hogy miként élnek az innovációs tevékenységhez kapcsolódó 
adókedvezményekkel. A kiválasztott vállalkozások jól reprezentálták a magyar vállalkozói szektort. 
A válaszadók között jelentős arányt képviseltek a kkv-k, illetve a belföldi magánvállalkozások.  
A válaszadók csupán 6%-a jelezte, hogy igénybe veszi azt a lehetőséget, hogy az alkalmazott 
kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított összeg levonható a társasági adó alapjából. A nagyvállalati 
körben 13% volt az igénybe vevők aránya, a középvállalatoknál 7%, a kicsiknél csak 4%. A külföldi 
tulajdonban levő cégek 10%-a, az állami, önkormányzati irányítás alattiak 9%-a élt a lehetőséggel, 
míg a belföldi magáncégeknél ez az arány 5% alatt maradt.  
Igen gyakran hallani azt a véleményt, hogy a jogszabályok bonyolultsága, az adóhatóságtól való 
„félelem” miatt nem élnek a vállalkozások az adócsökkentési lehetőségekkel. A GKI 2005-ben 
készített felméréséből (5. ábra) megállapítható, hogy a felmérésben részt vevő közel 1000 
vállalkozó válaszai szerint azért nem csökkentik adóalapjukat a K+F költségeivel, mert nem 
folytatnak ilyen jellegű tevékenységet. A válaszok között második helyen az állt, hogy nincs adójuk 
(pozitív adóalapjuk) amiből a kedvezményt igénybe lehetne venni. A válaszok szerint a 
vállalkozások zöme ismeri a törvény nyújtotta lehetőséget.  

 
5. ábra: A K+F adókedvezmény elkerülésének okai 

Forrás: Némethné (2006)  
 
Az adóalap csökkenthető a kizárólag alap- és alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez 
használt tárgyi eszközök gyorsított értékcsökkenési leírásával is. A közvélemény kutatás szerint ezt 
a lehetőséget vették igénybe a legkevesebben, elsősorban a nagyvállalatok, a külföldi többségűek, 
illetve az iparvállalatok. Okként ugyanazt a választ adták a vállalkozások, mint amit az egyéb 
adóalap csökkentő tétellel kapcsolatosan leírtam. 
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A GKI kérdőíves felmérése nem támasztotta alá azon gyakran elhangzó bírálatot, hogy a vállalati 
innováció adókedvezményekkel való ösztönzése nem megfelelő. Alapvetően nem az a vállalkozások 
problémája, hogy a kedvezményekre való jogosultság számviteli elszámolása túl bonyolult, vagy 
hogy a kedvezmény érvényesítése kapcsán várható az adóhatóság ellenőrzése.  Valószínűbbnek 
tűnik az a probléma, hogy nincs elegendő adóalapja (adója) a vállalkozásoknak, amiből az 
innovációhoz kapcsolódó költségelemek levonhatóak lennének, ezáltal pótlólagos forráshoz juttatva 
a vállalkozást.  
 
Mivel a vállalkozások nagy része nem folytat önálló K+F tevékenységet, egyértelmű, hogy a 
kedvezmények csak azt a vállalatot segítik, amelyik egyébként is innovatív, fontosnak tartja a 
folyamatos megújulást. Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy a vállalati innovációk állami 
támogatására nincs szükség, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy ez az eszköz korlátozott hatású. 
Nem biztos, hogy az innováció serkentése szempontjából jó helyre kerültek a támogatáspolitikai 
hangsúlyok. Megítélésem szerint időről-időre újragondolást érdemelne ez a problémakör.  
 
32. táblázat: A K+F+I ösztönzését szolgáló adókedvezmények Magyarországon 

TTI-politikai cél Megnevezés Intézkedés tartalma 
 
A K+F ráfordítás 
200 %-ának 
adólevonása 

A vállalkozások saját K+F kiadásainak 200%-a 
levonható adóalapjukból. 2004-től ennek mértéke 
300% abban az esetben, ha a vállalati kutatóhely 
felsőoktatási intézményben vagy más 
költségvetési kutatóhelyen van. 

 
 
 
 
 
A vállalkozások 
K+F 
ráfordításainak 
növelése 

 
 
 
Kutatási és 
Technológiai 
Innovációs Alap 

A vállalkozások az előző évi korrigált nettó 
árbevételük 0,3%-át fizetik be az alapba, mint 
innovációs járulék. Ennek mértéke csökkenthető a 
gazdasági társaság saját tevékenységi körében 
végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen 
költségével, valamint a költségvetési gazdálkodási 
rendszerben működő szervezetektől megrendelt 
kutatási-fejlesztési tevékenység költségével. 
Mikro- és kisvállalatok befizetési mentességet 
élveznek. 

 
 

Kutató-képzés  

PhD, MSc vagy 
MBA 
hallgatók 
alkalmazása 

A PhD, MSc vagy MBA hallgatók a hivatalos 
minimálbér szintjéig adómentesen 
alkalmazhatóak oktatási és kutatási, valamint 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz. 

Kutatói létszám 
növelése a 
vállalkozásoknál 
 

Kutatók 
alkalmazásának 
költségcsökkentése 
projektekben 

Az alap- vagy alkalmazott kutatási tevékenységet 
végző kutatók bére adókedvezményben részesül 
(a teljes bér legfeljebb 10%-áig terjedően). 

    Forrás: Havas-Nyiri (2007) 
 
Havas-Nyiri (2007) szerint a vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése a magyar TTI-
politika egyik kiemelt célja. Néhány közvetett (fiskális) és számos közvetlen eszközt alkalmaz a 
kormány a vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzésére. Az adórendszer számos K+F+I-t 
ösztönző elemet tartalmaz. Ezek tényleges hatásait azonban nehéz meghatározni, mivel az 
elemzéshez szükséges adatok nem érhetőek el. A 32. táblázat összefoglalja a Magyarországon 
alkalmazott adókedvezményeket, melyek a vállalkozások K+F+I tevékenységét ösztönzik. 
 
Az innovációs tevékenység mérésének eredménye látható a 33. táblázatban. A nagyvállalatoknál az 
iparban jelentősen nagyobb az innovációt bevezető cégek aránya (44,6%). A két kkv csoport között 
minimális a különbség az ipar területén. Ugyanez nem mondható el a szolgáltatási szféra 
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vonatkozásában, hiszen itt az innovációt alkalmazó középvállalkozások aránya a nagyvállalkozások 
arányát is meghaladja. 
 
33. táblázat: Az innovációt bevezető vállalkozások aránya Magyarországon 2003-ban (%) 

Saját fejlesztésű 'Méretnagyság Ipar Szolgálta- 
tások 

Összesen 
termék eljárás 

Kisvállalkozások  19,1 13,6 16,9 65,8 59,8 
Középvállalkozások  22,6 30,3 24,5 64,0 42,5 
Nagyvállalkozások  44,6 25,0 41,4 71,3 46,2 
Összesen 21,4 15,8 19,4 66,1 53,8 

        Forrás: KSH 2005. évi adatai alapján saját szerkesztés  
 
Román (2005) szerint a felmérések megerősítették azt a tapasztalatot, hogy az innovációt bevezető 
vállalatok aránya mindenütt a nagyvállalatok körében a legmagasabb, azonban, ha nem a 
vállaltokra, hanem az 1 fő foglalkoztatottra vetítjük az innovációk „számát” akkor a 
kisvállalkozások innovációs készsége és teljesítménye mutatkozik magasabbnak.  
A cégek szerint a K+F adókedvezmények igénybevételének további akadályát jelenti a 
tevékenységek besorolása és minősítése körüli bizonytalanság, valamint még a nyilvántartási-, 
elszámolási-, idő-kimutatási rendszerek alkalmatlanságával kapcsolatos belső korlátok. 
 

 
6. ábra: A vállalkozás K+F kiadásait befolyásoló tényezők értékelése (0-3-as skála) 

(Forrás: Deloitte, 2012a) 

 
A Deloitte Zrt. (2012a) 2011-ben közel ötszáz Magyarországon működő közepes- és nagyvállalat 
megkérdezésével készített felmérést a vállalati K+F tevékenységről. A felmérésből kitűnik, hogy a 
szabályozási környezet változatlansága mellett a K+F tevékenységet folytató vállalkozások közel 
háromnegyede nem tervezi, hogy jelentős mértékben növeli a kutatás-fejlesztési tevékenységgel 
kapcsolatos ráfordításaikat. A K+F ráfordítások csökkenésére pedig a válaszadók 9%-a számít A 
vállalati szektor bevonása elengedhetetlen ahhoz, hogy 2020-ig teljesülhessen az a kiemelt 
kormányzati cél, hogy Magyarország GDP-arányos K+F ráfordítása 1,8%-ra emelkedjen.  
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A Deloitte a „Vállalati K+F Jelentés”-ben megvizsgálta azt is, hogy melyek lennének azok a külső 
tényezők, amelyek a működő vállalatokat K+F ráfordításaik növelésére ösztönöznék. A válaszadók 
szerint ösztönző tényezők (6. ábra): 

- a támogatások (adókedvezmények és közvetlen támogatások) mértéke, 
- a megfelelő képzettségű munkavállalók rendelkezésre állása, 
- a szabályozási környezet kiszámíthatósága, valamint 
- a közvetlen támogatások előtérbe kerülése az adókedvezményekkel szemben. 

 
 
 

7. ábra: K+F tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos 
vélemények 

Megjegyzés: Az adatok, a válaszadók %-ában. Több válasz is lehetséges volt. 
(Forrás: Deloitte, 2012b) 

 
 
Mindez azért is aktuális, mert egyre inkább erősödik az országok között a verseny a multinacionális 
cégek K+F központjainak „letelepítéséért”. Számos európai és Európán kívüli ország tervezi az 
ösztönző támogatási és K+F adókedvezményes rendszer bevezetését, vagy vonzóbbá tételét. 
 
Bartha-Matheika (2009) 250-es minta (kis- és középvállalkozások) alapján végzett kutatást a 
magyarországi vállalati szektor innovációs keretfeltételeiről. A kérdőív egyik témája a vállalati 
innovációval kapcsolatos kormányzati politika volt. A kérdőív válaszai szerint a jelenlegi 
szabályozás kevésbé érinti hátrányosan a nagyobb vállalatokat, mint a vállalati szektor kis és 
középvállalati rétegét. 
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A kormányzati tevékenység leggyengébb területének: 
- a K+F adókedvezmények rendszerét, 
- a szabályozórendszert, 
- a szabályok alkalmazhatóságát, 
- az állami hivatalnokok korruptságát tartották a válaszadók. 

 
A kormányzat aktívabb szerepére lenne szükség az innováció serkentése érdekében Ehhez célzott 
támogatások adása, vállalati K+F adókedvezmények, a kezdő innovatív vállalkozásoknak 
adókedvezmények nyújtása jelentené a megoldást. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1. Az adatállomány bemutatása és rendezése 
Vizsgálataim elvégzéséhez primer adatállományt használtam. Az adatokat az APEH által 
rendelkezésemre bocsátott 2008. évi társasági adóbevallás (0829-es nyomtatvány) teljes 
adatbázisából merítettem.  
 
3.1.1 Adatgyűjtés (a 2008. évi társasági adóbevallás adatai) 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) hatálya alá tartozó 
kettős könyvvitelt vezető adózóknak és az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 
járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (Kjtv.) hatálya alá tartozó társas vállalkozásoknak, valamint 
a hitelintézeteknek éves adatszolgáltatási kötelezettségüket a 29-es számú nyomtatványon kell 
megtenni. A társas vállalkozások közül ez a bevallási nyomtatvány nem vonatkozik az EVA szerint 
adózó vállalkozásokra. Az adatszolgáltatás kiterjed az éves társasági adó, a különadó, a szakképzési 
hozzájárulás különbözet, a hitelintézeti járadék-kötelezettség valamint a csekély összegű (de 
minimis) támogatások bevallására. A 2008-as évre vonatkozóan a felsorolt adónemeket 0829-es 
nyomtatványon kellett bevallani. A bevallási nyomtatvány 21 oldalból áll. A vállalkozások azonosító 
adatain kívül a nyomtatvány 337 sort tartalmaz.  
A kitöltendő adatok – formai megközelítésben – öt csoportra oszthatóak (a-e):  

a) az adóalanyok tevékenységéhez kapcsolódó szöveges információk, 
b) kódokkal kifejezett információk, 
c) dátumszerű információk,  
d) pénzügyi és  
e) létszámadatok. 

Strukturális megközelítésben az adóbevallás felépítése: 
- az adóalanyok azonosítására vonatkozó információk, 
- adónemekkel kapcsolatos adatok (101-es adónem: társasági adó, 199-es adónem: különadó), 
- igénybevett csekély összegű támogatások, 
- eredmény kimutatáshoz kapcsolódó adatok (adózás előtti eredmény korrekciós tételei),  
- adókedvezmények részletezése (bővebb adatszolgáltatással kiegészítve), 
- adóelőleg megállapítása, 
- mérleghez kapcsolódó adatok. 

A nyomtatványhoz 96 oldalas kitöltési útmutató kapcsolódik. A bevallási nyomtatvány összeállítása 
18 különböző jogszabály előírásainak figyelembevételével készült.  
A vizsgált téma szempontjából a következő jogszabályi források a meghatározók: 

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Tao. tv.), 
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), 
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), 
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), 
- A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

(Kkv. tv.). 
 
Az APEH által átadott adatállomány TXT formátummal rendelkezett. Az egyik file 348 623 db 
vállalkozásra vonatkozóan 601 féle kóddal jelölt változót tartalmazott. A másik file a kódokhoz 
rendelt szöveges elnevezéseket tartalmazta. A változók meta kódjai alapvetően 3 betűből és 3 
számból álltak. 
 
Az adatállomány rendszerezése során – szem előtt tartva a kutatómunka célkitűzéseit – a 
következőket kellett elvégezni: 

1. az adatállomány konvertálása és rendszerezése, 
2. a változók (vállalkozások jellemzőinek) rendszerezése, átalakítása, 
3. a vállalkozások gazdálkodását jellemző változók transzformálása új változókká. 
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A továbbiakban röviden összefoglalom az egyes részterületekhez tartozó feladatokat. 
 
3.1.1.1. Az adatállomány konvertálása és rendszerezése 
Az adatállománnyal kapcsolatosan első lépésben el kellett végezni az adatállomány konvertálását. 
A txt formátumot az SPSS programnak megfelelő (sav kiterjesztésű) formátummá kellett átalakítani. 
Az SPSS11-es statisztikai programcsomag segítségével történt az adatállomány konvertálása. 
Tekintettel arra, hogy az egyes változók elnevezései külön file-ban szerepeltek – az adatfeldolgozás 
és a változók azonosítása érdekében – szükségessé vált, hogy az adatállomány változóihoz a 
megfelelő megnevezést hozzárendeljem. Ezt is a programcsomag révén sikerült elvégezni. Ezek 
után egyértelműen azonosítható, hogy az egyes „meta-nevek” mit fejeznek ki.  
 
Második lépésben az adatállomány rendszerezését végeztem, melynek első feladataként azt 
vizsgáltam meg, hogy vannak-e olyan vállalkozások (esetek), amelyeknek hiányosak az adatai. 
Ilyen probléma nem volt. Azon vállalkozásoknál, melyeknél valamelyik változóhoz nem tartozott 
számszaki adat, nulla érték szerepelt. 
 
3.1.1.2. A változók (vállalkozások jellemzőinek) rendszerezése, átalakítása 
Ez is egy többfázisú folyamat, melynek összetevői a következők: 
 

a)  A nem releváns változók törlése 
Tekintettel arra, hogy igen nagyszámú (601 db) változót tartalmazott az adatállomány, a kutatás 
célkitűzéseinek megfelelően szükségessé vált a változók számának célirányos és jelentős 
csökkentése. Racionális megfontolásból: 

- a támogatásokkal kapcsolatosan 104 változó, 
- az igénybevett egyes adókedvezményekhez (fejlesztési programok elnevezése, az 

adókedvezmény jelenértéke, a kormányhatározat száma, a beruházások jelenértéke stb.) 
kapcsolódóan 85 változó, továbbá  

- a különadó, adóelőleg megállapítására vonatkozó adatok, egyes részletezett költségtételek, 
mérlegtételek adatai, közel 300 változó törlésre került. 

A változói állomány csökkentésének eredményeként 115 változó maradt, amelyek a további 
vizsgálatok alapjául szolgálnak.  
 

b)  A változók közötti számszaki összefüggések ellenőrzése 
A társasági adó megállapításának folyamatánál, az eredmény-kimutatás kategóriáinál és a mérleg 
összetevői között bizonyos számszaki összefüggéseknek teljesülnie kell (pl.: az egyes 
eredménykategóriák egymásra épülése). Ezen tételes összefüggések számszaki oldalról történő 
ellenőrzését is el kellett végeznem. Ahol az összefüggést leíró képlet szerint számított érték nem 
egyezett az adóbevallás tényleges adatával – több esetben is találkoztam ilyen helyzettel – a 
meglévő adatot „felül kellett írnom”. Gyakorlatilag ezt úgy oldottam meg, hogy új változót 
vezettem be ezeknél a kategóriáknál, természetesen új kóddal és új elnevezéssel. 
 

c)  Az innovációs tevékenység végzésére utaló változók kiválasztása 
Tekintettel arra, hogy a kutatásom egyik részterülete a vállalkozások innovációval kapcsolatos 
magatartásának elemzése, ezért kiválasztottam azokat az adózást érintő változókat, amelyek a 
vállalkozás innovációs tevékenységére utalnak, illetve utalhatnak. (Az innovációs tevékenységhez 
kapcsolható csökkentő tételek ismertetése, az igénybevétel feltételeinek bemutatása az 4. sz. 
mellékletben található.) Ezek a változók a következők: 
 
 
Bevételt csökkentő tételek: 

- kapott jogdíj utáni kedvezmény,  
- szabadalom, mintaoltalom kedvezménye.  
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Elszámolható költségtételek utáni kedvezmények: 
- kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény,  
- kis és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény, 
- társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe helyezett, legalább 3 

milliárd Ft értékű beruházás, 
- kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség adókedvezménye, 
- kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség halasztott 

adókedvezménye.  
 
Adócsökkentő tételek: 

- szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%), 
- szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (10%),  
- szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%), 
- szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (15%), 
- kis és középvállalkozások kamatkedvezménye, 
- fejlesztési adókedvezmény Kormány által történő engedélyezés alapján,  
- korábbi befektetések utáni adókedvezmény. 

 
d) Új változók generálása, a meglévők transzformálása 

Az adatállomány célkitűzéseimnek megfelelő elemzése érdekében szükségessé vált új változók 
létrehozása, illetve a meglévők átalakítása. 
 
Régiók szerinti besorolás 
A vállalkozások egyik azonosító adata az illetékes állami adóhatóságot jelző illetékességi kód (kme 
– megye kód: 19 megye kód + 5 budapesti kód). A területi besorolást csökkenteni szerettem volna, 
ezért az 1999. évi XCII. törvény értelmében használatos régiós felosztást vettem alapul, mely az 
Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszer miatt jött létre. 
 
E szerint Magyarországon 7 régió került kialakításra (8. ábra): 

- Nyugat-Dunántúl régió (80-as kód), 
- Közép-Dunántúl régió (90-es kód), 
- Közép-Magyarország régió (100-as kód), 
- Észak-Magyarország régió (110-es kód), 
- Észak-Alföld régió (120-as kód), 
- Dél-Alföld régió (130-as kód), 
- Dél-Dunántúl régió (140-es kód). 

 
A vállalkozások 24 féle területi besorolásából 7 féle régiós (meta név: regio) besorolást alakítottam 
ki. 

http://www.westpa.hu/
http://www.kdrfu.hu/
http://www.kozpontiregio.hu/
http://www.norda.hu/
http://www.eszakalfold.hu/
http://www.del-alfold.hu/
http://www.deldunantul.com/
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8. ábra: Magyarország régiói 

Forrás: Gyulavári, 2011 
  

Tevékenységek szerinti besorolás 
A vállalkozások által végzett tevékenységek a TEÁOR08 szerint besorolást követték (meta név: 
tea). A vállalkozások – alaptevékenységüket tekintve – 1013 fajta tevékenységet végeztek. A 
tevékenységek számának csökkentése érdekében az ágazati besorolások – két lépcsőben – 
összevonásra kerültek.  
Első közelítésben, a KSH ágazati besorolását követve, 19 tevékenység-csoportot különböztettem 
meg (meta név: teaor1). Mivel több olyan tevékenységgel találkoztam, amelyek a vállalkozások 
körében igen alacsony részarányt képviseltek (0,1-4% között), ezért ezeket, második lépésben a 
szakmailag hozzájuk legközelebb álló csoportba soroltam be. Kivételt képezett a bányászat, a 
villamosenergia, a vízellátás és a hulladékgazdálkodás. Ezek együttesen 1%-os aránnyal jelennek 
meg, de megmaradtak különálló tevékenységként, mivel nem volt olyan tevékenységi terület, ahová 
szakmai-logikai alapon besorolhatóak lettek volna. Ezen két lépcsős aggregálás eredményeként 11 
tevékenységi csoport képződött (meta név: teaor2), a következők szerint: 

- 1. kód: Mező-, erdőgazdaság, halászat 
- 4. kód: Feldolgozóipar 
- 17. kód: Bányászat, villamosenergia, vízellátás, hulladékgazdálkodás 
- 19. kód: Építőipar 
- 20. kód: Kereskedelem 
- 22. kód: Szállítás, raktározás 
- 24. kód: Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 
- 25. kód: Információ, kommunikáció 
- 27. kód: Ingatlanügyletek 
- 28. kód: Szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
- 30. kód: Egyéb szolgáltatás 

 
A gazdálkodási forma szerinti besorolás 
A gazdálkodási forma vizsgálatánál a KSH besorolását vettem alapul (KSH elnökének 9001/2002. 
(SK 3.) KSH közleménye a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról).  
 
 
A társasági adóbevallás szerint 61 féle gazdálkodási formájú szervezet szerepel az adatbázisban, a 
következő csoportosításban:  
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 1 – 2 VÁLLALKOZÁS 
1 Jogi személyiségű vállalkozás 

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 
- 112 Közös vállalat 
- 113 Korlátolt felelősségű társaság 
- 114 Részvénytársaság 
- 12 Szövetkezet 
- 13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 

2 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság  
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság  

- 211 Közkereseti társaság 
- 212 Betéti társaság 

22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 
3 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
5 – 6 NON PROFIT SZERVEZET 
7 – 8 – 9 ÁTMENETI TECHNIKAI BESOROLÁSOK 
 

Egyes gazdálkodási formákat összevontam, a téma kutatása szempontjából nem meghatározó 
gazdálkodási formákat kihagytam, Az összevonások és az alacsony részarányt képviselő 
szervezetek kihagyása révén a 61 féle gazdálkodási formából 3 forma maradt. Ezek: 

- a 113-as kód: kft.,  
- a 114-es kód: rt. és 
- a 115-ös kód: jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.  

 

Tulajdonosi összetétel 
A vállalkozások jegyzett tőkéjének december 31-ére vonatkozó állapota szerint ezer Ft-ban szerepelt 
az adatállományban. A vállalkozás tulajdonosa lehet: 

- az állam, 
- az önkormányzat, 
- belföldi magánszemély, 
- belföldi társaság, 
- Munkavállalói Résztulajdonosi Program, 
- külföldi tulajdonos, 
- szövetkezet, 
- egyéb szervezet. 

A tulajdonosi összetétel vizsgálata érdekében a tulajdon százalékos megoszlására új változókat 
vezettem be. 
 
3.1.1.3. A vállalkozások gazdálkodását jellemző változók transzformálása új változókká 
A vállalkozások adatállományát bemutató változók mérési szintje alapvetően arányskála volt. Az 
adatállomány – későbbi – statisztikai elemzésének elvégzése érdekében bizonyos változók mérési 
skáláját transzformálnom kellett. Az arányskálák kategorizálásának eredményeként sorrendi 
skálákat kaptam. Az újonnan létrehozott változók 2, 4, 5, illetve 6 fokozattal rendelkeznek. Ilyen 
módon a következő változókat alakítottam ki: 
- A mérleghez kapcsolódó változók: 

- a jegyzett tőke összege: 5 fokozat, 
- a külföldi tulajdonrész aránya: 6 fokozat, 
- az összes kötelezettség összege: 4 fokozat. 

- Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó változók: 
- összes bevétel: 4 fokozat, 
- adózás előtti eredmény: 6 fokozat, 
- adóalap: 6 fokozat, 
- adó: 5 fokozat. 
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- Az innovációhoz kapcsolódó változók: 
- összes innovatív kedvezmény összege: 4 fokozat, 
- az innovációhoz kapcsolódó 14 féle kedvezménynél: 2 fokozat (igénybe vette, nem vette 
 igénybe). 

 
- Különböző százalékos mértékű adókulcsokkal számított adóterhelés változók: 

A számított adózás előtti eredményre vetítve, eltérő nagyságú adókulcs alkalmazásával, 
meghatároztam az adóterhelés nagyságát. Az adókulcs 4, 5 illetve 10%, azaz három változó 
keletkezett. 

 
 
3.1.2. A vállalkozásokra jellemző adatok (esetek) megoszlása és rendszerezése 
Az adatállomány 348 623 társas vállalkozás (esetek száma) adóbevallását tartalmazza.  
Az esetek elemzéseként első lépésében a rendelkezésre álló adatállományt különböző szempontok 
szerint vizsgáltam. Ezek a szempontok a vállalkozások alapvető változói: 

a) méret szerinti megoszlás, 
b) a végzett tevékenységek szerinti megoszlás, 
c) a vállalkozások régiók szerinti elhelyezkedése, 
d) gazdálkodási forma, 
e) tulajdonosi összetétel. 

 
a) A vállalkozási méret szerinti megoszlás  

 
A bevallást készítő vállalkozások 97,7%-a „kkv” besorolással rendelkezik. A társas vállalkozók 
között a mikrovállalkozások 89%-os részarányt képviselnek. (9. ábra) 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
 
 

9. ábra: Társasági adóbevallást készítők megoszlása vállalati méret szerint 2008-ban 
  Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját szerkesztés  

 
 

b) A végzett tevékenység szerinti megoszlás  
A végzett tevékenység szerinti elemzés azt mutatja, hogy 2008-ban a társas vállalkozások nagy része 
(24%) a kereskedelem területén működött, második helyen a szakmai tudományos, műszaki 
tevékenység áll (18%), jelentős az egyéb szolgáltatás részaránya (14%, ez a terület 6 
résztevékenységet foglal magába) és a feldolgozóipar (9%). A kiemelt négy terület (a 11-ből) 
együttesen lefedi az összes tevékenység 64,5%-át. (10. ábra) 
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10. ábra: A vállalkozások megoszlása a végzett tevékenységek alapján 2008-ban 
Megjegyzés: *Pénzügyi, biztosítási tevékenység (K), Adminisztratív és szolgáltató tevékenység (N), 
Oktatás (P), Humán-egészségügy, Szociális ellátás (Q), Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R), 
Egyéb tevékenység (S), Háztartás munkaadói tevékenység (T) 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
 
Amennyiben a vállalkozás mérete és a tevékenységi forma összefüggését vizsgáljuk, a százalékos 
megoszlások jelentősen módosulnak.  
A feldolgozóiparban található a középvállalkozások 35%-a, kisvállalkozások 21,6%-a, míg a 
nagyvállalkozások csupán 6,6%-a. A kereskedelem, területén működött a kisvállalkozások 25,4%-a, 
a mikrovállalkozások 23,8%-a, a középvállalkozások 16,6%-a. Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenységgel foglalkozott a mikrovállalkozások 18,6%-a, a nagyvállalkozások 13,4%-a. Az egyéb 
szolgáltatásokat illetően a nagyvállalkozások részaránya kiemelkedő 46,7%-os értékkel. A 
tevékenységek vonatkozásában megállapítható, hogy a vállalati méret és a végzett tevékenység 
alapján történő gyakorisági értékek jelentősen eltérnek az összes vállalkozásra vonatkozó 
gyakorisági értékektől. (34. táblázat) 
 
Míg a teljes vállalkozói körnél a kiemelt 4 tevékenységi terület az összes végzett tevékenység 
64,5%-át adja (hasonló érteket kapunk a mikro- és a kisvállalkozásoknál is), addig a 
középvállalkozói körnél valamivel nagyobb értéket kapunk (71%). A nagyvállalkozások – a kiemelt 
4 tevékenység szempontjából (az egyéb szolgáltatást kivéve) átlag alatti részarányt képviselnek. A 
középvállalkozói kör részaránya a feldolgozóiparban ítélhető jelentősnek (35%), a többi területen a 
csoportátlagoktól és a főátlag értékeitől elmaradnak. 
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34. táblázat: A vállalkozások megoszlása a vállalkozási méret és a végzett tevékenységek alapján 
2008-ban 

Nagyvállalkozás Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Tevékenységek 
Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Mező-, 
erdőgazdaság, 
halászat 

 
543 

 
6,7 

 
8 213 

 
2,6 

 
1207 

 
4,7 

 
339 

 
7,1 

Feldolgozóipar 532 6,6 25 312 8,2 5 568 21,6 1 682 35,0 
Bányászat, 
villamose. víz, 
hulladékgazd. 159 2,0 2644 0,9 434 1,7 187 3,9 
Építőipar 178 2,2 23242 7,5 2 478 9,6 245 5,1 
Kereskedelem 742 9,2 73 842 23,8 6 541 25,4 797 16,6 
Szállítás, 
raktározás 227 2,8 20 446 6,6 1 675 6,5 226 4,7 
Szálláshely, 
vendéglátás 

 
97 

 
1,2 

 
14 790 

 
4,8 

 
1 541 

 
6,0 

 
148 

 
3,1 

Információ, 
kommunikáció 

 
139 

 
1,7 

 
14 235 

 
4,6 

 
990 

 
3,8 

 
140 

 
2,9 

Ingatlanügyletek 615 7,6 27 533 8,9 866 3,4 116 2,4 
Szakmai tud., 
műszaki tev. 

 
1 085 

 
13,4 

 
57 781 

 
18,6 

 
2 550 

 
9,9 

 
428 

 
8,9 

Egyéb 
szolgáltatás 

 
3 790 

 
46,7 

 
41 942 

 
13,5 

 
1 879 

 
7,3 

 
499 

 
10,4 

Összesen 8 107 100 309 980 100 25 729 100 4 807 100 
 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
 

c) A régiók szerinti megoszlás  
 

 
 
11. ábra: Társas vállalkozások régiók szerinti megoszlása 2008-ban  
        Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  

 
Régiók szerinti megoszlást elemezve a Közép-Magyarországot leszámítva, mely Budapestet és Pest 
megyét foglalja magába, a vállalkozások területi megoszlása nem mutat nagy eltérést (7-9%). (11. 
ábra) 
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A különböző méretnagyságú vállalkozások területi elhelyezkedését illetően hasonló megállapítások 
tehetőek, mint amit az összes vállalkozás tekintetében tettem. Közép-Magyarországon található a 
legtöbb nagyvállalkozás és kkv. Valamennyi vállalkozási típust illetően jelentős a részarány az 
Észak-Alföld régióban (8,9%-11,9%). Dél-Dunántúlon a legkisebb a vállalkozások részaránya, 
mindegyik vállalkozási kategóriában. (35. táblázat) 
 
35. táblázat: A társas vállalkozások megoszlása a vállalkozási méret és a területi elhelyezkedés 
alapján 2008-ban 

Nagyvállalkozás Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Régiók 
Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Dél-Dunántúl 577 7,1 21 727 7,0 1 945 7,6 355 7,4 
Nyugat-Dunántúl 604 7,5 25 355 8,2 2 270 8,8 489 10,2 
Közép-Dunántúl 637 7,9 26 547 8,6 2 439 9,5 415 8,6 
Dél-Alföld 687 8,5 27 693 8,9 2 960 11,5 562 11,7 
Észak-Alföld 718 8,9 27 880 9,0 2 720 10,6 571 11,9 
Észak-Magyaro. 561 6,9 2 2534 7,3 2 021 7,9 386 8,0 
Közép-Magyaro. 4 323 53,3 158 244 51,0 11 374 44,2 2 029 42,2 
Összesen 8 107 100,0 309 980 100,0 25 729 100,0 4 807 100,0

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
 
 

Az egyes régiók lélekszáma és területi nagysága alapján megvizsgáltam, hogy 1 km²-re, illetve 
1000 főre hány vállalkozás jut. A Közép-Magyarország régió mindkét szempont alapján 
kiemelkedik. 1 km²-re 25,4 vállalkozás jut, míg 1000 főre vetítve 60 vállalkozás. A vállalkozási 
aktivitást vizsgálva második helyen Közép-Dunántúl áll, a harmadikon Nyugat-Dunántúl (közöttük 
nincs nagy eltérés). A vállalkozás-sűrűséget vizsgálva a középvállalkozásoknál és a 
nagyvállalkozásoknál a régiók szerinti elhelyezkedésben lényeges különbség nincs. (36. táblázat)  
 

 
36. táblázat: Az 1 km²-re jutó vállalkozások száma régiónként 2008-ban 

1 km2-re jutó  
Régiók Társas 

vállalkozás
Nagy- 

vállalkozás 
Mikro- 

vállalkozás
Kis- 

vállalkozás 
Közép- 

vállalkozás 
Dél- Dunántúl 1,74 0,04 1,53 0,14 0,03 
Nyugat-Dunántúl 2,56 0,05 2,26 0,20 0,04 
Közép-Dunántúl 2,67 0,06 2,36 0,22 0,04 
Dél –Alföld 1,74 0,04 1,51 0,16 0,03 
Észak-Alföld 1,80 0,04 1,57 0,15 0,03 
Észak-Magyarország 1,90 0,04 1,68 0,15 0,03 
Közép-Magyarország 25,44 0,62 22,87 1,64 0,29 
Összesen 3,75 0,09 3,33 0,28 0,05 

    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
A 1 000 főre jutó vállalkozások számát illetően szembetűnő az északi régiók leszakadása. A nagy- 
és a középvállalkozások tekintetében elmondható, hogy régiótól függetlenül közel azonos az 1000 
főre jutó vállalkozások száma. Azon régiók esetében, ahol a munkanélküliségi ráta az országos 
átlag alatti, a 1000 főre jutó vállalkozások száma magasabb (pl. Nyugat-Dunántúl, Közép-
Dunántúl). Ezzel szemben, az ok-okozati kapcsolatok alapján, az északi régiókban a magasabb 
munkanélküliségi ráta mellett kisebb a 1000 főre jutó vállalkozások száma. Ezek a megállapítások 
igazak mind a négy vállalkozási csoportra, de különösen a mikro- és a kisvállalkozásokra. (37. 
táblázat) 
 
 
 



 72

37. táblázat: 1 000 főre jutó vállalkozások száma régiónként 2008-ban 
1000 főre jutó 

Társas Nagy Mikro- Kis- Közép- 
Régiók Munka-

nélküliségi 
ráta (%) vállalkozás 

Dél-Dunántúl 9,9 26,0 0,6 22,9 2,1 0,4 
Nyugat-Dunántúl 5,4 28,8 0,6 25,4 2,3 0,5 
Közép-Dunántúl 6,4 27,3 0,6 24,2 2,2 0,4 
Dél-Alföld 9,2 24,2 0,5 21,0 2,2 0,4 
Észak-Alföld 12,7 21,4 0,5 18,7 1,8 0,4 
Észak-Magyarország 13,2 21,1 0,5 18,6 1,7 0,3 
Közép-Magyarország 4,4 59,6 1,5 53,6 3,9 0,7 
Összesen 8,7 34,8 0,8 31,0 2,6 0,5 

         Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
 
 

d) A gazdálkodási forma szerinti besorolás  
A gazdálkodási forma vizsgálatánál a KSH besorolását vettem alapul (KSH elnökének 9001/2002. 
(SK 3.) KSH közleménye a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról). Az adóbevallás 
szerint 61 féle gazdálkodási formájú szervezet szerepel az adatbázisban.  
Társasági adóbevallást azon non-profit szervezeteknek is készíteniük kell, amelyek az 
alaptevékenységükön felül vállalkozási tevékenységet is végeznek. Ezen szervezetek részaránya 
1,42 % volt 2008-ban. Mivel részarányuk elenyésző, ezért ezeket a szervezeteket a kkv-k 
vizsgálatánál figyelmen kívül hagytam. A vállalkozási csoporton belül a jogi személyiségű 
vállalkozások együttesen 63,23% -ot tesznek ki, míg a nem jogi személyiségűek 35,35% -ot. 
 
 
38. táblázat: A vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása 2008-ban 

Gazdálkodási forma megnevezése Gyakoriság (db) Megoszlás (%) 
1-2 VÁLLALKOZÁS 343586 98,58 
1 Jogi személyiségű vállalkozás  63,23 
 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság   
     - 112 Közös vállalat (kv.) 71 0,02 
     - 113 Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 210645 60,40 
     - 114 Részvénytársaság (rt.) 3873 1,11 
     - 12 Szövetkezet 2628 0,80 
      -13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 3110 0,90 
2 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság   35,35 
 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság    
     -  211 Közkereseti társaság (kkt.) 3905 1,12 
    -   212 Betéti társaság (bt.) 118904 34,10 
 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 450 0,13 
3 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 0,0 
5-6 NON PROFIT SZERVEZET 4 967 1,41 
7-8-9 ÁTMENETI TECHNIKAI BESOROLÁSOK 69 0,01 
Összesen 348 623 100,0 

     Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
 
A kkv-k elemzése során ugyancsak kimaradtak a jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozások, 
alacsony részarányuk miatt. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság-csoportot együttesen 
vizsgáltam, nem bontottam meg kkt. és bt. csoportokra. A jogi személyiségű csoportnál – az 
alacsony részarány miatt – kimaradt a közös vállalat, a szövetkezet és az egyéb jogi személyiségű 
forma. (38. táblázat) 
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A közös vállalati (kv.) forma valamennyi méretű vállalkozásnál igen alacsony részarányt képvisel. A 
kft. forma az összes kkv- csoportnál meghatározó (83,5% a kisvállalkozásoknál, 75,8% a 
középvállalkozásoknál és 59,3% a mikrovállalkozásoknál). (38. táblázat) 
 
A nagyvállalkozásoknál a non profit forma és a kft. a legjellemzőbb, együttesen 70,1%-ot tesz ki a 
részarányuk. Meglepő, hogy a középvállalkozásoknál a részvénytársasági formában működő 
szervezetek aránya nagyobb (16,1%), mint a nagyvállalatoknál (6,4%). A 39. táblázat adatai is azt a 
döntésemet igazolják, hogy a kkv-k vizsgálatánál a hangsúlyt a kft.-re, rt.-re, kkt.-ra és a bt.-re 
kell helyezni. 
 
39. táblázat: A vállalkozások méret és gazdálkodási forma szerinti megoszlása 2008-ban 

Nagy- 
vállalkozás 

Mikro- 
vállalkozás 

Kis- 
vállalkozás 

Közép- 
vállalkozás 

Gazdálkodási 
forma 

 Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % Gyakoriság % 

Közös vállalat 7 0,1 56 0,0 9 0,0 1 0,0 
Korlátolt felelősségű 
társaság 

 
1 761 

 
21,7 

 
183 766 

 
59,3 

 
21 474 

 
83,5 

 
3 644 

 
75,8 

Részvénytársaság 5 17 6,4 1668 0,5 915 3,6 773 16,1 
Egyéb jogi 
személyiségű 
vállalkozás 

 
700 

 
8,6 

 
2 293 

 
0,7 

 
116 

 
,5 

 
1 

 
,0 

Jogi személyiség 
nélküli gazdasági 
társaság (kkt, bt) 

 
702 

 
8,7 

 
119 509 

 
38,6 

 
2 524 

 
9,8 

 
74 

 
1,5 

Jogi személyiség 
nélküli egyéb 
vállalkozás 

 
138 

 
1,7 

 
265 

 
0,1 

 
33 

 
0,1 

 
13 

 
0,3 

Szövetkezet 361 4,5 1 665 0,5 408 1,6 194 4,0 
Non profit  
szervezet 

 
3 921 

 
48,4 

 
758 

 
0,2 

 
250 

 
1,0 

 
107 

 
2,2 

Összesen 8 107 100,0 309 980 100,0 25 729 100,0 4 807 100,0 
  Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
 

e) A tulajdonosi összetétel  
40. táblázat: A társas vállalkozások tulajdonosi összetétel szerinti megoszlása 

Nagy- Mikro- Kis- Közép- 
Tulajdon megoszlás (%) 

vállalkozás 
Összes 
kkv 

Állami tulajdon  0,05 0,03 0,18 0,22 0,14 
Önkormányzati tulajdon 0,09 0,04 0,45 0,43 0,31 
Belföldi magánszemély 
tulajdona 

3,79 0,97 1,63 5,84 2,81 

Belföldi társaság tulajdona 1,10 0,69 6,69 4,29 3,89 
Munkavállalói Résztulajdonosi 
Programba bevont rész 

21,31 13,07 30,77 23,60 22,48 

Külföldi tulajdon 27,98 56,44 9,96 16,96 27,79 
Szövetkezeti tulajdon 6,61 3,80 19,70 13,41 12,30 
Egyéb tulajdon 39,06 24,96 30,62 35,25 30,28 
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
- Összes belföldi tulajdon (%) 72 44 90 83 72 
- Összes külföldi tulajdon (%) 28 56 10 17 28 

                  Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
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A vállalkozások jegyzett tőkéjét vizsgálva (40. táblázat) megállapítható, hogy a belföldi tulajdonos 
tekintetében a nagyvállalkozások és a kkv-k esetében az egyéb tulajdon, valamint az MRP-
részesedés a legnagyobb. A két tulajdonforma aránya a nagyvállalkozásoknál 60%, míg a kkv-knál 
53%. Az állami tulajdon aránya a legkisebb a mikrovállalkozásoknál (0,03%), valamint a 
nagyvállalkozásoknál (0,05%). A külföldi tulajdon aránya a mikrovállalkozások esetében a 
legmagasabb (56%).  
 
3.1.3. A hibás adatállománnyal rendelkező vállalkozások törlése 
A statisztikai feldolgozást megelőzően a „data management” keretében a vállalkozásokra vonatkozó 
adatbázis ellenőrzését, adattisztítását, a hibás adatok javítását, hiányzó értékek és kiugró értékek 
kezelését, az adatbázis átdolgozását, származtatott adatok képzését kellett elvégeznem. Az egyes 
változókra vonatkozó – az adóbevallásban rögzített – adatok ellenőrzése keretében a hibás adatok 
kiszűrését végeztem el. A kategorikus adatok esetében gyakorisági eloszlással ellenőriztem, hogy a 
lehetséges felvehető értékeken kívül más adatot is tartalmaz-e az adatsor. Több olyan változóval is 
találkoztam, melyek adatsorai az adatfelvitel következtében alapvetően hibás adatokból álltak (pl.: 
foglalkoztatott létszám, árbevétel nagysága). Ezen változók egy részét az elemzés során nem tudtam 
használni, ezért figyelmen kívül hagytam, mivel a valós adatokat nem tudtam utólagosan 
meghatározni. Más típusú változók esetében az egyes változók között meglévő számszaki 
összefüggések segítségével a helyes értékeket megállapítottam (pl. árbevétel nagysága, 
eredménykategóriák stb.). Hiányos adattal rendelkező változót az adatállomány nem tartalmazott.  
Az adatállományban – alapvetően a mikrovállalkozásoknál – nagyszámban volt olyan vállalkozás, 
melyeknél a változók nulla értéket tartalmaztak. Ezeket a vállalkozásokat a későbbi elemzéseknél 
nem vettem figyelembe. Ugyancsak hasonló módon jártam el a kiugró értékekkel rendelkező 
vállalkozásokkal. Az elemzéseket kétszer futtattam le az egyes statisztikai módszerekkel, egyszer a 
kiugró értékeket is belevéve, egyszer pedig kihagyva az adatsorból, majd megvizsgáltam, 
érzékelhető-e lényeges különbség az eredményekben. A vizsgálat azt mutatta, hogy a kiugró értékek 
figyelembevételével végzett elemzés nem adott közgazdaságilag értékelhető eredményt. A 
statisztikai módszerek alkalmazása érdekében új változókat képeztem a meglévő változók 
segítségével. 
 
3.1.4 A középvállalkozások által igénybe vett innovációs tevékenységet ösztönző 
adócsökkentési lehetőségek bemutatása 
A társasági adótörvény szabályai értelmében, az innovációhoz és az annak részét képező kutatáshoz, 
fejlesztéshez kapcsolódóan 14-féle jogcím alapján lehetett 2008-ban adócsökkentési lehetőséget 
igénybe venni (4. sz. melléklet). Az innovációs magatartás elemzése alapján statisztikai 
szempontból értékelhető eredményeket csupán a középvállalkozói csoportnál kaptam. (41. táblázat) 
A kkv csoporton belül az innovációs tevékenységgel kapcsolatosan a következő megállapítások 
tehetők a középvállalkozói csoportra vonatkozóan: 

- A legnépszerűbb kedvezmény a szoftverfejlesztő bére utáni adókedvezmény volt. E 
jogcímen a tárgyévben és az azt követő 3 évben – halasztott módon – érvényesíthették a 
kedvezményt. A kedvezmény halasztott változatával élt a vállalkozások 76,5%-a. A kkv-k 
számára adott 15%-os csökkentési lehetőséget egyetlen középvállalkozás sem tudta igénybe 
venni, ami azt mutatja, hogy a vállalkozások tárgyévi adója nem adott lehetőséget a 
kedvezmény azonnali levonására. 

- 4491 vállalkozásból csupán 1 vállalkozás használta ki a beruházások utáni adóalap-
csökkentést, melynek összege 30 millió Ft-ig terjedhetett. 

- A felvett hitel kamata után adócsökkentési lehetőséggel egyetlen vállalkozás sem élt. 
- 5,8%-os részarányt képvisel azon vállalkozások csoportja, melyek a kutatás, kísérleti 

fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezménnyel éltek. Egy vállalkozásra átlagosan 2 772 
ezer Ft jutott. 
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- Szabadalom, mintaoltalom költsége az adózás előtti eredményt csökkentő tételként szerepelt. 
108 vállalkozás használta ki ezt a lehetőséget. E csökkentő tétel 2011-től már nem vehető 
igénybe. 

- A többi kedvezményt igénybevevők aránya rendkívül alacsony (1% alatti), ami azt mutatja, 
hogy ezen lehetőségek nem igazán ösztönözték a vállalkozásokat innovációs aktivitásuk 
fokozására.  

 
41. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények 

Jogcím N %-os 
részesedés 

Maximum 
(1 000 Ft) 

Összesen  
(1 000 Ft) 

Átlag  
(1 000 Ft) 

Átlag *  
(1 000 Ft) Szórás 

1. Kapott jogdíj utáni 
kedvezmény 

 
24 

 
0,5 

 
213 837 

 
319 833 

 
13 326 

 
71 

 
3 251 

2. Szabadalom és 
mintaoltalom 
kedvezménye 

 
108 

 
2,4 

 
17 405 

 
164 152 

 
1 520 

 
37 

 
386 

3. K+F közvetlen 
költsége utáni kedv. 

 
259 

 
5,8 

 
131 580 

 
717 958 

 
2 772 

 
160 

 
2 805 

4. Kkv-k beruházása 
utáni kedvezmény 

 
1 

 
0,0 

 
64 

 
64 

 
64 

 
0 

 
1 

5. Elmaradott térségben 
üzembe helyezett 
legalább 3 milliárd Ft 
értékű beruházás 

 
 

1 

 
 

0,0 

 
 

250 

 
 

250 

 
 

250 

 
 

0 

 
 
4 

6. K+F költségei között 
elszámolt bérköltség 
adókedv. 

 
 

13 

 
 

0,3 

 
 

95 128 

 
 

420 493 

 
 

323 46 

 
 

94 

 
 

2 249 
7. K+F költségei között 
elszámolt bérköltség 
halasztott adókedv. 

 
 

11 

 
 

0,2 

 
 

136 130 

 
 

538 360 

 
 

48 942 

 
 

120 

 
 

3 072 
8. Szoftverfejlesztő 
bérköltsége utáni 
adókedvezmény (10%) 

 
 

230 

 
 

5,1 

 
 

1 872 196 

 
 

12 676 674 

 
 

55 116 

 
 

2 823 
 

35 527 
9. Szoftverfejlesztő 
bérköltsége utáni 
halasztott adókedv. 
(10%) 

 
 

57 

 
 

1,3 

 
 

425 403 

 
 

4 101 221 

 
 

71 951 

 
 

913 
 

13 183 
10. Szoftverfejlesztő 
bérköltsége utáni 
adókedvezmény (15%) 

 
 

0 

 
 

0,0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

11. Szoftverfejlesztő 
bérköltsége utáni 
halasztott adókedv. 
(15%) 

 
 

3 436 

 
 

76,5 

 
 

49 153 688 
 

524 368 262 

 
 

152 610 

 
 

116 760 
 

808 660 
12. Kkv-k 
kamatkedvezménye  

 
0 

 
0,0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

13. Fejlesztési 
adókedvezmény 
Kormány által történő 
engedélyezés alapján 

 
 
 

16 

 
 
 

0,4 

 
 
 

103 939 

 
 
 

317 102 

 
 
 

19 819 

 
 
 

71 

 
 
 

2 110 
14. Korábbi befektetések 
utáni adókedvezmény 

 
32 

 
0,7 

 
406 802 

 
178 3150 

 
55 723 

 
397 

 
8 704 

 Megjegyzés: * Az átlag számításakor N= 4491 
 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Ágazati megoszlás 
A kedvezmények igénybevételének ágazatonkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy 
szinte minden jogcím esetében a feldolgozóipar és a kereskedelem területén működő vállalkozások 
vették legnagyobb arányban igénybe az adókedvezményeket. Ez természetesen abból is adódik, 
hogy e két terület képviseli a legnagyobb részarányt a vállalkozások számát illetően. (5. sz. 
melléklet I. táblázat) 
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Területi megoszlás 
Területi megoszlás alapján vizsgálva az igénybe vett kedvezményeket, és ha azt nézzük, hogy mely 
terület részesedik 20%-nál nagyobb mértékben az egyes adókedvezményekből, megállapíthatjuk a 
Közép-Magyarország régió áll az első helyen 7-féle adókedvezmény jogcímmel, utána Dél-Alföld 
következik a sorrendben 4-féle adókedvezménnyel. 
Észak-Magyarországnál egy adókedvezmény esetében haladta meg a részarány a 20%-ot. 
Amennyiben az adókedvezményeket együttesen vizsgáljuk, a Közép-Magyarország régió messze 
kiemelkedik (42%). Második helyen Észak-Alföld (12%) áll és utána Dél-Alföld (11%) következik. 
(5. sz. melléklet II. táblázat) 
 
Külföldi tulajdonosi részesedés 
A 0,1 és 15% közötti külföldi tulajdoni aránnyal rendelkező középvállalkozásoknál volt a 
legjellemzőbb az innovációhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevétele. Második helyen a tisztán 
belföldi tulajdonosokkal rendelkező cégek állnak. Az 50%-nál nagyobb külföldi tulajdonú 
vállalkozásoknál egyáltalán nem éltek az adótörvény nyújtotta kedvezmények igénybevételével. (5. 
sz. melléklet III. táblázat) 
 
 
3.2. Az alkalmazandó statisztikai módszerek kiválasztása 
A közgazdasági kutatásoknál egyre inkább terjed az ökonometriai módszerek használata. 
Magyarországon elsőként Inzelt és Szerb (2003) használt logit és tobit modelleket közel 300 
baranya megyei vállalat innovációs tevékenységének vizsgálatára. Az innovációs tevékenységgel 
kapcsolatban külön elemzik a termék és a technológiai innovációkat és a megvalósításukra ható 
tényezőket (innovációs együttműködés, vállalatméret).  Megállapították, hogy az együttműködés 
pozitívan szignifikánsan hat az új termék kifejlesztésére, de a technológiai innovációra gyakorolt 
hatás nem szignifikáns. A nagyobb cégeknél az innovációs tevékenység jelentősebb, mint a 
kicsiknél. A külföldi tulajdon hatása nem jelentős a vállalkozás innovációs tevékenységére. 
Kiss (2009) logit modell használatával vizsgálta a magyarországi közép és nagyvállalatok 
innovációs tevékenységét az EU csatlakozást közvetlenül megelőző években. Megállapította, hogy a 
külföldi többségi tulajdonú cégek sokkal nagyobb valószínűséggel vezetnek be új termékeket, mint 
a hazaiak.  
Halpern és Muraközy (2010) Magyarországon elsőként elemezte ökonometriai módszerekkel a 
harmonizált közösségi innovációs felmérés (Community Innovation Survey, CIS) és a vállalati 
mérlegbeszámolók adatainak felhasználásával az innováció és a vállalkozások teljesítménye közötti 
összefüggést. A feldolgozás Crepon és szerzőtársai (1998) CDM modelljének Griffith és 
szerzőtársai (2006) által módosított GHMP modelljét alkalmazta. Az eredmények azt igazolták, 
hogy az innovatív vállalatok jelentősen termelékenyebbek és több külföldi piacot érhetnek el. Az 
innováció nagyban elősegíti az exportorientált növekedést. „A külföldi tulajdonú vállalatok hazai 
innovációs ráfordításai és eredménye között gyengébb kapcsolat figyelhető meg, mint a hazai 
vállalatok esetében. Ezek az eltérések indokolhatják, hogy az innovációs politika eltérő módon 
kezelje a hazai és a külföldi tulajdonú vállalatokat, azaz vegye figyelembe azt, hogy az innováció 
akadályainak eltávolítása, illetve az innováció eredményességének növelése különböző eszközökkel 
érhető el a két vállalatcsoport esetében.” 
A kutatásom egyik fő célja annak elemzése volt, hogy a vállalkozások alapvető jellemzői (területi 
elhelyezkedés, gazdálkodási forma, végzett tevékenység stb.) milyen hatással vannak a 
vállalkozások adózási paramétereire, innovációs tevékenységére. E cél elérése érdekében 
összefüggés-vizsgálatokat végeztem: 

a) a kereszttábla elemzés,  
b) a variancianalízis,  
c) a faktoranalízis és  
d) a klaszteranalízis segítségével. 
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a) Kereszttábla elemzés 
Nominális vagy ordinális (azaz nem metrikus) változók közötti összefüggések feltárására alkalmas 
módszer a kereszttábla elemzés. A kereszttábla elemzés tulajdonképpen nem más, mint két 
gyakorisági megoszlás együttes vizsgálata. 

A kereszttábla elemzés révén arra kerestem a választ, hogy melyek azok a változók (vállalkozások 
paraméterei) amelyek függenek egymástól. E módszer szerinti adatfeldolgozásnál a nullhipotézis 
minden esetben az, hogy az elemzésbe vont vállalkozási jellemzők (változók) függetlenek 
egymástól. Amennyiben az elemzés eredménye szerint a szignifikanciaszint kisebb, mint 0,05 a 
nullhipotézist el kell vetni. Ebben az esetben a két változó nem független egymástól, vagyis van 
összefüggés a két jellemző között. 0,05-nél nagyobb szignifikanciaszint esetén a nullhipotézis 
megtartható, mivel a változók függetlenek egymástól. A változók közötti kapcsolat iránya e 
módszernél nem meghatározó.  
E módszer segítségével arra kerestem a választ, hogy a meglévő adatállományból melyek azok a 
változók, amelyek között összefüggés van. A feldolgozáshoz az adatok kategorikus, vagy 
kategorizált metrikus formában álltak rendelkezésre. 

 
b) Varianciaanalízis 

A varianciaelemzés olyan statisztikai elemzési módszer, amely egy vagy több független változó 
hatását vizsgálja egy vagy több függő változóra. E módszer a kereszttábla elemzéstől abban tér el, 
hogy meg kell adnunk a változók közötti kapcsolat irányát, és a változók mérési skálájának 
eltérőnek kell lennie (a független változó nem metrikus, míg a függő változó metrikus lehet). A 
varianciaanalízis a vizsgálatba bevont sokaságok átlagai közötti különbségek feltárását teszi 
lehetővé.  
A módszer alkalmazásának feltételei, hogy a függő változó: 

- magas mérési szintű (legalább intervallum szintű), 
- normál eloszlású (vagy legalább szimmetrikus), 
- szórása azonos, vagy legalább a szórás nem korrelál a csoportátlaggal. 

A varianciaanalízis kiinduló hipotézise szerint nincs különbség az egyes csoportok átlagai között. 
Amennyiben az elemzés eredményeként azt kapjuk, hogy a szignifikanciaszint kisebb, mint 0,05, 
ekkor az eredeti hipotézist elvetjük, az átlagok nem egyenlők. 0,05-nél nagyobb szignifikanciaszint 
esetén a nullhipotézis megtartható, mivel az átlagok megegyeznek. 
 
A módszer használatával azt kívántam megvizsgálni, hogy a vállalkozások területi elhelyezkedése, 
gazdálkodási formája, végzett tevékenysége, a vállalkozáson belüli külföldi tulajdon részaránya 
(független változók) milyen hatást gyakorolnak az adózás előtti eredményre, adólapra, az adóra, az 
innovációhoz kapcsolódó adócsökkentési lehetőségekre, valamint a vállalkozások néhány pénzügyi 
mutatójára (függő változók).   
 

c) Faktoranalízis 
A faktoranalízis gyűjtőfogalom, amely a többváltozós statisztikai eljárások egy halmazára 
vonatkozik. „A többváltozós elemzések előnye, hogy olyan matematikai-statisztikai módszereket 
alkalmaznak, melyek lehetővé teszik a nagyszámú adatállomány kezelését és feltárják a 
mutatórendszer belső összefüggéseit, ezáltal megállapíthatóak a megfigyelt jelenségek sajátosságai. 
A többváltozós adatelemzés módszereinek alapvető feladata, hogy olyan információösszegzést 
adjon, amely áttekinthetővé teszi a vizsgált gazdasági rendszer struktúráját.”(Reke, 2007) 
A faktoranalízis alkalmazásával adattömörítést és adatstruktúra feltárást lehet elvégezni. Ennél a 
módszernél nincsenek előre meghatározott független és függő változók. A faktoranalízis módszerét 
azért tartottam alkalmasnak arra, hogy adataim feldolgozásánál használjam, mert e módszer szerint 
az eredeti nagyszámú változó állomány „fiktív” változóba sűríthető oly módon, hogy minimális 
információtartalom-vesztés következzen be. E módszernek köszönhetően a középvállalkozások 
helyzete néhány mutatóval (faktorral) jól jellemezhető. E módszert azért alkalmaztam, mert igen 
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nagyszámú változó állománnyal rendelkeztem, és ezt az adatállományt kívántam lecsökkenteni. Az 
elemzés elvégzése révén kapott új változók (faktorok) felhasználhatók további többváltozós 
elemzésekhez. 
 

d) Klaszteranalízis 
A klaszteranalízis egy olyan eljárás, amellyel megfigyelési eseteket homogén csoportokba tudjuk 
sorolni, klasszifikálni az elemzésbe bevont változók alapján. Ezeket a csoportokat nevezzük 
klasztereknek. Az egyes klasztereken belüli adatok valamilyen paraméter alapján hasonlítanak 
egymáshoz, és e paraméter révén különböznek a többi klaszter elemeitől. A csoportosítás alapját 
különböző távolság- vagy hasonlóságmértékek képezik. A klaszteranalízissel a faktoranalízistől 
eltérően nem a változók (a vállalkozásokat jellemző egyes mutatók) számát, hanem az esetek 
(vállalkozások) számát kívántam csökkenteni.   
A klaszteranalízisnek különböző módszerei ismertek és használatosak. A kutatásomnál a nem 
hierarchikus klaszterelemzési módszerek közül a K-közép (K-means) algoritmust használtam. A K-
közép algoritmus minden egyes elemet ahhoz a klaszterhez sorol, amelyiknek a középpontja a 
legközelebb esik az adott elemhez. A nem hierarchikus módszereket akkor érdemes használni, ha 
sok adatunk van és a kapott eredmények kevésbé függnek a kiugró adatoktól és a kiválasztott 
távolságmértéktől. Az algoritmus legnagyobb előnye az egyszerűsége és a sebessége, ami lehetővé 
teszi az alkalmazását nagy adattömbön is. Hátránya viszont, hogy nem ugyanazt az eredményt adja 
különböző futtatások után, mert a klaszterezés eredményét befolyásolja a kezdeti random besorolás. 
Minimálisra csökkenti a klasztereken belüli varianciát, de nem eredményezi összességében a 
legkisebb varianciát. (Sajtos – Mitev, 2007) A módszer alkalmazásával a középvállalkozókat kisebb 
csoportokba kívántam rendezni. 
 
 
3.3. A rendszerezett adatállomány alkalmasságának vizsgálata a kiválasztott 
statisztikai módszertan függvényében 
 

3.3.1. Kereszttábla elemzéshez használt adatállomány alkalmasságának vizsgálata  
A társasági adótörvény nyújtotta innovációs tevékenységhez kapcsolható csökkentési lehetőségek 
felhasználásával kívántam a kereszttábla elemzést elvégezni. Ennek érdekében a vizsgálatba vont 
változókat nem metrikus változókká kellett átalakítanom. A vizsgálatba vont adatállomány több 
olyan változót is tartalmazott melyek értéke – a vizsgált vállalkozások esetében – nulla volt. Ezt az 
okozta, hogy az adott adócsökkentési lehetőséget a vállalkozások nem vették igénybe. Az újonnan 
létrehozott nominális változók 1-es illetve 2-es kódot kaptak. Az 1-es kód azt jelentette, hogy az 
adott kedvezménnyel nem élt a vállalkozás, míg a 2-es kód a kedvezmény igénybevételét 
reprezentálta. A változók átalakításának célja az volt, hogy kereszttábla elemzéssel választ kapjak 
arra a kérdésre, hogy a csökkentési lehetőségek igénybevétele kapcsolatban áll-e a tulajdoni 
megoszlással, a vállalkozás által végzett tevékenységgel, a vállalkozás régiójával és gazdálkodási 
formájával. 
A változók közötti összefüggések statisztikai szignifikanciáját a Pearson féle Khi-négyzet 
számításával mértem. 
A kiinduló hipotézisem az volt, hogy nincs kapcsolat a kedvezmények igénybevétele és a között, 
hogy: 

- miként oszlik meg a tulajdon a hazai és a külföldi befektetők között,  
- mi a vállalkozás főtevékenysége,  
- melyik régióban található a vállalkozás,  
- mely gazdálkodási forma jellemzi a vállalkozást. 

A kapcsolat erősségét a Cramer V-vel mértem. 
A kereszttábla elemzés feltételeinek az adatállományom megfelel, ha: 

- az esetek függetlenek egymástól, 
- az elvárt értéknek minden cellában legalább egynek kell lennie, 
- a kereszttábla több mint 5 cellából áll. 
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Az elemzésnél a független változó a tulajdoni megoszlás, a tevékenység, a régió, a gazdálkodási 
forma, a függő változó a kedvezmény igénybevétele volt.  
 
 
3.3.2.Varianciaanalízishez használt adatállomány alkalmasságának vizsgálata 
A varianciaanalízis elemzés előtt a függő változók vonatkozásában el kellett végezni a normalitás 
vizsgálatot és meg kellett nézni, hogy a függő változók azonos szórásúak-e a független változó 
különböző szintjei mellett (Levene-teszt), ha ez a feltétel nem teljesül, akkor beszélünk 
heteroszkedaszticitásról.  
 
- Normalitás vizsgálat 
A normalitás vizsgálatot a Kolmogorov-Smirnov teszt alapján elvégeztem: 

- a számított adózás előtti eredményre,  
- a számított adóalapra,  
- a fizetendő adóra, továbbá  
- valamennyi vizsgált csökkentési lehetőségre vonatkozóan.  

Mivel a P valószínűségi értékére 0-át kaptam, ezért 0%-os tévedési valószínűséggel állítható, hogy a 
null hipotézis (az adatok normális eloszlást követnek) nem teljesül, azaz valamennyi vizsgált 
változó nem normál eloszlású. A változók leíró jellegű statisztikai vizsgálatával megállapítottam, 
hogy csúcsos eloszlásúak és ferdeségük gyengén baloldali. (6. sz. melléklet: IV., V., VI. táblázat)  
 
- Szórás homogenitás vizsgálata  
A szórás homogenitás vizsgálata a Levene teszt segítségével történt. A teszt nullhipotézise, hogy az 
egyes csoportokon belüli varianciák egyenlők. 
Valamennyi kiválasztott változóra elvégezve a Levene tesztet, megállapítható, hogy a fizetendő 
adó vonatkozásában a gazdálkodási forma, külföldi tulajdon és a régió esetében igaz a 
nullhipotézis, tehát a szóráshomogenitás teljesül (szignifikancia szint nagyobb, mint 0,05). (7. sz. 
melléklet: VII., VIII. táblázat) 
 
Annak ellenére, hogy a vizsgált többi függő változó értékeinél heteroszkedaszticitás (magyarázó 
változók varianciája eltérő) áll fenn, az F-próbát elvégeztem. Az F-próba elvégezhető akkor is, ha a 
normalitás, illetve a szóráshomogenitás nem teljesül, mivel a felsorolt feltételek nem teljesülése nem 
gyakorol lényeges befolyást a próbával elkövethető első és másodfajú hiba elkövetési 
valószínűségére.(Sajtos – Mitev, 2007) 
 
- ANOVA számítás (varianciaelemzés)  
Tekintettel arra, hogy nem mintával dolgoztam, hanem a teljes középvállalkozói kör adatait 
használtam fel az elemzéseimhez (4491 vállalkozás), a vizsgált elemszám magas volt, ezért nem a t 
próbát (egymintás „t” próbával egy csoport átlagainak elemzése, kétmintás „t” próbával két csoport 
átlagainak összehasonlítása végezhető el), hanem az ANOVA számítást (F-próba) alkalmaztam. Az 
F-próba két valószínűségi változó szórásának egyezőségét vizsgálja. A kiinduló hipotézis szerint a 
független változók (gazdálkodási forma, régió, tevékenységi forma, külföldi tulajdon részaránya) 
kategória átlagai – az adózáshoz kapcsolódó függő változók vonatkozásában – szignifikánsan nem 
különböznek egymástól.  
Annak érdekében, hogy pontosan megállapítható legyen, hogy melyik átlag között van lényeges 
eltérés post-hoc tesztet alkalmaztam. (A kiválasztott módszer annak függvényében változott, hogy a 
vizsgált változók varianciájának homogenitása fennállt-e. Amennyiben a homogenitás teljesült, 
akkor a Scheffé-próbával számoltam, ellenkező esetben Tamhane tesztet alkalmaztam. A post-hoc 
tesztek egyidejűleg páros összehasonlításokat végeznek az átlagok minden kombinációjára.)  
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3.3.3. A faktoranalízishez használt adatállomány alkalmasságának vizsgálata 
Az elemzés első lépéseként el kellett dönteni, hogy a változókat, illetve az eseteket kívánom-e 
vizsgálni. Mivel a célom a változók számának csökkentése volt, ezért az R típusú faktorelemzést 
alkalmaztam, mely a változók számának összevonását végzi el. Az elemzés során metrikus 
változókat használtam. Ezen kívül a dummy változók (0 vagy 1 értékkel rendelkező változók) is 
bevonhatóak az elemzésbe. 
Az esetek (vállalkozások) tekintetében egyváltozós leíró jellegű statisztikai elemzés részeként a 
kiugró értékeket boxplot segítségével kiszűrtem. A faktoranalízist 4408 vállalkozás adatainak 
felhasználásával végeztem el. A mintanagysággal kapcsolatosan elvárás, hogy minél nagyobb 
legyen. Ez a feltétel a vizsgálataimnál teljesült.  
A változók számának csökkentése több lépcsőben történt: 
- Azon változók kihagyása, melyek szakmailag kevésbé lényegesek a téma vizsgálata 

szempontjából. 
- Azon változók elhagyása, melyek adata nulla értéket vett fel valamennyi vállalkozás 

esetében. 
- Azon változók elhagyása, melyeknél csupán néhány vállalkozásnál volt nullától különböző 

érték. 
A többlépcsős változó csökkentés eredményeként 7 változó maradt az adatbázisban. Ezek a 
következők: 

- mérleg szerinti eredmény, 
- jegyzett tőke összege, 
- adózás előtti eredmény, 
- adóalap, 
- összes kötelezettség, 
- saját tőke nagysága, 
- jegyzett tőke külföldi tulajdonban lévő része. 

A változók és az esetek közötti elvárt arány teljesítése 5 vagy 10, azaz az esetek 5 vagy 10-szeres 
mennyiségben legyenek, mint a változók ugyancsak nem okozott problémát. (4 408 eset és 7 
változó). 
 

Korrelációs mátrix 
A változók között elvárt multikollinearitás feltétel teljesülését korrelációs mátrix segítségével 
ellenőriztem. A korrelációs mátrix a 8. sz. melléklet IX. táblázatában található. Az értékekkel 
szembeni elvárás, hogy ne legyenek túl nagyok, de az sem jó, ha 0-hoz közel álló értékeket kapunk. 
Az eredmény megfelelt annak a követelménynek, hogy minél több korreláció érték legyen 
magasabb 0,3-nál. Megállapítottam, hogy alkalmazható a faktorelemzés, mivel vannak olyan 
változók, amelyek között jelentős a korreláció, így ezek a változók egy faktorba kerülhetnek.  
 

Bartlett teszt 
Tesztvizsgálatokat végeztem el annak érdekében, hogy megállapítsam a változók közötti korrelációt. 
A kiinduló feltételezésem szerint a változók között nincs korreláció.  
A Bartlett teszt eredménye látható a 42. táblázatban, melyből megállapítható hogy a kiinduló 
feltételezést el kell vetni, mivel a szignifikanciaszint 0,05-nél kisebb. A Bartlett teszt szerint a 
változók alkalmasak a faktorelemzésre. 
 
 

42. táblázat: KMO és Bartlett’s Test 
 

Forrás: APEH 2008. évi társasági adóbevallás adatai alapján saját számítás 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

  
,656 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 27 284,602 
Sig.: ,000  ,000  21 
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Anti-image mátrixok 
Az adatállomány alkalmasságának további tesztelésére az anti-image mátrixot használtam fel. (Az 
image eljárás lényege, hogy a változók szórásnégyzete felbontható magyarázott (image) és nem 
magyarázott (anti-image) szórásnégyzetre. A kapott eredmény két részből állt, az anti-image 
kovariancia és az anti-image korrelációs mátrixból. Az anti-image kovariancia mátrixban az átlón 
kívüli elemek a varianciának azon részét mutatják, amelyek függetlenek a többi változótól, ezért 
ezek az értékek alacsonyak. Az anti-image korrelációs mátrix átlójában szereplő értékek az MSA 
értékek 0 és 1 közé esnek. A változóknál nem volt olyan elem, amelynek az MSA (Measure of 
Sampling Adequacy) értéke 0,5 alatti lett volna, így valamennyi változó megfelelt annak, hogy a 
faktoranalízist elvégezzem. Az MSA értékei 0,599, és 0,928 közé estek.(8. sz. melléklet X. táblázat) 
 

KMO kritérium 
A KMO (Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium) az egyik legfontosabb mérőszám annak megítélésében, 
hogy a változók mennyire alkalmasak a faktorelemzésre. A KMO az MSA értékek átlaga. A KMO 
az összes változóra vonatkozik. A KMO értéke – az adatállományom alapján – 0,656 volt. Mivel az 
érték nagyobb 0,6-nél, megállapítottam, hogy a változók közepesen alkalmasak a faktoranalízis 
elvégzésére.  
Az elvégzett vizsgálatok összegzéseként megállapítható, hogy a korreláció jelenléte és szignifikáns 
volta, a megfelelő MSA, KMO értékek és a szignifikáns Bartlett teszt igazolták, hogy a 
középvállalkozások adatainak lecsökkentett számú változói alkalmasak a faktoranalízis elvégzésére.  
 

A faktorelemzésnél használt típus kiválasztása 
A feltáró faktorelemzésnek két típusát különböztetjük meg: 

- közös faktorelemzés (közös varianciát használja fel) a kommunalitás értéke szerepel az 
átlóban (azt méri, hogy a bevezetett faktorok az eredeti változó szórásának hány százalékát 
magyarázzák meg), 

- főkomponens elemzés (teljes varianciát használja fel) korrelációs mátrix átlójában 1 
szerepel. 

A két módszer közötti választást az befolyásolja, hogy mennyire ismerjük jól az elemezni kívánt 
változókat és mi a faktorelemzés célja. Mivel a változók ismertek voltak, és az egyedi és a 
hibavariancia a teljes varianciának csak kis mértékét tette ki, a legkevesebb faktorral a legmagasabb 
magyarázott varianciahányad elérése volt a cél, ezért a főkomponens elemzést használtam.  
 
 
3.3.4. A klaszteranalízishez használt adatállomány alkalmasságának vizsgálata 
A klaszteranalízis elvégzésekor ügyelni kell arra, hogy az elemzésbe vont változók a vállalkozások 
adózása szempontjából meghatározóak legyenek, hiszen ezen paraméterek alapján kívánjuk az 
egyes vállalkozásokat csoportosítani. A faktoranalízis eredményeként kapott faktorsúlymátrix 
értékei jelentették a klaszteranalízis változóit. 
A klaszteranalízis igen érzékeny az esetek egyes kiugró értékeire, azaz az olyan adatokra, melyek 
jelentősen különböznek a többitől. Jelentős kiugró értékeket hordozó esetek még az elemzések 
elején kiválasztottam és töröltem az adatállományból. 
Amennyiben az adatállományban eltérő skálák találhatóak azokat standardizálással azonos szintre 
kell hozni. Standardizálást nem kellett végrehajtanom, mivel a változók a faktoranalízissel 
meghatározott faktorok voltak.  
A klasztereljárás lehet hierarchikus vagy nem hierarchikus. Első lépésként a hierarchikus eljárást 
szerettem volna alkalmazni annak érdekében, hogy a klaszterszámra vonatkozóan orientációs 
jelleggel eredményre jussak. A nagy elemszám miatt a számításom nem járt sikerrel. A végső 
klaszterek megállapítása így a nem hierarchikus módszerrel – többszörös klaszterszám 
változtatással – történt.  
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A nem hierarchikus módszer mellett az alábbiak miatt döntöttem: 
- magas volt a mintavételi egységek száma (4 408 db vállalkozás), 
- e módszer szerint az eredmény kevésbé függ a kiugró adatoktól, valamint attól, hogy 

került-e az elemzésbe irreleváns változó. 
A nem hierarchikus módszer elvégzésénél a K-közép eljárást alkalmaztam.  
 
Az adatállomány és a kiválasztott módszertani eljárások alkalmazásával a 3. fejezet 
konklúziójaként megállapítható: 

- az adatállomány racionális szűrése alapot ad a további elemzésekhez, 
- az új változókkal kibővített, konvertált adatállomány alkalmas arra, hogy a további 

elemzéseket a kiválasztott módszertani eljárásokkal elvégezzem. 
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4. AZ ADATFELDOLGOZÁS EREDMÉNYEI 
 
Kutatási célkitűzéseimnek megfelelően, a kiválasztott és az előző (3.) fejezetben részletezett 
vizsgálati módszereket használtam a célszerűen szűkített adathalmaz elemzésére. Ennek alapján 
négy fő módszertani területen végeztem elemzéseket és jutottam értékelhető következtetésekre. A 
vizsgálatok során az alkalmazott módszerek a következők szerint épülnek egymásra: 

- Kereszttábla elemzés, melynek során négy szempont szerint (a tulajdoni összetétel, a 
végzett tevékenység, a regionális elhelyezkedés és a gazdálkodási forma) elemzem az 
adócsökkentő kedvezmények igénybevételét. 

- Varianciaanalízis, amellyel az előzőekben alkalmazott független változók (gazdálkodási 
forma, regionális elhelyezkedés, tulajdoni összetétel és tevékenység) hatását vizsgálom 
az adókkal kapcsolatos legfőbb jellemzőkre (adózás előtti eredmény, számított adóalap, 
fizetett adó). Ugyanitt elemzem az adóterheket, továbbá az innovációs tevékenységhez 
kapcsolódó adókedvezményeket. 

- Faktoranalízis során a vizsgált hét változó (adóalap, adózás előtti eredmény, összes 
kötelezettség, mérleg szerinti eredmény, a jegyzett tőke külföldi tulajdonban lévő része, a 
jegyzett tőke összege és a saját tőke) három faktorba (adózás, kötelezettség és tőke) 
történő csoportosítását végzem el. 

- A klaszteranalízis alkalmazásakor a klaszterek célszerű szűkítésével öt klaszterbe 
sorolva keresem az egyes klaszterekre jellemző tulajdonságokat. 

 
 
4.1. A kereszttábla elemzés eredményei 
 
4.1.1. A tulajdon összetétele (külföldi tulajdon aránya) és az adócsökkentési kedvezmények 
közötti kapcsolat elemzése 
A vizsgálatba vont középvállalkozások 43,4%-a nem rendelkezett külföldi tulajdonossal. 0,1-25% 
közötti külföldi tulajdonosi arány a vállalkozások 47,9%-ánál volt. A középvállalkozói csoportnál a 
külföldi tulajdon részaránya alacsony, mivel a vállalkozások 91,3%-ánál a külföldi tulajdon 
részaránya 25% alatti. (12. ábra) 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
 
 

12. ábra: A középvállalkozások megoszlása a külföldi tulajdonrész aránya alapján 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 

 
A kereszttábla elemzésnél feltételezésem az volt, hogy nincs kapcsolat a vállalkozásoknál 
meglévő külföldi tulajdon részarányának nagysága és az adócsökkentési lehetőségek igénybevétele 
között. A vizsgálatot valamennyi innovációhoz kapcsolódó csökkentési lehetőségre (14-féle) 
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elvégeztem. A kiinduló feltételezést – a Khi négyzet teszt alapján – elvetettem. A 12-féle – 
innovációhoz kapcsolódó – adócsökkentési lehetőség közül 9-nél 0 százalékos szignifikancia 
szinten megállapítható volt, hogy van kapcsolat a változók között. A kapcsolat erősségének 
vizsgálata gyengén szignifikáns eredményt mutat. Ez azt bizonyítja, hogy a külföldi 
tulajdonhányad nagysága és az adócsökkentési lehetőségek igénybevétele közötti összefüggés 
gyenge.  
Ezt követően azt vizsgáltam, (9. sz. melléklet XI. táblázat) hogy a külföldi tulajdon egyáltalán 
hatással van-e valamely kedvezmény igénybevételére. 
 
Az eredmények az mutatják, hogy a kedvezményeket elsődlegesen azok a vállalkozások vették 
igénybe, amelyeknél volt külföldi tulajdonrész. E megállapítás csupán a Kutatás, kísérleti 
fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség adókedvezménye és a Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni halasztott adókedvezmény csökkentési tételeknél nem áll fenn.  
Az elemzés következő lépese az volt, hogy a külföldi tulajdon nagyságrendje szerint is 
megvizsgáltam a változók közötti összefüggést. A kapott eredmények azt mutatják, hogy az 50%-
ot meghaladó külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozásoknál az innovatív kedvezmények 
igénybevételét a vállalkozások nem preferálták. Hasonló megállapítás tehető a teljesen belföldi 
tulajdonosokkal rendelkező vállalkozásokra vonatkozóan.(9. sz. melléklet XII. táblázat) 
A kedvezmények igénybevétele leginkább a 0,1% és 50% közötti külföldi tulajdoni hányaddal 
rendelkező vállalkozásokra jellemző. 

 
Az 50% alatti és feletti külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozások főbb paramétereinek 
összehasonlítása a 9. sz. melléklet XIII. táblázatában található.  
 
Az 50%-nál nagyobb külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozások speciális jellemzői: 
- A vállalkozások 62%-a Közép-Magyarországon található. 
- A részvénytársasági forma a meghatározó. 
- Ezek a vállalkozások mezőgazdasági tevékenységgel nem foglalkoznak. 
- Ezen vállalkozói csoportnál kimagasló az egyéb szolgáltatás aránya (26%), alacsony 

kötelezettség állománnyal (55,8%-nak 20 ezer Ft alatti) rendelkező, tőkeerős vállalkozásokról 
van szó. 

- Az adózás előtti korrekciós tételek esetében a csökkentő tételek meghaladják a növelőket. E 
csoport vállalkozásainak 10%-ánál 0 Ft az adózás előtti eredmény, a csökkentő tételeknek 
köszönhetően azonban az adóalap a vállalkozások több mint 35%-ánál nulla vagy negatív. A 
korrekciós tételek között nem jellemzőek az innovációhoz kapcsolódó tételek. 

- Ezen vállalkozói kör ¾-ének volt számított adója. 
 
43. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett – innovatív fejlesztést ösztönző –
kedvezmények száma az 50%-ot meghaladó külföldi tulajdonrész esetén (db) 

külföldi tulajdonrész 
aránya  Jogcím 

50,1-75%  75,1-100%
Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye 6 0 
Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény 2 0 
Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) 6 0 
Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (15%) 26 21 
 Vállalkozások száma 52 25 
Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Az 50,1-75% közötti külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozások 4 féle jogcímen 
csökkentették az adóalapot, illetve az adójukat. Ezek között a jogcímek között a 
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szoftverfejlesztéshez kapcsolódó kedvezmény volt a legjellemzőbb. 
A 75,1% feletti külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozások közül csupán a 
szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény lehetőségével éltek a vállalkozások. 
(43. táblázat) 
 
A 9. sz. melléklet XIII. táblázat adataiból megállapítható, hogy az 50%-ot meghaladó külföldi 
tulajdonrésszel rendelkező vállalkozásoknál az adócsökkentési lehetőségek igénybevételi korlátja 
nem „finanszírozási eredetű”, mivel jelentős adózás előtti eredmény és adóalap, számított adó 
képződött ezen vállalkozói körnél.   
 
0,1-50% közötti külföldi tulajdonnal rendelkező vállalkozások 19,8%-ánál negatív adóalap 
képződött. Ennek egyik magyarázata, hogy ezen vállalkozói csoport preferálta leginkább az 
innovációhoz kapcsolódó csökkentési lehetőségeket. 
 
2008-ban a 100%-ban belföldi tulajdonossal rendelkező vállalkozások csupán a kutatással, 
kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan felmerült bérköltség utáni adókedvezmény, valamint a 
szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény igénybevételét preferálták. A 
vállalkozások területi megoszlása viszonylag egyenletes. A Közép-Magyarország régióban lévő 
vállalkozások aránya domináns, de nem olyan mértékben, mint az 50%-os külföldi tulajdonarányt 
meghaladó vállalkozói csoportnál. Meghatározó gazdálkodási forma a kft (91,1%), a 
feldolgozóiparban működők aránya igen magas (40,6%). Az adózással kapcsolatos adatokat 
elemezve megállapítható, hogy ezen vállalkozói körnél az adózási eredmény, az adóalap és a 
számított adó vonatkozásában a két legalacsonyabb csoportban található a vállalkozások 65-85%-a. 
A vállalkozások 99%-ánál képződött adózás előtti eredmény, 78%-ának volt számított adója, lett 
volna miből levonni a csökkentő tételeket, adókedvezményeket, tömegesen mégsem éltek ezekkel 
az adólehetőségekkel. 
 
Megállapítható, hogy a 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozásoknál a forráshiány nem okozhatta 
azt, hogy zömében nem éltek az adóalap- és az adócsökkentési lehetőségekkel.  
 
4.1.2. A végzett tevékenységek és a kedvezmények közötti kapcsolat elemzése 
 
A 11-féle gazdasági tevékenység és a 14-féle adócsökkentési lehetőség közötti kapcsolat elemzése 
révén megállapítható, hogy a változók között alapvetően nincs kapcsolat. E következtetést annak 
alapján vontam le, hogy 11 csökkentő tételnél a várható érték a cellák több mint 20%-ában kisebb 
volt 5-nél és a korrigált standardizált reziduumok 2 alatti értékeket vettek fel. A 9. sz. melléklet XIV. 
táblázatban összefoglalva megtalálható, hogy melyek azok a gazdasági területek, amelyeknél az 
adott csökkentő tételek igénybevételét preferálták a vállalkozások. 4 db csökkentő tételnél találtam 
gyenge kapcsolatot a gazdasági tevékenység és az adócsökkentő tétel között. A feldolgozóiparban 
preferálták a legnagyobb mértékben a kedvezmények igénybevételét. (4-féle kedvezmény). A 
Szakmai tudományos, műszaki tevékenység az a terület, ahol legkevésbé vették igénybe a 
kedvezményeket. 
A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 15%-os valamint a kifizetett kamatok utáni kedvezményt 
egyetlen gazdasági területen sem igényelték a vállalkozások. Ennek egyik oka lehetett, hogy a 
vállalkozások 99,4%-a nem fizetett ki bért szoftverfejlesztés címén (0,6%-uk 2,5 milliárd Ft 
összeget). A mezőgazdaság területén 3 vállalkozás, feldolgozóiparban 12, kereskedelemben 6, 
építőiparban 2, információ, kommunikáció területén 2, szakmai tudományos tevékenységnél 1, 
egyéb szolgáltatásnál ugyancsak 1 vállalkozás számolt el szoftverfejlesztés kapcsán bért. Ezek a 
számok nagyon kicsik. A 10%-os kedvezmény igénybevételére még lehetőséget biztosított a 
számított adó, de már a 15%-osra nem. Ez a magyarázata annak, hogy az adókedvezmény 
igénybevételét halasztani kellett. 
Megállapítható, hogy nincs szignifikáns kapcsolat a végzett gazdasági tevékenység és aközött, 
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hogy a vállalkozás vesz-e igénybe adócsökkentési lehetőséget vagy nem, illetve ha igénybe veszi, 
akkor melyiket.  
 
A kutatatási tevékenység intenzitására következtethetünk a kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított 
bérköltségek összegének nagyságából. Csupán a Feldolgozóiparban és a Kereskedelemben 
számoltak el kutatáshoz kapcsolódóan bérköltséget a vizsgált évben (összesen 7 vállalkozás). Az 
Észak-Alföld régiót leszámítva, valamennyi régió esetében kft formában működtek ezek a 
vállalkozások (44. táblázat) 
 
44. táblázat: Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség összege 

 
Tevékenységek/Régiók 

Bérköltség 
(1000 Ft) 

 
Gyakoriság 

 
% 

Feldolgozóipar 0 1 649 99,8 
 - Dél-Alföld (kft) 10 1 0,05 
 - Észak- Magyarország  (kft) 66 072 1 0,05 
 - Közép - Magyarország (kft) 69 001 1 0,05 
 - Észak Alföld (Rt) 136 014 1 0,05 
  Összesen 1 653 100,0 
Kereskedelem 0 766 99,6 
 - Közép-Magyarország (kft) 2 887 1 0,1 
 - Közép-Magyarország (kft) 5 669 1 0,1 
 - Észak-Magyarország (kft) 30 950 1 0,1 
  Összesen 769 100,0 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 

 
Kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan bérköltség elszámolása az 50%-nál nagyobb 
külföldi tulajdonnal rendelkező vállalkozásoknál nem történt. A teljesen belföldi tulajdonosokból 
álló vállalkozásoknál ilyen jellegű tételek elszámolása csupán 1 vállalkozásnál volt. 
 
4.1.3. A vállalkozások regionális elhelyezkedése és az adócsökkentő kedvezmények közötti 
kapcsolat elemzése 
A kereszttábla elemzést elvégeztem arra vonatkozóan, hogy van-e kapcsolat a vállalkozás területi 
elhelyezkedése és az igénybe vett innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények között. Az 
eredmények a 9. sz. melléklet XV. táblázatban olvashatóak. A táblázat adatai alapján 
megállapítható, hogy: 
- 4 féle kedvezmény esetében van gyenge kapcsolat a vizsgált két változó között (szabadalom és 

mintaoltalom kedvezménye, kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény, 
szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 10%-os adókedvezmény, szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
halasztott 15%-os adókedvezmény. Ugyanezen kedvezményeknél találtam gyenge kapcsolatot a 
végzett tevékenység vonatkozásában is. 

- Dél-Alföld régió esetében 10 tételnél találtam kapcsolatot a vizsgált változók között a 
megoszlási adatok, a standardizált, korrigált reziduumok alapján. 7 tételnél a csökkentési 
lehetőség preferálása volt az eredmény. 

- A változók közötti kapcsolat létezése alapján a 2. helyen Észak-Magyarország áll (8 változónál 
gyenge kapcsolat, ebből négy esetben a kedvezmények preferálása). 

- A Közép-Magyarország régiónál a vizsgált 14 csökkentési lehetőség közül 11 tételnél 
állapítható meg kapcsolat a megoszlási adatok, a standardizált, korrigált reziduumok alapján. 8 
csökkentési tételnél a „nem preferálás”, míg 3 tételnél a „preferálás” volt az eredmény. 

- Nyugat-Dunántúl régiónál csupán egyféle kedvezmény preferálása volt a jellemző. 
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4.1.4. A vállalkozások gazdálkodási formája és az adókedvezmények közötti kapcsolat 
elemzése 
6-féle innovációhoz kapcsolódó adócsökkentő tétel esetében mutattak a kapott számítási 
eredmények gyenge kapcsolatot (9. sz. melléklet XVI. táblázat). 
A kedvezmények igénybevételét alapvetően a részvénytársasági formában működő vállalkozások 
preferálták (7 db kedvezményforma). A korlátolt felelősségű társaságoknál nem jellemző a 
kedvezmények igénybevétele (5 db kedvezményforma). A jogi személyiséggel nem rendelkező 
vállalkozási formánál (bt-k, kkt-k stb.) alapvetően az a jellemző, hogy nincs összefüggés a 
vállalkozási forma és a kedvezmények igénybevétele között.  

 
 
4.2. A varianciaanalízis eredményei   
 
4.2.1. A független változók hatása a számított adózás előtti eredményre 
A variancia-analízis elvégzése (F próba) után kapott adatok azt mutatták (a valószínűség 
szignifikancia szintje kisebb volt, mint 0,05, ezért a kiinduló hipotézist el kellett vetni), hogy a 
középvállalkozások egyes csoportjainál az adózás előtti eredménykategória átlagai szignifikánsan 
különböznek egymástól, azaz a gazdálkodási formák, tevékenységek, régiók és a külföldi tulajdon 
részaránya eltérően hatnak a számított adózás előtti eredményre. (10. sz. melléklet XVII. táblázat) 
 
Gazdálkodási formák: A gazdálkodási formát vizsgálva a részvénytársaságok számított adózás 
előtti eredményének átlagos értéke (511 millió Ft) lényegesen eltér a többi gazdálkodási forma ezen 
kategóriájától.  
 
Régiók: A régiókat elemezve kitűnik, hogy a Közép-Magyarország régióban lévő vállalkozások 
számított adózás előtti eredményének átlaga (457 millió Ft) szignifikánsan különbözik valamennyi 
régió értékétől. A többi régió között az átlag vonatkozásában nincs szignifikáns különbség.  
 
Külföldi tulajdonrész: A külföldi tulajdonrész %-os megoszlásának függvényében vizsgálva az 
adózás előtti eredmény átlagát, a 75% feletti külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozásoknál 
szignifikáns az eltérés a többi csoport átlaghoz képest. Ennél a csoportnál a legmagasabb az adózás 
előtti eredmény átlaga (1 769 millió Ft). 
 
Tevékenységi formák: A végzett tevékenységeket elemezve megállapítható, hogy a legmagasabb 
átlagos adózás előtti eredmény (713 millió Ft) az információ, kommunikáció területen volt a 
vizsgált évben a középvállalkozói csoportban. A legalacsonyabb a szálláshely szolgáltatásnál és 
vendéglátóiparban 8 163 millió Ft. (13. ábra)  
 
A 10. sz. melléklet XVIII. táblázata azokat a tevékenységeket tartalmazza, amelyek esetében az 
adózás előtti eredmények átlaga szignifikánsan különbözik egymástól. 
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13. ábra: A számított adózás előtti eredmény átlagainak alakulása a gazdálkodási forma, a 
tevékenységek, a régiók és a külföldi tulajdonrész nagyságának függvényében (ezer Ft-ban) 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás és szerkesztés 
 
 
4.2.2. A független változók hatása a számított adóalapra 
Gazdálkodási formák: A részvénytársaságoknál a legnagyobb az átlagos adóalap (484 millió Ft). A 
jogi személyiség nélküli vállalkozásoknál a számított adózás előtti eredmény és az adóalap átlaga 
között 27 millió Ft az eltérés, ami azt jelenti, hogy a korrekciós tételek 27 millió Ft-tal növelték meg 
a számított adózás előtti eredményt.  
A kft-k esetében az adóalap lényegesen alacsonyabb (143 millió Ft), majdnem a fele az adózás előtti 
eredménynek, tehát a csökkentő tételek a meghatározóak. Az adózás előtti eredmény korrekciós 
tételeinek ismerete, számítása, feltételrendszere nagymértékben bonyolítja, nehezíti a vállalkozások 
adminisztrációs terheit. Éppen azt a vállalkozási csoportot (jogi személyiség nélküli vállalkozások) 
érinti hátrányosan, melyek kisebbek, többségük maga könyvel, és nem tudja megfizetni a drágább 
könyvelési irodák szolgáltatását. 
Tevékenységi formák: Az egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál a csökkentő korrekciós 
tételek a meghatározóak, aminek köszönhetően a számított adóalap átlaga ennél a tevékenységnél a 
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legalacsonyabb, és egyben negatív (-420 millió Ft). Az első hét tevékenységnél a két adózási 
kategória (adózás előtti eredmény és az adóalap) „együtt mozog” azaz nagy eltérés nincs a 
csökkentő és a növelő tételek között, míg az információ, kommunikáció tevékenységeknél a 
csökkentő tételek dominálnak.  
 
Régiók: Valamennyi régió esetében (kivéve: Közép–Magyarországot) az adózás előtti eredmény és 
az adóalap között 20-25%-os eltérés mutatkozik, ami azt jelenti, hogy a negatív korrekciós tételek 
meghaladják a pozitív tételeket. A Közép-Magyarország régió esetében 50%-os mértéket is 
meghaladja a két kategória közötti rés.  
 
Külföldi tulajdonrész: A 75% feletti külföldi tulajdonnal bíró cégek esetében 130%-os az eltérés az 
adózás előtti eredmény és az adóalap között. Ez az a vállalkozáscsoport, amelynél a negatív 
korrekciós tételek jelentősen dominálnak, melynek köszönhetően negatív az átlagos adóalap (-691 
millió Ft). (14. ábra, 10. sz. melléklet XIX. táblázat) 

Gazdálkodási forma

Jogi személyiség nélRészvénytársaságKorlátolt felelősség

Sz
ám

íto
tt 

ad
óa

la
p 

át
la

ga

600000

500000

400000

300000

200000

100000

 

Régiók

Közép-Magyarország

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél -Alföld

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél- Dunántúl

Sz
ám

íto
tt 

ad
óa

la
p 

át
la

ga

240000

220000

200000

180000

160000

140000

120000

100000

 
 
 

14. ábra: A számított adóalap átlagainak alakulása a gazdálkodási forma, a tevékenységek, a régiók 
és a külföldi tulajdonrész nagyságának függvényében (ezer Ft-ban) 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás és szerkesztés 
 
 
4.2.3. A független változók hatása a fizetett adóra 
Az adó vonatkozásában a kategóriaátlagok szignifikánsan különböznek egymástól. A gazdálkodási 
formák, a tevékenységek, a régiók és a külföldi tulajdon aránya eltérően hatnak a fizetett adó 
nagyságára (a valószínűség szignifikancia szintje kisebb, mint 0,05). (10. sz. melléket XX. táblázat) 
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Gazdálkodási formák: A részvénytársaságok esetében az átlagos fizetett adó (21,7 millió Ft) 
jelentősen meghaladja a többi gazdálkodási forma átlagadójának nagyságát (kft:11 millió Ft, jogi 
személyiség nélküli vállalkozások: 8,9 millió Ft).  
 
Régiók: A régiók közül a Közép-Magyarország régióban a fizetett adó átlaga (19 millió Ft) 
kimagaslóan eltér a többi régiótól (7-9 millió Ft közötti).  
 
Tevékenységek: A tevékenységek közül az egyéb szolgáltatásoknál az átlagosan fizetett adó (32,4 
millió Ft) szignifikánsan különbözik a többi tevékenységtől. E megállapítás alól kivételt képez az 
információ, kommunikáció tevékenység (23,3 millió Ft). Legalacsonyabb az átlagos fizetett adó a 
szálláshely-szolgáltatásnál: 3,1 millió Ft.   
 
Külföldi tulajdonrész: A 75%-nál magasabb külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalkozások 
átlagadója lényegesen eltér a többi vállalkozástól (125,3 millió Ft). Minél magasabb a külföldi 
tulajdonrész aránya a vállalkozásoknál, annál magasabb az adott csoport átlagadója. (15. ábra, 45. 
táblázat) 
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15. ábra: A fizetett adó átlagának alakulása a gazdálkodási forma, a tevékenységek, a régiók 

és a külföldi tulajdonrész nagyságának függvényében (ezer Ft-ban) 
Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás és szerkesztés 

 
Látszólag ellentmondás mutatkozik aközött, hogy a 75%-nál nagyobb külföldi tulajdonrésszel 
rendelkező vállalkozásoknál negatív az átlagos adóalap, mégis ennél a vállalkozói csoportnál a 
legnagyobb az átlagadó. Ennek magyarázata, hogy ezen vállalkozói csoport kénytelen volt az elvárt 
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adóalap alapján megfizetni az adót. Amennyiben nem lettek volna korrekciós tételek és az adózás 
előtti eredmény alapján kellett volna az adót megfizetni, az elvárt adó duplája terhelte volna ezt a 
vállalkozói csoportot. 
45. táblázat: Átlagadó nagysága a külföldi tulajdonrész függvényében 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
4.2.4. Az adóteher elemzése 
2008-ban a társasági adókulcs mértéke 16% volt, a kedvezményes kulcs a pozitív adóalap 50 millió 
Ft-ot meg nem haladó összegéig 10%. A 10%-os adókulcs alkalmazásának több feltétele is volt. A 
vállalkozással szemben előírt feltételek: 

- nem vett igénybe adókedvezményt, 
- legalább 1 főt alkalmazott, 
- az adóalap a tárgyévben és a megelőző évben a jövedelem legalább a nyereség minimumát 

elérte, 
- rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkezett, 
- a vállalkozás székhelyének függvényében az alkalmazottak után a minimálbér, vagy annak 

kétszerese után történt járulékbevallás, 
- a 6%-os adókülönbözet csekély összegű támogatásnak minősült (De minimis, azaz csekély 

mértékű állami támogatásnak minősül minden olyan, központi költségvetési vagy 
önkormányzati forrásból nyújtott támogatás vagy bevételkiesés, amelynek összege három 
egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000, illetve a közúti szállító ágazatban a    
100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény 
kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül. A csekély összegű állami támogatás 
formája lehet pl. közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy 
adókedvezmény.), 

- a 6%-os adókülönbözetet lekötött tartalékba kellett helyezni, és legalább 4 év alatt 
meghatározott célra lehet felhasználni. 

 
Abban az esetben, ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem érte el 
a korrigált bevétel 2%-át (nyereség minimum) a vállalkozó eldönthette, hogy a nyereség minimum 
alapulvételével számítja az adót vagy nem. 
A középvállalkozások 25%-ának adóalapja 2008-ban nem érte el a nyereség minimumot. Az adózási 
eredmény vonatkozásában ez az arány 15%. Az eltérő %-os értékek azt mutatják, hogy a korrekciós 
tételek közül a csökkentő tételek aránya volt a nagyobb a vizsgált időszakban. 
Az adóteher százalékos elemzésénél:  

- az adózás előtti eredmény,  
- a korrekciós tételek figyelembevételével meghatározott adóalap,  
- az adóalap alapján a számított adó és 
- az adókedvezmények levonása után a fizetendő (fizetett) adó kategóriák a meghatározóak. 

 
- Korrekciós tételek, kedvezmények nélküli adóteher alakulása 
Kiszámoltam a törvény által előírt 16%-os illetve 10%-os adókulcs alkalmazásával (az egyes 
adókulcsokhoz tartozó sávhatárok figyelembevételével) az adózás előtti eredmény alapján a 
számított adó nagyságát. Ezen adóösszegek alapján meghatároztam az átlagos számított adókulcsot 

Külföldi 
tulajdonrész 

 

N Fizetett adó átlaga  
(1000 Ft-ban) 

0 % 1 950 8 761 
0,1-25% 2 152 15 311 
25,1-50% 301 15 319 
50,1-75% 52 17 667 
75,1-100% 25 136 519 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3
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(számított adó/ adózás előtti eredmény). Eredményként 14%-os átlagadókulcsot kaptam. 
Amennyiben a vállalkozások adóalapja egyben az adózás előtti eredménye lett volna (nem lettek 
volna korrekciós tételek), és a számított adóból adókedvezményeket nem vehettek volna igénybe, a 
vállalkozásoknak a számviteli rendszerben kimutatott jövedelem után átlagosan 14% adót kellett 
volna fizetniük.  
 
46. táblázat: Eltérő adókulccsal és vetítési alappal számított adóbevételek összege (1000 Ft) 

Ssz. Megnevezés  N Összes fizetendő 
adó  

Egy vállalkozásra 
jutó fizetendő adó 

1. Adózás előtti eredmény alapján számított adó (10 - 
16%-os adókulcs) 

 
4 491 

 
223 932 026 

 
49 862 

2. Adóalap alapján a kedvezmények igénybevételével 
számított adó (10-16%-os adókulcs) 

 
4 491 

 
57 320 798 

 
12 763 

3. 10%-os adókulccsal számított adó az adózás előtti 
eredmény alapulvételével 

 
4 491 

 
140 883 671 

 
31 370 

4. 5%-os adókulccsal számított adó az adózás előtti 
eredmény alapulvételével 

 
4 491 

 
70 441 835 

 
15 685 

5. 4%-os adókulccsal számított adó adózás előtti 
eredmény alapulvételével 

 
4 491 

 
56 353 468 

 
12 548 

  Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
A 2008-ban érvényben lévő 16 és 10%-os adókulcs mellett – semmiféle korrekciós tételt és 
adókedvezményt nem alkalmazva – a középvállalkozások összesen 223 932 millió Ft adót fizettek 
volna, egy vállalkozásra átlagosan 49,8 millió Ft adó jutott volna. (46. táblázat 1. sor) Ezen 
összeghez képest ténylegesen – a korrekciós tételeknek köszönhetően 75%-kal kevesebb – 57 321 
millió Ft adó folyt be a költségvetésbe. Átlagosan 12,7 millió Ft adófizetési kötelezettség jutott egy 
vállalkozásra 2008-ban. (46. táblázat 2. sor) 
 
A társas vállalkozói szféra jelentős adót „takarított meg”, ráadásul súlyos adminisztrációs terhek 
árán. Az adózás előtti eredményt korrigálnia kellett az egyes csökkentő, növelő tételekkel, 
ismerniük kellett a korrekciós tételek alkalmazásának bonyolult feltételrendszerét, az igénybe vett 
adókedvezmények miatt több éven keresztül meg kell felelni az előírt követelményeknek.  
Az állami költségvetés jelentős adóbevételtől esett el, de komoly adminisztrációs és 
finanszírozási terhek árán, mivel az ellenőrzéseknél a kedvezmények igénybevételének jogosságát 
nehezebb bebizonyítani, nagyobb apparátusra, komolyabb felkészültségű ellenőrökre van szükség.  
Az adózás előtti eredményt véve alapul 10%-os, 5%-os és 4%-os adókulcs alkalmazásával is 
meghatároztam a fizetendő adó összegét (46. táblázat 3., 4., 5. sorok). A 46. táblázat 3. sorából 
kitűnik, hogy egységesen 10%-os adókulcs alkalmazásával jelentősen megnőne az állami 
költségvetés bevétele (140 883 millió Ft). Természetesen a vállalkozói szférát jelentősebb adóteher 
sújtaná, de egyszerűbb adminisztráció mellett. 
Amennyiben ugyanezt az adóbevételt szeretné a költségvetés elérni, melyet a korrekciós tételek és a 
kedvezmények figyelembevételével elért, akkor 4%-os egységes adókulcsot kellene alkalmazni az 
adózás előtti eredményre vetítve. Ebben az esetben a fiskális oldal nem sérülne, és jelentős 
adminisztratív tehertől szabadulna meg az adójogviszony mindkét szereplője, az adóalany és az 
adóhatóság egyaránt. (46. táblázat 5. sor) 
 
- Tényleges átlagos adóteher 
A tényleges átlagos adóteher mértékét a fizetett adó és az adóalap valamint a fizetett adó és az 
adózás előtti eredmény hányadosaként egyaránt kiszámoltam. Azon vállalkozói körnél, ahol az 
adózás előtti eredmény meghaladta a nyereség minimumát, az adózás előtti eredményhez képest a 
fizetendő adó aránya (tényleges adóteher) 2,82% volt (1 vállalkozásra átlagosan 8,1 millió Ft adó 
jutott). A nyereség minimum alapján adózó vállalkozások esetében az adóteher 14% volt (egy 
vállalkozásra jutó adó átlaga 34,6 millió Ft). Ez a vállalkozói csoport magas árbevétellel, jelentős 
költséggel, ráfordítással működött. Ennek köszönhetően igen kicsi volt az adózás előtti eredményük.  
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- Az effektív és a fiktív adóteher összehasonlítása 
Az adólap felhasználásával meghatározott számított adó és az adózás előtti eredmény hányadosát 
vizsgálva a fiktív adóteher mutatót kapjuk. A tényleges (effektív) adóteher a számított adóból az 
adókedvezmények levonásával kapott fizetett adó és az adózási eredmény hányadosa. 
A 47. táblázat adóteher 1. és adóteher 2. oszlopában nyomon követhető az effektív és a fiktív 
adóteher alakulása az egyes vállalkozói csoportoknál. E két oszlop adataiból megállapítható, hogy 
minimális az igénybevett adókedvezmények aránya, mivel a két adóteher mutató között nagyon 
kicsi az eltérés. Az adókedvezmények igazából csak „elvileg” nyújtanak adócsökkentési lehetőséget. 
A gyakorlatban alig élnek vele a vállalkozások. A kisebb vállalkozások (pl. jogi személyiség nélküli 
társaságok) esetében a két adóteher mutató átlagos értéke megegyezik. A nagyobb külföldi 
tulajdonrész együtt járt az alacsonyabb effektív adóteherrel. (A 75% feletti külföldi tulajdonrésznél 
0,36% az eltérés a két adóteher mutató között, míg a külföldi tulajdonnal nem rendelkező 
vállalkozásoknál az eltérés csupán 0,11%.) 

 
Az effektív adóteher alapján vizsgálva a vállalkozások gyakoriság szerinti megoszlását a 
következő megállapítások tehetők: 
 
- Gazdálkodási formák 
A kétféle adóteher mutató között lényeges eltérés nem mutatkozik. A jogi személyiség nélküli 
szervezetek fizették a legmagasabb adót (3,1%) Az effektív és a fiktív adóteher mutató között nincs 
eltérés, ami azt jelenti, hogy ez a vállalkozói kör nem élt az adókedvezményekkel. A legnagyobb 
eltérés a két mutató között a részvénytársaságok esetében volt, és ezt a vállalkozói csoportot terhelte 
legkisebb mértékben a társasági adó (2,08%). Az egyes adókulcs értékekből az a következtetés, 
hogy minél egyszerűbb a vállalkozási forma (vélhetően kisebb vállalkozásokról van szó) annál 
kevésbé képesek a törvény adta kedvezményekből adódó lehetőségeket kihasználni.  
A kedvezményekre igazán a „valójában kisebb” vállalkozásoknak lenne szükségük a talpon 
maradás, a fejlesztési forrás növelése érekében.  
 
Az átlag vizsgálatának a hibája, hogy elrejti a mögötte meghúzódó konkrét értékeket, azok eltérését. 
Ennek feltárása érdekében az adóteher szempontjából 4 csoportot képeztem. (0%-os adókulcs, 1-5% 
-os adókulcs, 6-10%-os adókulcs, és 11-16%-os adókulcs). Megvizsgáltam, hogy a vállalkozások 
gyakorisága miként alakult az egyes csoportokban. Eredményül azt kaptam, hogy a 
részvénytársaságok 44%-a nem fizetett adót (0%-os volt az adókulcs), míg a jogi személyiség 
nélküli cégek esetében 6-10% közötti adóteher volt a vállalkozások 18%-ánál, ellentétben a kft-k és 
az rt-k 11%-os és 10%-os gyakoriságával.  

 
Megállapítható, hogy a kisebb vállalkozásokat jobban „terhelte” az adófizetési kötelezettség. A 
társasági adószabályozás (kulcsok, kedvezmények, korrekciós tételek, adminisztratív feltételek) 
nem teremtettek „verseny előnyt” a kisebb vállalkozások számára. 
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47. táblázat: Az effektív és a fiktív adóteher alakulása az egyes vállalkozói csoportoknál 
Adóteher 

%-ban 
Gyakoriság %-ban 

 (effektív adóteher alapján) 
Vállalkozói csoportok 

1. 2. 0% 
adó 

1-5 % 
adó 

6-10% 
adó 

11-16 
% adó 

Gazdálkodási forma  
Korlátolt felelősségű társaság 2,52 2,59 32 53 11 4 
Részvénytársaság 2,08 2,17 44 43 10 3 
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 3,10 3,10 34 42 18 6 
Tevékenységek  
Mező-, erdőgazdaság, halászat 2,18 2,28 41 49 7 3 
Feldolgozóipar 2,44 2,50 37 48 12 3 
Bányászat, vill.energia, vízellátás, hulladékgazd. 2,65 2,67 33 52 9 6 
Építőipar 3,11 3,21 29 50 15 6 
Kereskedelem 2,21 2,28 35 52 10 3 
Szállítás, raktározás 2,38 2,46 33 53 10 4 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 1,82 1,85 32 60 7 1 
Információ, kommunikáció 1,78 1,91 45 46 9 0 
Ingatlanügyletek 2,25 2,32 30 60 8 2 
Szakmai tudományos, műszaki tevékenység. 2,94 2,97 29 52 12 7 
Egyéb szolgáltatás 2,73 2,83 30 52 13 5 
Régiók  
Dél- Dunántúl 2,72 2,76 35 47 14 4 
Nyugat-Dunántúl 2,47 2,55 39 46 11 4 
Közép-Dunántúl 2,57 2,65 31 54 13 2 
Dél –Alföld 2,57 2,65 33 52 11 4 
Észak-Alföld 2,51 2,57 35 50 12 3 
Észak-Magyarország 2,50 2,61 39 46 9 6 
Közép-Magyarország 2,34 2,40 34 52 11 3 
Külföldi tulajdonrész    
0 % 2,58 2,61 32 53 11 4 
0,1-25% 2,28 2,39 38 49 10 3 
25,1-50% 2,77 2,88 37 40 16 7 
50,1-75% 2,33 2,41 38 46 16 0 
75,1-100% 3,34 3,70 47 23 24 6 
Van külföldi tulajdonrész 2,33 2,44 38 48 11 3 
Összes vállalkozás 2,46 2,52  

   Megjegyzés: 1: effektív adóteher: fizetett adó/adózás előtti eredmény,  
                        2: fiktív adóteher: számított adó/adózás előtti eredmény 
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás,  

 
- Tevékenységi formák 
A tevékenységi formák szerint vizsgálva az adókulcsokat az effektív kulcs 1,78 és 3,11% között 
mozgott. A legalacsonyabb adókulcs az információ, kommunikáció területén (1,78%) és a 
szálláshely szolgáltatásnál, vendéglátásnál (1,82%) volt. Az építőiparban volt a legmagasabb a 
tényleges adóteher (3,11%). Az effektív és a fiktív adóteher mutató közötti tipikus eltérés 0,1%. 
Ezen értékhez képest kicsi volt az eltérés a szakmai tudományos, műszaki tevékenységnél, 
szálláshely szolgáltatásnál (0,03%,) és a bányászat, villamosenergia, vízellátás, hulladékgazdálkodás 
területeknél (0,02%) a két adóteher mutató vonatkozásában. Legnagyobb eltérés (0,13%) az 
információ, kommunikáció területen volt.  
A különböző nagyságú adókulcscsoportoknál található gyakorisági értékeket elemezve 
megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 41%-a, az információ, kommunikáció 
területén működők 45%-a nem fizetett adót. Az információ, kommunikáció területén a marginális 
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adókulcs 10% volt. A szakmai tudományos, műszaki tevékenységet végző vállalkozások 7%-ánál (a 
tevékenységek között ez a legmagasabb gyakorisági érték) az effektív adó mértéke 11-16% közé 
esett.  
Az adókedvezmények igénybevétele nem volt jellemző azon a szakterületen (szakmai tudományos, 
műszaki tevékenység) amely az innováció szempontjából meghatározó lehet egy gazdaságban. Az 
ezen a területen működő vállalkozások legnagyobb gyakorisági értéke a legmagasabb adóteher 
sávban található. 
 
- Régiók 
Régiónkénti bontásban elemezve az adóteher %-os mértékét, megállapítható, hogy Közép-
Magyarország régió esetében a legkisebb az effektív adóteher (2,34%). A második helyen Nyugat –
Dunántúl áll (2,47%), míg a harmadik helyre Észak-Magyarország (2,50%) és Észak-Alföld 
(2,51%) került. A legmagasabb az átlagos effektív adóteher Dél-Dunántúl esetében (2,72%). 
Hasonló rangsor állítható fel a fiktív adókulcsok alapján is. Észak-Magyarországon volt a 
legnagyobb eltérés a két adóteher mutató között, ezen régióban éltek leginkább az 
adókedvezményekkel a vállalkozások, míg Dél-Dunántúlon a legkisebb mértékben. Nyugat-
Dunántúlon és Észak-Magyarországon a vállalkozások 39%-a nem fizetett adót. Ezek az adatok is 
azt mutatják, hogy a 2008. évi társasági adószabályok nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
fejletlenebb régió vállalkozásinak kedvezőbb feltételeket teremtsenek az adózási kedvezmények 
révén. 
 
- Külföldi tulajdonrész 
Legalacsonyabb az effektív átlagos adóteher a 0,1-25% közötti külföldi tulajdonrésszel rendelkező 
vállalkozásoknál, míg a legmagasabb azoknál, ahol a külföldi tulajdon részarány meghaladja a 75%-
ot. Ezen vállalkozói csoportnál a legjellemzőbb az adókedvezmények adta lehetőségek kihasználása, 
mivel az eltérés a két adóteher mutató között 0,3%, 12-szer akkora, mint a teljesen belföldi 
tulajdonosokból álló cégeknél. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozásoknál nem igazán 
jellemző az adókedvezmények igénybevétele. A 75%-nál magasabb külföldi tulajdonrésszel 
rendelkező vállalkozások 47%-a nem fizetett adót, míg 24%-uk 6-10% közötti összeget. A külföldi 
tulajdonnal rendelkező cégeket alacsonyabb effektív adóteher terhelte (2,33%), mint a hazaiakat 
(2,58%). Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a külföldi tulajdonnal nem rendelkező 
vállalkozásaink nem tudtak, nem akartak élni a kedvezményekkel. Ezt a magatartást kiválthatta az 
adószabályozás bonyolultsága, nem megfelelő felkészültségű adószakemberek hiánya, a 
kedvezmények igénybevételének előírásai.   
Az adóteher mutatók vizsgálatára vonatkozó eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a 
társasági adótörvény által előírt 10% és 16%-os adókulcshoz képest az effektív adóteher igen 
alacsony volt 2008-ban, átlagosan 2,46%. (Ez a nagymértékű eltérés a korrekciós tételeknek 
köszönhetően jött létre.) Az adókedvezmények nem igazán térítették el az effektív és a fiktív 
adóteher mutatókat egymástól. (A legnagyobb különbség 0,1% körüli volt.) A kisebb, egyszerűbb 
vállalkozási formában, továbbá elmaradott térségben működő, alapvetően magyar tulajdonosokkal 
rendelkező vállalkozásokat magasabb adó terhelte, mint a nagyobbakat. Jelentős adóteher eltérés 
mutatható ki a különböző tevékenységeket végző vállalkozások között.  
 
4.2.5. Az innovációs tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények 
Az innovációs tevékenység végzéséhez kapcsolódó kedvezmények elemzésekor megfogalmazott 
alaphipotézis szerint a vizsgált kategóriaátlagok nem térnek el egymástól. A vizsgálat eredménye 
megcáfolta ezt a hipotézist, mivel az F próbához tartozó valószínűségek szignifikancia szintje 
kisebb volt 0,05-nél. A kategóriaátlagok szignifikánsan különböztek egymástól, a gazdálkodási 
formák, a tevékenységek, az egyes régiók és a külföldi tulajdon eltérően hatottak az innovációhoz 
kapcsolódó kedvezményekre. (10. melléklet XXI. táblázat) 
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- Gazdálkodási formák 
A részvénytársaságok által igénybe vett kedvezmények átlaga szignifikánsan eltér a másik két 
gazdálkodási forma átlagos értékétől (kft-k: 103 millió Ft, rt-k: 205,9 millió Ft, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok: 89,7 millió Ft). (16. ábra) 
 
- Tevékenységek 
Az egyéb szolgáltatásoknál legmagasabb az átlagos értéke az igénybe vett innovációs 
kedvezményeknek (294,286 millió Ft). Ugyancsak kiugró érték jellemzi az információ, 
kommunikáció területet. Az építőipar és a szálláshely szolgáltatás foglalja el a rangsorban az utolsó 
két helyet.(48. táblázat) 

 
48. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó kedvezmények átlagai tevékenységenként (millió Ft) 

Tevékenység megnevezése Átlagos érték  
Egyéb szolgáltatás 294,3 
Információ, kommunikáció 252,1 
Bányászat, vill.en.víz., hulladékgazd.   172,4 
Ingatlanügyletek 150,1 
Mező-, erdőgazdaság, halászat   120,8 
Kereskedelem  107,6 
Szállítás, raktározás  102,2 
Feldolgozóipar  95,9 
Szakmai tudományos, műszaki tevékenység  89,4 
Építőipar 68,7 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 53,7 

   Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
A 10. sz. melléklet XXII. táblázata tartalmazza azokat a tevékenységeket, melyek között az 
igénybevett innovációs kedvezmények átlaga vonatkozásában szignifikáns különbség van. A 
vizsgált 11 tevékenység közül 9 tevékenység esetében mutatnak az adatok szignifikáns eltérést. 
 
- Régiók 
7 régiót vizsgálva, a Közép-Magyarország régió adókedvezmény adata (179,6 millió Ft), a Közép-
Dunántúlt leszámítva (106,228 millió Ft) valamennyi régió adatától szignifikánsan eltér. Az adatok 
alapján két csoportba lehet sorolni a régiók vállalkozásait. Az első csoportban Magyarország 
középső területein működő vállalkozások helyezkednek el, míg a többi régió a második csoportba 
tartozik alacsonyabb átlagos kedvezmény összeggel (10. sz. melléklet XXIII. táblázat) 
 
- Külföldi tulajdonrész 
A 75% feletti külföldi tulajdonrészt tartalmazó vállalkozói csoport adókedvezmény átlaga igen 
kimagasló értékekkel jelentősen eltér a többi csoport átlagától. (10. sz. melléklet XXIV. táblázat) 
 
Az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények elemzésének eredményeit összefoglalva 
megállapítható, hogy 2008-ban a részvénytársasági formában Közép-Magyarországon működő, 
egyéb szolgáltatást vagy információ, kommunikáció tevékenységet végző, 75%-nál nagyobb 
külföldi tulajdonnal rendelkező vállalkozói csoport innovációhoz kapcsolódó adókedvezményének 
az átlaga a legmagasabb. Ezzel ellentétben a legalacsonyabb átlagos adókedvezmény kategóriába 
tartoznak a jogi személyiség nélküli, 25,1-50% közötti külföldi tulajdonrésszel rendelkező, Észak-
Magyarországon működő, szálláshely szolgáltatást, vendéglátást nyújtó vállalkozások. 
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16. ábra: Az igénybe vett innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények alakulása a gazdálkodási 
forma, a tevékenységek, a régiók és a külföldi tulajdonrész nagyságának függvényében 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás és szerkesztés 
 
 
4.3. A faktoranalízis eredményei 
A faktoranalízis elvégzésének első lépése a faktorok számának meghatározása. 
A faktorok számának meghatározásához többféle módszer használható. Ezek közül a leggyakrabban 
alkalmazott módszerek a következők: 

- Apriori kritérium (előre döntés születik a faktorok számáról), 
- Kaiser-kritérium (a faktorok meghatározása a saját érték alapján történik, a faktor 

sajátértéke 1 alá nem csökkenhet), 
- Varianciahányad-módszer (60%-os összesített varianciahányad fogadható el), 
- Scree-teszt („könyökszabály” szerint, a sajátértékek ábrázolása történik a faktorok 

sorrendjében, a faktor számot ott kell megállapítani, ahol a görbe meredeksége 
jelentősen megváltozik). 

 
A 49. táblázatból kiolvasható, hogy a Kaiser kritérium szerint 3 faktort célszerű használni, mivel 
a 4. faktor sajátértéke 1 alatti, ezért kevesebb információt foglal magába, mint egy változó. „Néhány 
kutató szerint a Kaiser-kritériumot akkor célszerű alkalmazni, ha a változók száma 20 és 50 között 
van.”(Sajtos – Mitev, 2007) 
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49. táblázat: A teljes magyarázott variancia 

Kezdeti sajátértékek Faktorelemzés utáni 
értékek Rotáció utáni értékek 

Válto-
zók Teljes Variancia 

hányad 
Összes 

variancia 
hányad 

Teljes Variancia 
hányad 

Összes 
variancia 
hányad 

Teljes Variancia 
hányad 

Összes 
variancia 
hányad 

1 3,555 50,791 50,791 3,555 50,791 50,791 2,112 30,169 30,169 
2 1,393 19,906 70,697 1,393 19,906 70,697 2,042 29,177 59,346 
3 1,107 15,819 86,516 1,107 15,819 86,516 1,902 27,170 86,516 
4 ,533 7,611 94,127         
5 ,317 4,531 98,658         
6 4,984E-02 ,712 99,370         
7 4,412E-02 ,630 100,000         

  Megjegyzés: Az alkalmazott módszer: PCA (Principal Component Analysis) 
  Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Ugyancsak a 49. táblázat adatainak felhasználásával a varianciahányad módszer szerint is 
meghatározható a faktorok száma. A variancia összesített százaléka alapján kapjuk meg a 
faktorokat. A társadalomtudományi kutatásoknál már 60%-os kumulált varianciahányad 
elfogadható. Ennek megfelelően 3 faktort tudunk létrehozni (86,5% a kumulált variancia). Ebben az 
esetben az elemzésbe vont változók információ tartalmának 14,5%-át elvesztettük.     
 
A könyökszabály szerint – mely a sajátértékeket ábrázolja a faktorok sorrendjében – a görbe 
meredeksége a 3. faktornál változik meg jelentősen, így e módszer szerint is 3 faktorba célszerű 
összevonni a változókat. (17. ábra) 

Faktorok száma

7654321

Sa
já

té
rté

k

4

3

2

1

0

 
17. ábra: A sajátérték alakulása a faktorok függvényében (könyökszabály) 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés 
 

A faktorok értelmezése a faktorsúlyok alapján történik. A faktorsúly a változó és a faktor közötti 
korreláció. Ezen mutató négyzete jelenti a faktor által a változóban magyarázott szórás mértékét.  
A faktorsúlyok abszolút értékének legalább 0,3-nek kell lennie, mivel a faktorsúlyoknak nagyobb a 
standard hibája, mint a tipikus korrelációnak. Tekintettel arra, hogy a minta elemszáma igen magas 
(4408) a faktorsúly 0,3-nál is statisztikailag szignifikánsnak tekinthető. (Már 350-es minta 
elemszámnál is elfogadható a 0,30-as faktorsúly). 
 
A 11. sz. melléklet XXV. táblázatban a forgatás nélküli faktorsúlyok láthatóak nagyság szerint 
rendezve. A faktorsúly az eredeti változó és az adott faktor közötti korrelációt mutatja. Az első 
faktor súlyai a legmeghatározóbbak. Ebben az elrendezésben a faktorok közgazdaságilag 
értelmezhetetlenek, ezért szükségszerű a faktorok rotálása. 
A faktorok rotálása során a tengelyek elforgatásra kerülnek úgy, hogy egyszerűbb és jobban 
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értelmezhető faktormegoldáshoz jussunk. A forgatás révén a faktorok által magyarázott variancia 
arányosabbá tehető és az értelmezés megkönnyíthető. 
Megkülönböztethető a derékszögű (ortogonális) és a hegyesszögű rotálás. Első esetben a faktorok 
nem korrelálnak egymással, a második esetben igen. 
Az ortogonális rotálást választottam, mivel ezzel a multikollinearitást ki lehet küszöbölni. Az 
ortogonális rotáláson belül is többféle forgatási módszer ismeretes. Többféle módszer szerint 
elvégeztem a rotálást, az eredmény minden esetben megegyezett. A varimax rotálás eredményét 
mutatja a 11. sz. melléklet XXVI. táblázata. Az egyes faktorokban szereplő változók alapján a 
faktoroknak nevet adtam.  
A faktorok a következő – tartalmukra utaló – elnevezést kapták:  

- 1. faktor: Adófaktor (a társasági adót alapvetően befolyásoló változók), 
- 2. faktor: Kötelezettség- és eredményfaktor (potenciális forrás meghatározó kategóriák), 
- 3. faktor: Tőkefaktor (forrás elemek). 

 
Mind a 7 változó besorolható valamelyik faktorba, azaz gyakorlati szempontból szignifikánsak.  
Igen szoros korreláció van az első (adófaktor) és a benne található mindkét változó között (90% 
feletti). A faktorsúly négyzete a faktor által a változóban magyarázott szórás mértékét adja. Az 
adózás faktor az adóalap szórását 94,28%-ban magyarázza, míg a számított adózás előtti eredmény 
szórását 93%-ban. 
A második faktorba (kötelezettség- és eredményfaktor) is két változó tartozik. Ez a faktor az 
összes kötelezettség változó szórását 79,21%-ban, a mérleg szerinti eredmény változóét pedig 
76,21%-ban határozza meg. 
A harmadik faktor (tőkefaktor) 3 változót tartalmaz. E faktorhoz tartozó faktorsúlyok is jelentősek 
(0,873-0,710 közöttiek). Mindhárom változó szórását több mint 50%-ban magyarázza a harmadik 
faktor. 
A faktoranalízis eredményeként szólni kell még a változók kommunalitásáról (11. sz. melléklet 
XXVII. táblázat). A kommunalitás kifejezi, hogy egy változó varianciájának magyarázatát az összes 
faktor milyen arányban adja meg. A főkomponens elemzésnél a kezdeti kommunalitás értéke egy. A 
faktorelemzésnél az értékek csökkennek, a „hüvelykujj-szabály” szerint a végső kommunalitás 
értékének minimum 0,25-öt el kell érnie. A faktorsúlyok és a kommunalitások között felfedezhető 
az összefüggés, hogy azon változóknál, amelyeknek a kommunalitása 0,5 alatti, az adott faktor 
utolsó változói. 
Valamennyi változó esetében magasnak mondható a kommunalitás értéke (0,769-0,816 között), azaz 
a három faktor mindhárom változó varianciáját nagymértékben megadja.  
A faktorelemzés utolsó lépéseként a faktorsúlymátrix értékei elmentésre kerültek, mivel ezekkel az 
adatokkal dolgoztam a klaszterelemzésnél. A faktorértékek összesített értékek és minden változó a 
faktor számának megfelelő értéket kapja. 
 
 
4.4. A klaszteranalízis eredményei 
A számítás során a klaszterek számát többször módosítottam. Először elindultam 10 klaszterrel, 
végül 5-re csökkentettem a klaszterek számát. Több iteráció esetében is előfordult, hogy 1 
klaszterbe csak egy vállalkozás sorolódott, emiatt kellett a klaszterek számát csökkentenem. A 
kezdő és a 10 iterációs eljárás eredményeként kapott végleges klaszterközpontokat a 12. sz. 
melléklet XXVIII. táblázat szemlélteti. A klaszterek a központokkal jellemezhetőek. 
 
A 12. sz. melléklet XXIX. táblázatában látható, hogy az egyes központok milyen távol vannak 
egymástól. 
 
Az 50. táblázatban látható az egyes klaszterekben lévő vállalkozások száma. Az öt klaszter közül a 
másodikba tartozik a legtöbb vállalkozás (3 919 db), 88,9%-a az összes középvállalkozásnak. 
Legalacsonyabb számú klaszter az 1. klaszter, 13 db vállalkozás található itt. 
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50. táblázat: Az egyes klaszterekben lévő középvállalkozások száma 

Klaszter 
száma 

Vállalkozások 
száma (db) 

%-os 
megoszlás 

1 13 0,3 
2 3 919 88,9 
3 115 2,6 
4 217 4,9 
5 144 3,3 

Összesen 4 408 100,0 
  Forrás: APEH 2008. évi társasági adóbevallás adatai alapján saját számítás 
 
A klaszterek összehasonlítása azon változók alapján történt, mely változók adózás szempontjából 
meghatározóak egy vállalkozás életében. Ezek azok, amelyek alapján a faktorok is elnevezésre 
kerültek. A 12. sz. melléklet XXX/a és a XXX/b táblázatban a klaszterekben szereplő vállalkozások 
egyes változóinak átlagos értekei láthatók. 

- 1. klaszter: Tőkeerős, jelentős külföldi tulajdonnal rendelkező cégek. 
Az igen nagy tőkeerővel (10 000 millió Ft feletti a jegyzett tőke átlaga) rendelkező 
vállalkozások tartoznak ebbe a csoportba (13 db vállalkozás). A saját tőke átlagos 
értéke 15 999 millió Ft (ennél a klaszternél a legmagasabb). Valamennyi vállalkozás 
rendelkezik külföldi tulajdonban lévő vagyonrésszel. A vállalkozások 77%-ánál 
50%-ot meghaladja a külföldi tulajdonrész aránya. Az adóalap átlaga ennél a 
csoportnál a legmagasabb (1 010 millió Ft). Az adózás előtti eredmény 
vonatkozásában a 2. helyen áll ez a csoport. A középvállalkozások átlagos 
kötelezettség szintjéhez képest magasabb e csoport kötelezettségállománya (338 
millió Ft). Közép-Magyarországon található a vállalkozások zöme (84%). A 
részvénytársasági forma a meghatározó (54%) és az egyéb szolgáltatás végzése a 
jellemző. (54%)  

 

- 2. klaszter: Átlagos paraméterekkel rendelkező magyar tulajdonú cégek. 
Ebbe a csoportba került a legtöbb középvállalkozás (3 919 db). 914 millió Ft átlagos 
jegyzett tőkével rendelkező vállalkozások tartoznak ebbe a klaszterbe. Igen kicsi a 
külföldi tulajdonrész (2%) átlagos aránya. Jövedelmezőség ugyancsak átlag alatti 
(ez a megállapítás igaz az adózás előtti eredményre és az adóalapra egyaránt.) Az 
eladósodottság szintje a csoportok átlagához képest kicsi. Ebbe a klaszterbe tartozó 
vállalkozásoknak a legkisebb az átlagos kötelezettség állománya. Területi, 
gazdálkodási forma, végzett tevékenység szerinti megoszlása megegyezik a 
középvállalkozói szektor átlagos megoszlási viszonyszámaival. A Közép-
Magyarország régiót leszámítva a területi elhelyezkedés szerinti megoszlás néhány 
%-os eltérést mutat. A kft-k aránya a legmagasabb a feldolgozóiparban és a 
kereskedelemben. 

 

- 3. klaszter: Kiemelkedő magyar tulajdonú cégek 
Az egyes klaszterek közül a legnagyobb átlagos adózás előtti eredménnyel és 
átlagos adóalappal rendelkeznek a csoport vállalkozásai (mindkét gazdasági 
kategóriát illetően az átlagos érték ötszöröse jellemzi a klasztert). A külföldi 
tulajdon átlagos részaránya kicsi (4%), valamint átlag alatti az eladósodottság 
szintje. Kétszerese az átlagnak a saját tőke nagysága. A 115 db vállalkozás több 
mint 2/3-a a Közép-Magyarország régióban található, meghatározó tevékenység a 
kereskedelem, információ, kommunikáció. 

 

- 4. klaszter: Tőkeerős, kisebb jövedelmű, az összes középvállalkozás átlagánál 
nagyobb külföldi tulajdonrésszel rendelkező cégek 
Ebbe a csoportba tartozó vállalkozások száma 217. A jövedelemtermelő képesség 
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alacsony ebben a csoportban (420 millió Ft átlagos adózás előtti eredmény, 274 
millió Ft adóalap). Átlagon felüli a külföldi tulajdonrész aránya (20%). A Közép-
Magyarország régión (51%) kívül Észak-Alföldön található a vállalkozások 15%-a. 
Fő tevékenységi terület a feldolgozóipar és a kereskedelem. 

 

- 5. klaszter: Hazai, eladósodott cégek  
Jelentős saját tőkével (7 771 millió Ft) rendelkező, legnagyobb mértékben 
eladósodott klasztercsoportról van szó (a kötelezettség állomány 4 szerese az 
átlagos értéknek). Igen magas a mérleg szerinti eredmény. Az adózás előtti 
eredmény és az adóalap kismértékben haladja meg az átlagos értéket. Elenyésző a 
külföldi tulajdon részaránya. A feldolgozóiparban működik a vállalkozások 51%-a. 
(12. sz. melléklet XXXI. táblázat) 

 

 
51. táblázat: A klaszterek vállalkozásainak jellemzése (átlagos értékek, 1000 Ft) 
 Megnevezés 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 
Fejlesztési tartalék 0 4 0 0 0 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 85 7179 173 220 2 640 127 374 105 659 949 
Pénzügyi műveletek eredménye 38 773 4 318 33 751 27 265 23 747 
Követelések záróállománya 1 071 14 415 292 786 141 140 119 232 
Hosszú lejáratú kötelezettségek záróállománya 2 627 24 527 8 898 64 098 203 253 
Hosszú lejáratú beruházási hitelek 27 510 29 609 75 900 162 385 377 346 
Rövid lejáratú kötelezettségek záróállománya 335 468 23 536 179 891 70 140 999 368 
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összege 115 024 9 838 54 680 79 087 725 
Beruházások bruttó értéke 989 938 147 492 521 617 609 928 548 248 
Fizetett adó  151 777 7 038 39 222 43 376 37 074 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Az 51. táblázat is alátámasztja azt a korábbi megállapítást, hogy az 5. klaszter vállalkozásai 
adósodtak el leginkább (rövid és hosszú távú kötelezettségeik igen jelentősek). A 2. klasztert kivéve 
valamennyi klaszter esetében a beruházások nagysága jelentős. Ugyanez a megállapítás tehető a 
pénzügyi műveletek eredményére is. Az üzemi tevékenység eredménye vonatkozásában messze 
kiemelkedik a 3. klaszter. Az átlagos adófizetés az 1. klaszternél a legmagasabb.  
 
52. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények összege klaszterenként (1000 Ft) 

Klaszter N Maximum Összes Átlag Szórás 
1. klaszter 13 3 531 932 11 235 777 864 291 1 162 497 
2. klaszter 3919 3 312 885 243 302 035 62 083 118 843 
3. klaszter 115 3 038 878 41 710 761 362 702 537 074 
4. klaszter 217 5 257 855 60 504 597 278 823 596 555 
5. klaszter 144 4 326 922 57 401 990 398 625 479 132 
Összesen 4408 5 257 855 414 155 160 93 955 240 507 

   Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Az 52., 53. és a 54. táblázat az innovációhoz kapcsolódóan igénybe vett kedvezményeket mutatja 
klaszterenkénti bontásban. Mindhárom táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az 1. és az 5. 
klaszterben lévő vállalkozásoknál a legnagyobb az egy vállalkozásra jutó igénybe vett innovációhoz 
kapcsolódó adókedvezmény összege (1. klaszter: 864 millió Ft, 5. klaszter: 398 millió Ft.). (52. 
táblázat) 
 

 
A 14-féle adócsökkentési lehetőségből 4-féle csökkentési lehetőséget (Kis- és középvállalkozások 
beruházása utáni kedvezmény, Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe 
helyezett, legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás, Szoftverfejlesztő bérköltség utáni 15%-os 



 102

adókedvezmény, Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye) egyik klaszter vállalkozásai sem 
vették igénybe. Kapott jogdíj utáni kedvezmény és a Szabadalom, mintaoltalom kedvezménye csak 
a 2., a 3., és a 4. klaszternél volt. (53. táblázat) 
 

 

53. táblázat: Az innovációt ösztönző kedvezmények igénybevétele klaszterenként 
 Adókedvezmény jogcíme ½* 1. 2. 3. 4. 5. 

1 100 99,6 96,5 98,2 100 1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény 
2 0 0,4 3,5 1,8 0 
1 100 97,6 98,3 95,4 100 2. Szabadalom, mintaoltalom kedvezménye 
2 0 2,4 1,7 4,6 0 
1 92,3 94,0 97,4 93,5 96,5 3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény 
2 7,7 6,0 2,6 6,5 3,5 
1 100 100 100 100 100 4.Kis- és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény  
2 0 0 0 0 0 
1 100 100 100 100 100 5.Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe 

helyezett, legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás 2 0 0 0 0 0 
1 100 99,7 99,1 100 100 6. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség 

adókedvezménye 2 0 0,3 0,9 0 0 
1 100 99,7 99,1 100 100 7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség 

halasztott adókedvezménye 2 0 0,3 0,9 0 0 
1 92,3 95,2 89,6 89,4 99,3 8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) 
2 7,7 4,8 10,4 10,6 0,7 
1 100 98,8 100 96,3 99,3 9. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (10%) 
2 0 1,2 0 3,7 0,7 
1 100 100 100 100 100 10. Szoftverfejlesztő bérköltség utáni adókedvezmény (15%)  
2 0 0 0 0 0 
1 15,4 23,2 27,8 41,9 3,5 11. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény 

(15%) 2 84,6 76,8 72,2 58,1 96,5 
1 100 100 100 100 100 12. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye  
2 0 0 0 0 0 
1 100 99,8 99,1 97,2 100 13. Fejlesztési adókedvezmény  a kormány által történő engedélyezés 

alapján 2 0 0,2 0,9 2,8 0 
1 100 99,4 99,4 98,2 100 14. Korábbi befektetések utáni adókedvezmény 
2 0 0,6 0,6 1,8 0 

Megjegyzés: *1: nem vett igénybe adókedvezményt, 
                         2: igénybe vett adókedvezményt 
Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az igénybe vett kedvezmények nagyságrendileg milyen értékhatár 
közé esnek, megállapítható, hogy az 1. és az 5. klaszter vállalkozásai azok, melyeknél igen magas a 
200 millió Ft-ot meghaladó adókedvezmény igénybevétele (60% feletti arány). A 2. klaszter 
vállalkozásainak 53%-ánál 30 millió Ft alatti az igénybe vett adókedvezmény összege. (54. táblázat) 
 
54. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódóan igénybe vett kedvezmények összeghatár 
szerinti megoszlása (%-ban) 

Kedvezmények összege 1000 Ft 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter Összesen
0 8 15 15 23 3 15 
0,1-3 000 0 11 5 10 1 11 
3 000,1-30 000 0 27 4 6 3 25 
30 000,1-100 000 0 27 17 10 11 26 
100 000,1-200 000 23 13 14 13 20 12 
200 000 felett 69 7 45 38 63 11 
Összesen 100 100 100 100 100 100 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
 
1. A korszerű matematikai statisztikai módszerekkel tudományosan igazoltam, hogy nincs 
szignifikáns kapcsolat a középvállalkozások által végzett gazdasági tevékenység és az 
adócsökkentési lehetőségek igénybevétele között. Ugyanakkor gyenge kapcsolatot tártam fel az 
innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevétele és a külföldi tulajdonhányad nagysága, 
valamint a vállalkozások regionális elhelyezkedése között. 
 
2. Az adózás előtti eredményt alapul véve – egyszerűbb adminisztrációs terhek mellett – az állami 
költségvetés bevétele: 
- jelentősen megnőne a 2008-ban hatályban lévő 16%-os helyett 10%-os adókulcs 

alkalmazásával, 
- a korrekciós tételek és az adókedvezmények nélkül még 4%-os adókulcs mellett sem változna – 

feltételezve a jogkövető adózói magatartást. 
 

3. Megállapítottam, hogy a 2008-as adóévben: 
- legkisebb az effektív adóteher a Közép-Magyarország régióban, részvénytársasági formában, 

0,1 és 25% közötti külföldi tulajdoni hányaddal működő középvállalkozásoknál,  
- a részvénytársasági formában Közép-Magyarországon működő, egyéb szolgáltatást vagy 

információ, kommunikáció tevékenységet végző, 75%-nál nagyobb külföldi tulajdonhányadú 
vállalkozások innovációhoz kapcsolódó adókedvezményének az átlaga a legmagasabb. 

 
4. A faktoranalízis alkalmazásának eredményeként a vállalkozások fő jellemzőit 3 faktorba 
(adófaktor, tőkefaktor, továbbá kötelezettség- és eredményfaktor) tömörítettem. Klaszteranalízis 
használatával a faktoranalízis eredményeként kapott 3 faktor alapulvételével a vállalkozásokat - 
jellemzőik alapján elkülöníthető – 5 klaszterbe soroltam be.  

 
1. klaszter (0,29%): Tőkeerős, meghatározó külföldi tulajdon-hányaddal bíró cégek.  

Nagy innovációs adókedvezmény. 
2. klaszter (88,91%): Átlag alatti paraméterekkel rendelkező, magyar tulajdonú cégek. Átlag 

alatti innovációs adókedvezmény.  
3. klaszter (2,61%):  Tőkeerős, magyar tulajdonú cégek.  

 Átlag feletti innovációs adókedvezmény.  
4. klaszter (4,92%): Tőkeerős, kisebb jövedelmű, átlag feletti külföldi tulajdon-hányaddal 

rendelkező cégek.  
 Átlag feletti innovációs adókedvezmény.  
5. klaszter (3,27%):  Eladósodott, magyar tulajdonú cégek.     
 Átlag feletti innovációs adókedvezmény.  

 
Az egyes klaszterek – a 3 faktor mögötti gazdálkodási tényezők alapján – egymástól 
szignifikánsan különböznek. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

A kutatómunka révén nyert eredmények alapján a fontosabb következtetéseim, javaslataim a 
következők: 
- Alapvetően helyeselhető az a gondolat, hogy a nemzetgazdaságban meghatározó jelentőségű 

kis- és középvállalkozások innovációs aktivitása befolyásolható az állami szabályozás 
eszközeivel, kiemelten az adózásban rejlő lehetőségekkel. Szükség lenne azonban a K+F+I 
adócsökkentési rendszer komplex átgondolására, új elvek felállítására, az egyes elemek közötti 
összhang megteremtésére, a feltételrendszerek egyszerűsítésére, a mikro-, kis és 
középvállalkozói kör jellemzőihez való igazítására. A rendszer átalakítása során hasznosíthatóak 
lennének az OECD néhány országában hosszabb idő óta sikeresen alkalmazott szabályozások 
elemei. A 2008-as adócsökkentő elemek egy része 2012-re kikerült a társasági adózás 
szabályozásából, azonban a kormányzat helyettük új elemeket nem épített be. Különösen a 
kezdő innovatív vállalkozásoknak történő adókedvezmények nyújtása jelentené/jelenthetné a 
pozitív irányú elmozdulást. Célszerű lenne pontosítani a koncepciót, hogy kiket akarnak 
megcélozni az egyes adókedvezményekkel és milyen feltételek mellett. 
- Fontos lenne a jelenlegieknél egyszerűbb és átláthatóbb szabályozási környezet 

megteremtése, az adminisztratív terhek további csökkentése, a szabályozási rendszer 
átalakítása, a minőségi elemek kötelező beépítése és folyamatos érvényesítése. Törekedni 
kellene a szabályozási rendszer kiszámíthatatlanságának megszüntetésére, de legalábbis 
csökkentésére. 

- Az ösztönző rendszernek a vállalati igényeket is erőteljesen szem előtt tartó átértékelésére és 
megfelelő módosítására lenne szükség. A kedvezmények megfogalmazásánál célszerű lenne 
a tevékenységek közötti különbségek figyelembe vétele. A makrogazdaság – innovációs 
fejlesztések szempontjából –„húzó” ágazatának számító területein indokolt lehet az egyes 
kedvezmények igénybevételi kritériumait könnyíteni, kevésbé „szigorú” feltételeket előírni. 

- A kedvezmények megfogalmazásánál a régiók közötti különbségek figyelembe vétele is 
meggondolandó. Különösen indokolt lehet az elmaradt, magas munkanélküliségi rátával 
rendelkező régiók lehetőségeinek javítása. A jelenlegi szabályozás ugyan tartalmaz ilyen 
elemeket, de kutatásom eredményei azt mutatják, hogy azok ösztönző szerepe nem kellően 
hatékony. A Közép-Magyarország régió kedvezőbb helyzetben van a többi régióval 
szemben. 

- A vállalkozások számára a K+F adókedvezmények igénybevételének egyik akadálya a 
végzett K+F tevékenységek besorolása és minősítése körüli bizonytalanság, továbbá a 
jelenlegi nyilvántartási-, elszámolási- és időkimutatási rendszerek fogyatékosságaiból eredő 
nehézségek. A vállalkozások egyéni besorolásának megállapítása érdekében meg kellene 
gondolni, hogy a vállalkozást önállónak, partnervállalkozásnak vagy kapcsolódó 
vállalkozásnak történő minősítési gyakorlat helyes-e. Úgy tűnik, hogy az előremutató 
szándék ellenére ez a megoldás inkább zavaró, mintsem a tisztánlátást segítené. 

- A kkv-n belüli kategória-határoknál (árbevétel összege, mérlegfőösszeg) a végzett 
tevékenység jellegét is indokolt lenne figyelembe venni. 

- Az adókedvezmények bonyolult feltételrendszere összességében jelentősen növeli a 
vállalkozások adminisztrációs terheit. Éppen azt a vállalkozási csoportot (jogi személyiség 
nélküli vállalkozások) érinti igen hátrányosan, amelyek kisebbek, többségük maga könyvel, 
és nem tudja megfizetni a drágább könyvelési irodák ilyen típusú szolgáltatásait. 

- A 2008. évi társasági adóbevallás nyomtatványa és kitöltő rendszere bonyolult volt. (A 
bevallási nyomtatvány 21 oldalból állt. A vállalkozások azonosító adatain kívül a 
nyomtatvány 337 sort tartalmazott. A kitöltési útmutató 97 oldal terjedelmű volt. Ezzel 
szemben a 2011. évi társasági adóbevallás kitöltési útmutatója 105 oldal, a bevallási 
nyomtatvány továbbra is 337 sorból áll. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 2008 és 2011 
között e területen egyszerűsítés nem történt, holott általában is nagy szükség lenne rá.) A 
kisebb vállalkozások esetében különösen indokolt lenne az egyszerűsítés. 
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- A bevallási nyomtatványok kitöltésekor számos hiba keletkezik, amely az adatállomány 
feldolgozásakor problémákat okoz. Az elektronikus ellenőrző rendszerbe olyan 
összefüggéseket is be kellene építeni, amelyek a nyomtatvány kitöltésekor e hibák jelentős 
részét kiszűrnék, vagy legalábbis jeleznék. 
 

- Egyértelműen az adózásban rejlő korrekciós tételek csökkentő formája dominált 2008-ban. A 
társas vállalkozói szféra jelentős adót takarított meg, súlyos adminisztrációs terhek árán. Az 
adózás előtti eredményt korrigálnia kellett az egyes csökkentő, növelő tételekkel. Ehhez 
ismerniük kellett a korrekciós tételek alkalmazásának bonyolult feltételrendszerét, az igénybe 
vett adókedvezmények miatt több éven keresztül meg kellett felelni az előírt követelményeknek. 
Az állami költségvetés jelentős adóbevételtől esett el, miközben komoly adminisztrációs és 
finanszírozási terheket kellett vállalnia. Az ellenőrzéseknél ugyanis a kedvezmények 
igénybevételének jogosságát nehezebb bebizonyítani, nagyobb apparátusra, komolyabb 
felkészültségű ellenőrökre van szükség. Az alkalmazott korrekciós megoldások alapvetően a 
jelentős külföldi tulajdonhányaddal rendelkező cégeknek nyújtanak előnyt.  Ezen vállalkozói 
csoport egyértelműen „élvezője” a korrekciós tételeknek. 

 
- Az adószabályozás – az 1988-as adóreformmal – a vállalkozások társasági adó szabályozásának 

egységesítése irányába fejlődött. Az elmúlt időszak folyamatai egyértelművé tették, hogy az 
egységesítéssel (uniformizálással) szemben szükség lenne egyedi szabályozásra, illetve a kkv-
szektor sajátosságait figyelembe vevő szabályozási feltételek kialakítására. Természetesen 
tekintetbe kell venni a vonatkozó EU-s ajánlásokat, előírásokat. 

 
- Meggondolandónak tartom a társasági adókulcs csökkentését, illetve annak ellensúlyozására a 

korrekciós tételek számának visszaszorítását. 
 

- Az elvárt jövedelem (nyereségminimum) szerinti adózás a nagyobb költséggel működő 
vállalkozások számára egyértelműen hátrányos. Ténylegesen (százalékos effektív adóteher 
alapján) a jogi személyiség nélküli szervezetek fizették a legmagasabb adót 2008-ban (a 
legkisebb effektív adóteher a részvénytársaságoknál volt). Az adóteher alapvetően azt a réteget 
sújtotta, melynek forrásproblémái voltak és vannak. 

 
- Az előnyök igénybevételére igazán a valóban kis vállalkozásoknak lenne szükségük a talpon 

maradás, a fejlesztési forrás növelése érekében. A vizsgált szabályozási rendszer éppen ezt a 
feladatát nem tudta teljesíteni. A kisebb vállalkozásokat jobban „terhelte” az adófizetési 
kötelezettség. A társasági adószabályozás (kulcsok, kedvezmények, korrekciós tételek, 
adminisztratív feltételek) nem teremtettek versenyelőnyt a kisebb vállalkozások számára.  

 
- A szűkebb értelemben vett adókedvezmények igénybevétele sem igazán jelentős. Ezek csak 

elvileg nyújtanak adócsökkentési lehetőséget. A gyakorlatban alig élnek vele a vállalkozások. 
Az adókedvezmények igénybevétele egyáltalán nem volt jellemző a tudományos, műszaki 
tevékenységnél, amely az innováció szempontjából meghatározó lehet egy gazdaságban. E 
területen működő vállalkozások a magasabb adóteher-sávba sorolódtak. 

 
- Közép-Magyarország régióban a legkisebb az effektív adóteher, holott – egyéb szempontok 

miatt is – a decentralizációt volna érdemes ösztönözni a vállalkozások területi 
elhelyezkedésénél. 

 
- A külföldi tulajdonnal nem rendelkező vállalkozások nem tudtak, (nem akartak?) élni a 

kedvezményekkel. Ezt a magatartást kiválthatta az adószabályozás bonyolultsága, a jól 
felkészült adószakemberek hiánya, a kedvezmények igénybevételének adminisztratív terhei. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A rendszerváltást követően a magyar gazdaságban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) száma, 
súlya és nemzetgazdasági szerepe nagymértékben megnőtt. Ezen vállalkozásoknál az előbbre jutás 
kulcsa: a tudás és az innováció. A XXI. századra a termelési tényezők hatékony működését, a 
versenyképességet – mely napjainkra kiemelt szereppel bír – az innováció nagyban előmozdíthatja. 
Az innováció alapvetően vállalati/vállalkozói feladat, de annak ösztönzésében fontos szerep hárul az 
állami szabályozásra. Az állami szabályozás keretében az adóztatás (alapvetően a társas 
vállalkozások nyereségének adóztatása) számos olyan elemet tartalmaz, amelyek segítségével a 
vállalkozások K+F+I tevékenysége ösztönözhető. 
 
A téma kutatásához kapcsolódóan a szakirodalmi források feldolgozása az alábbi területekre 
irányult: 

- a kis- és középvállalkozások jellemzői, gazdasági szerepük és a működésüket befolyásoló 
üzleti környezet állapotjellemzői, 

- az innováció jelentősége és szerepe a kis- és középvállalkozások versenyképességének 
alakításában, 

- a kormányzati eszközök – kiemelten az adóztatás – befolyásoló hatásai a magyar 
középvállalkozások működésére és innovációs aktivitására. 

 
A kutatómunkám során az APEH 2008. adóévi társasági adóbevallás teljes körű adatait használtam. 
Az adatállomány a 2008-as évben 348 623 db vállalkozásra vonatkozóan 601 féle kóddal jelölt 
változót tartalmazott. Ezen adatállomány átvizsgálásával, rendszerzésével, csoportosításával és 
racionális szűrésével végeztem el a magyar kkv-szektor- részletesen a középvállalkozói csoport - 
elemzését és a szektorba tartozó vállalkozások innovációs tevékenységének vizsgálatát a társasági 
adóztatás jellemzőinek függvényében.  
 
A kutatásom egyik fő célja annak vizsgálata volt, hogy a vállalkozások alapvető jellemzői (területi 
elhelyezkedés, gazdálkodási forma, végzett tevékenység és tulajdoni struktúra) milyen hatással 
vannak a vállalkozások adózási paramétereire és az innovációs tevékenységére. E cél elérése 
érdekében a vizsgálati módszertan részét képezte:  

- a kereszttábla elemzés,  
- a varianciaanalízis, 
- a faktoranalízis és  
- a klaszteranalízis. 

 
A kutatómunkám eredményeként:  
- Megállapítottam, hogy nincs szignifikáns kapcsolat a középvállalkozások által végzett gazdasági 

tevékenység és az adócsökkentési lehetőségek igénybevétele között.  
- Ugyanakkor kapcsolatokat tártam fel az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények 

igénybevétele és a külföldi tulajdonhányad nagysága, valamint a vállalkozások regionális 
elhelyezkedése között. 

- Kalkulációimmal bizonyítottam, hogy az adózás előtti eredményt alapul véve (kevesebb számú 
korrekciós tétel alkalmazásával, egyszerűbb adminisztrációs terhekkel) az állami költségvetés 
bevétele:  

- jelentősen megnőne – a 2008-ban hatályban lévő – 16%-os adókulcs helyett 10%-os 
adókulcs alkalmazásával, 

- a korrekciós tételek és adókedvezmények nélkül még 4%-os adókulcs mellett sem 
változna – feltételezve a jogkövető adózói magatartást. 
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- Kimutattam, hogy a 2008-as adóévben: 
- legkisebb effektív adóteher (fizetendő adó/adózás előtti eredmény) a Közép-

Magyarország régióban, részvénytársasági formában, 0,1 és 25% közötti külföldi 
tulajdoni hányaddal működő középvállalkozásoknál volt,  

- az innovációs tevékenységhez kapcsolódóan igénybevett adókedvezmény átlagos 
összege a részvénytársasági formában, Közép-Magyarországon működő, egyéb 
szolgáltatást vagy információ, kommunikáció tevékenységet végző, 75%-nál nagyobb 
külföldi tulajdon hányadú vállalkozásoknál volt.  

- A középvállalkozások alapvető jellemzőit sikerült 3 faktorba (adófaktor, kötelezettség-és 
eredményfaktor, továbbá tőkefaktor) tömörítenem. 

- Klaszteranalízis használatával a faktoranalízis eredményeként kapott 3 faktor alapulvételével a 
vállalkozások – jellemzőik alapján elkülöníthető – 5 klaszterbe sorolódtak: 

 
1. klaszter: Tőkeerős, meghatározó külföldi tulajdon-hányaddal bíró cégek. Az 
innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevétele jelentős. Egy vállalkozásra 
jutó innovációs adókedvezmény összege 864 millió Ft. 
 
2. klaszter: Átlag alatti paraméterekkel rendelkező, magyar tulajdonú cégek. A 
vállalkozások 88,91%-a ebbe a csoportba tartozik. Átlagos paraméterekkel rendelkező 
magyar tulajdonú cégek. Az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevétele 
nem jelentős, a csoport vállalkozásainak több mint a felénél 30 millió Ft alatti.  
 
3. klaszter: Tőkeerős, magyar tulajdonú cégek. 1 cégre átlagosan közel 362 millió Ft 
innovációs adókedvezmény jut.   
 
4. klaszter: Tőkeerős, kisebb jövedelmű, átlag feletti külföldi tulajdon-hányaddal 
rendelkező cégek. 1 cégre átlagosan közel 278 millió Ft innovációs adókedvezmény jut.  
 
5. klaszter: Eladósodott, magyar tulajdonú cégek. Jelentős az innovációhoz kapcsolódó 
kedvezmény összege. (1 cégre átlagosan közel 398 millió Ft jut.)  

 
A kutatás során elért eredmények alapján kijelenthető: 

- A nemzetgazdaságban meghatározó jelentőségű kkv szektor innovációs aktivitása 
befolyásolható az állami szabályozás eszközeivel, kiemelten az adózásban rejlő 
lehetőségekkel. Szükség lenne azonban a magyar gazdaságban alkalmazott K+F+I 
adócsökkentési rendszer komplex átgondolására, új elvek felállítására, az egyes elemek 
közötti összhang megteremtésére, a feltételrendszerek egyszerűsítésére, a mikro-, kis és 
középvállalkozói kör jellemzőihez való igazítására. A rendszer átalakítása során 
hasznosíthatóak lennének az OECD néhány országában hosszabb idő óta sikeresen 
alkalmazott szabályozások elemei. Különösen a kezdő innovatív vállalkozásoknak történő 
adókedvezmények nyújtása jelentené/jelenthetné a pozitív irányú elmozdulást. Célszerű lenne 
pontosítani a koncepciót, hogy kiket akarnak megcélozni az egyes adókedvezményekkel és 
milyen feltételek mellett. 

 
- Fontos lenne a jelenlegieknél egyszerűbb és átláthatóbb szabályozási környezet megteremtése, 

az adminisztratív terhek további csökkentése, a szabályozási rendszer átalakítása. Törekedni 
kellene a szabályozási rendszer kiszámíthatatlanságának megszüntetésére, de legalábbis 
csökkentésére. 

 
- Az ösztönző rendszernek a vállalati igényeket is erőteljesen szem előtt tartó átértékelése és 

megfelelő módosítására lenne szükség. A kedvezmények megfogalmazásánál célszerű lenne a 
tevékenységek közötti különbségek figyelembe vétele. A makrogazdaság – innovációs 
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fejlesztések szempontjából – „húzó” ágazatának számító területein indokolt lehet egyes 
kedvezmények igénybevételi kritériumait könnyíteni, kevésbé „szigorú” feltételeket előírni. 

 
- A kedvezmények megfogalmazásánál a régiók közötti különbségek figyelembe vétele is 

meggondolandó. Különösen indokolt lehet az elmaradt, magas munkanélküliségi rátával 
rendelkező régiók lehetőségeinek javítása. A jelenlegi szabályozás ugyan tartalmaz ilyen 
elemeket, de kutatásom eredményei azt mutatják, hogy azok ösztönző szerepe nem kellően 
hatékony. A Közép-Magyarország régió kedvezőbb helyzetben van a többi régióval szemben. 

 
- A vállalkozások számára a K+F adókedvezmények igénybevételének egyik akadálya a végzett 

K+F tevékenységek besorolása és minősítése körüli bizonytalanság. (2012-től e területen 
történt bizonyos előrelépés.) A vállalkozások egyéni besorolásának megállapítása érdekében 
meg kellene gondolni, hogy a vállalkozást önállónak, partnervállalkozásnak vagy kapcsolódó 
vállalkozásnak történő minősítési gyakorlat helyes-e. Úgy tűnik, hogy az előremutató szándék 
ellenére ez a megoldás inkább zavaró, mintsem a tisztánlátást segítené. 

 
- A kkv-n belüli kategória-határoknál (árbevétel összege, mérlegfőösszeg) a végzett 

tevékenység jellegét is indokolt lenne figyelembe venni. 
 

- Az adókedvezmények bonyolult feltételrendszere összességében jelentősen növeli a 
vállalkozások adminisztrációs terheit. Éppen azt a vállalkozási csoportot (jogi személyiség 
nélküli vállalkozások, 100%-ban belföldi tulajdonú cégek) érinti igen hátrányosan, amelyek 
kisebbek, többségük maga könyvel és nem tudja megfizetni a drágább könyvelési irodák ilyen 
típusú szolgáltatásait. 

 
- Meggondolandó a társasági adókulcs csökkentése, illetve annak ellensúlyozására a korrekciós 

tételek számának visszaszorítása. 
 

- Az előnyök igénybevételére igazán a valóban kis vállalkozásoknak lenne szükségük a talpon 
maradás, a fejlesztési forrás növelése érekében. A vizsgált szabályozási rendszer éppen ezt a 
feladatát nem tudta teljesíteni. A kisebb vállalkozásokat jobban „terhelte” az adófizetési 
kötelezettség. A társasági adószabályozás (kulcsok, kedvezmények, korrekciós tételek, 
adminisztratív feltételek) nem teremtettek versenyelőnyt a kisebb vállalkozások számára.  

 
- A szűkebb értelemben vett adókedvezmények (a számított adóból levonható kedvezmények) 

igénybevétele sem igazán jelentős. Ezek valójában csak elvileg nyújtanak adócsökkentési 
lehetőséget. A gyakorlatban alig élnek vele a vállalkozások.  

 
- A külföldi tulajdonnal nem rendelkező vállalkozásaink nem tudtak, (nem akartak, nem 

mertek?) élni a kedvezményekkel. Ezt a magatartást kiválthatta az adószabályozás 
bonyolultsága, a megfelelő felkészültségű adószakemberek hiánya, a kedvezmények 
igénybevételének adminisztratív terhei stb. 
 

 

 

 

 

 



 110

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

8. SUMMARY 
 
After the political and economic transition the number, the importance and the role of the national 
economy of small and medium-sized enterprises (SMEs) have significantly increased. The key to 
success for these enterprises are knowledge and innovation. For the 21st century, the effective 
operation of production factors and competitiveness (having an outstanding role in these days) could 
be largely promoted by innovation. Innovation is mainly a corporate/enterprise driven task, but state 
regulations also play an important role in promoting it. In the framework of state regulations, 
taxation (mainly taxation of the revenues of corporate enterprises) has a number of components that 
could promote the activities of R+D+I. 
Related to the research of this topic, literature sources focus on the following issues: 

- characteristics of small and medium-size enterprises, their roles in the national economy 
and the characteristics of the business environment regulating their operations; 

- the importance and role of innovation in determination of the small and medium-size 
enterprises’ competitiveness; 

- the influencing factors of government tools (mainly taxation) on the operation of the 
Hungarian medium-size enterprises and on their innovation activities. 

During my research, I used the data of the Tax and Financial Control Administration (APEH) 
corporate tax return of 2008. The data file in 2008 had 601 different variables marked with codes 
for 348 623 companies. I verified, systematized, grouped and filtered this data file in order to 
analyze the Hungarian sector of SMEs. The medium sized enterprises were analyzed in full detail. I 
also analyzed the innovation activities of these companies in point of corporate taxation. 
One of the main goals of my research was to analyze how the basic characteristics of enterprises 
(location, form of enterprise, activity and ownership structure) affect the taxation parameters of 
enterprises and the innovation activities. In order to reach these goals the methodology included 

- crosstab analysis,  
- variance analysis, 
- factor analysis and  
- cluster analysis. 

 
As a result of my research: 
- I have concluded that there is no significant relationship between the activities done by the 

medium-sized enterprises and the resort of tax lowering possibilities. 
- However, I have found a relation between the resort of innovation related tax allowances and 

the quota of foreign ownership and the regional location of enterprises. 
- With my calculations I managed to prove that based on the earnings before taxes (with the 

application of less correction items and simpler administration burdens) the revenue of tax 
budget 

- would significantly increase with the application of a 10% tax rate instead of a 16% 
tax rate as of 2008, 

- would not change with a 4% tax rate without the correction items and the tax 
allowances (assuming tax payers behave in accordance with legislation).  

 
- The results of my research showed that in tax year 2008: 

- the medium-sized enterprises of shareholder groups with a foreign ownership quota 
of 0,1%-1,25% had to pay the smallest effective tax burden (tax payable/revenue 
before taxation) in Central-Hungary, 

- the average amount of innovation related tax allowances was the highest among 
public companies operating in Central Hungary with a business focus on other 
services, information or communication activities and with a foreign ownership 
quota of more than 75%. 
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- I divided the basic characteristics of the medium-sized enterprises into three factors (tax, 
result and capital) based on factor analysis. 

 
- Applying the method of cluster analysis, based on these three factors the enterprises could 

further be divided into five sub-clusters. 
- 1st cluster: Enterprises with a solid capital and significant quotas of foreign 

ownership. The resort of innovation related tax allowances is significant. Tax 
allowance per enterprise is 864 million HUF. 

- 2nd cluster: 89% of the enterprises belong here. These are enterprises with below 
average parameters and Hungarian ownership. The resort of tax allowances is not 
significant, for more than half of the group it is below 30 million HUF. 

- 3rd cluster: Outstanding enterprises with Hungarian ownership. Tax allowance per 
enterprise is 362 million HUF. 

- 4th cluster: Enterprises with a solid capital, smaller income and high quota of foreign 
ownership. Tax allowance per person is 278 million HUF. 

- 5th cluster: Hungarian indebted enterprises. Innovation related tax allowance is 
significant; it is 398 million HUF per enterprise. 

 
Based on the results of my research it can be stated that: 
- The tools of state regulation, particularly with taxation, can influence the activity of innovation 

of the SMEs sector. However, the complex tax reduction system of R+D+I applied in the 
Hungarian economy needs to be revised. New principles would need to be adopted, 
correspondence between each component should be ensured. The system of conditions would 
need to be simplified and adjusted to the characteristics of SMEs. The components of 
successfully applied regulations in some OECD countries could be used when revising the 
system. The most significant positive changes could be reached through tax allowances to 
start-up innovative companies. The concept would need some clarification in order to see who 
the target companies are and what kind of conditions apply. 

 
- A regulatory framework that is simpler and more transparent than the current one would be of 

great use as well as the further reductions of administrative burdens and the reformation of the 
regulatory system in order to be transparent. 
 

- The revision and modification of the motivating factors considering corporate needs would be 
necessary. When defining allowances, the differences between activities would need to be 
considered as well. The criteria of tax allowances in the area of the key sectors of macro 
economy in the aspect of promoting innovation would need to be eased. 
 

- When defining tax allowances the differences between regions need to be considered, 
especially the improvement of opportunities of regions with a high unemployment rate would 
need to be treated with high priority. The current regulation contains such components, 
however the result of my research show that the motivation factors of these components are far 
from being effective. The Central Hungary region is in a more favourable situation compared 
to the rest of the country. 
One of the obstacles the enterprises have to face when trying to have resort to tax allowances 
is the uncertainty around the classification and qualification of R+D activities (there has been 
some positive changes in this area since 2012 though). In order to classify enterprises properly, 
we would need to consider if the practice of classifying an enterprise autonomous, a 
partnership or a joint venture is right or not. Despite of its good intention, this practise is rather 
confusing than helpful. 
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- The nature of business activity would need to be considered in the category elements of SMEs 
(the total revenue, balance sheet total). 

 
- The complex framework of tax allowances significantly increases the administration costs of 

enterprises. It negatively affects a group of enterprises, which are smaller, thus they are not 
able to afford to pay for the related services of more expensive audit companies. These 
enterprises are not legal entities and have a 100% Hungarian ownership. 

 
- The reduction of corporate tax rate as well as the correction elements would need to be 

considered. 
 
- To apply for allowances is probably the most important for the small enterprises in order to 

stay in business and increase their sources for development. The analyzed regulatory system 
has failed to fulfil this task. The corporate tax regulation (rates, allowances, correction 
elements and administration conditions) did not create a competitive edge for the smaller 
enterprises. 

 
- The requisition of tax allowances (those that can be deducted from the calculated tax) is not 

significant either. In theory, they work well; however, in practice most of the companies do not 
take advantage of these allowances. 

 
- Enterprises with solely Hungarian ownership could nor or did not want to apply for these 

allowances. This behaviour may be explained by the complexity of the framework, the lack of 
highly skilled tax professionals, the administrative burdens related to the allowances etc. 
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4. sz. melléklet 
 
 

Az innovatív fejlesztést ösztönző adócsökkentési lehetőségek a társas 
vállalkozások társasági adójánál 

 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 
 

1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény (Tao. tv. 7. § (1) s. pont) 
A tárgyévben kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50%-a levonható az adózás előtti eredményből. 
A csökkentő tétel maximum az adózás előtti nyereség 50%-a lehet.  
 
2. Szabadalom és mintaoltalom és növényfajta-oltalom kedvezménye (Tao. tv. 7. § (1) sz. pont) 
(2011-től nem szerepel a csökkentő tételek között.)  
Kis- és középvállalkozásoknál a szabadalom, a használati és formatervezési mintaoltalom, 
növényfajta-oltalom magyarországi megszerzésének és fenntartásának költsége – függetlenül attól, 
hogy ez az összeg már az adózás előtti eredmény megállapításakor ráfordításként figyelembe lett 
véve – levonható az adózás előtti eredményből, ha ez a költség nem minősül alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költségének. A csökkentő tétel de minimis 
(csekély összegű) támogatásnak számít. 
 
3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (Tao. tv. 7. § (1) t. pont) 
Az adózás előtti eredmény csökkenthető az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
adóévben felmerült teljes közvetlen költségének összegével vagy – a vállalkozás választása szerint, 
ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként vagy szellemi termékként állományba vette - az 
adóévben elszámolt értékcsökkenésnek a következő tételekkel csökkentett összegével: 

- a felsorolt tevékenységekhez kapott támogatás, juttatás bevételként elszámolt összege, 
- a belföldi illetőségű vállalkozástól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől, vagy egyéni 

vállalkozótól közvetlenül, vagy közvetve igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési 
szolgáltatás összege, 

függetlenül attól, hogy a kutatás, kísérleti fejlesztés értékét a vállalkozás aktiválja-e vagy sem. 
Az adóévben felmerült teljes közvetlen költség levonása esetén az adóévben az adóhatóságtól 
igényelt vagy az adóévben kapott támogatással, értékcsökkenéssel egyező levonás esetén az 
adóévben az adózás előtti eredmény javára elszámolt támogatással kell a levonható összeget 
csökkenteni. 
A vállalkozás mástól megrendelt alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés költsége 
alapján abban az esetben csökkentheti adóalapját, ha rendelkezik olyan nyilatkozattal, amely szerint 
a kutatással megbízott a szolgáltatás teljesítéséhez nem vett igénybe belföldi illetőségű adózó, 
külföldi vállalkozó belföldi telephelye, vagy egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatást. E 
nyilatkozat nélkül akkor élhet a vállalkozás a közvetlen költség helyett az aktivált kísérleti fejlesztés 
értékcsökkenésével egyező összegű kedvezménnyel (a 2004. december 31-ig használatba vett 
kísérleti fejlesztés után) ha a közvetlen költséggel a költségelszámolás évében az adóalapot nem 
csökkentette. 
A vállalkozás a fentiek szerint meghatározott összeg háromszorosát, de legfeljebb 50 millió forintot 
vonhat le az adózás előtti eredményéből, ha felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos 
Akadémia, vagy bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet és a vállalkozás által írásban 
kötött szerződés alapján közösen végzett alapkutatásról, alkalmazott kutatásról vagy kísérleti 
fejlesztésről van szó. A csökkentő tétel de minimis támogatásnak minősül. 
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4. Kis- és középvállalkozások beruházása (Tao. Tv. 7. § (1) zs. pont) 
A kis és középvállalkozások az adóévben elszámolt, korábban még használatba nem vett: 

- új ingatlan – ide nem értve az üzemkörön kívüli ingatlant – üzembe helyezése érdekében 
elszámolt adóévi beruházás értékét, 

- új műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolt tárgyi eszközök üzembe helyezése 
érdekében elszámolt adóévi beruházás értékét, 

- ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás 
értékét,  

- az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem 
vett szellemi termék bekerülési értékét  

levonhatják az adózás előtti eredményből. 
A kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adóév egészében a vállalkozás 
valamennyi tagja (részvényese, üzletrész tulajdonosa kizárólag magánszemély (ideértve az MRP-t 
is) volt. A csökkentő tétel maximum 30 millió Ft lehet. A csökkentő tétel de minimis támogatásnak 
minősül. 
 
Adókedvezmények 
1. Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe helyezett, legalább 3 
milliárd Ft értékű termék előállítást szolgáló beruházás után (Tao. tv. 21. § (7)) 
(2012-től nem szerepel az adókedvezmények között.)  
Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel, vagy cégbíróságon, helyi 
önkormányzatnál bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozás által igénybe vehető 
adókedvezményt, az 1996. december 31.-ét követően, de legkésőbb 2002. december 31.-éig a 
térségben megkezdett és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, legalább 3 milliárd forint 
értékű, termék előállítást szolgáló beruházás után, az üzembe helyezést követő 10 adóévben, 
utoljára a 2011. évi adóalap utáni adóból levonhatja. 
Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezését követő második adóévben és azt követően csak 
abban az adóévben vehető igénybe, amelyben a vállalkozás által foglalkoztatottak éves átlagos 
állományi létszáma legalább 100 fővel meghaladja a beruházás megkezdését megelőző adóévben 
foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát. További feltétel szerint az adókedvezményt a 
vállalkozás akkor veheti igénybe, ha a beruházást olyan térségben helyezi üzembe és ott üzemelteti, 
amely a beruházás megkezdésekor társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségnek minősül. 
Az adókedvezmény az adónak a termék előállító tevékenységből származó árbevételnek az összes 
árbevételhez viszonyított arányával számított összege. 
Adókedvezményre jogosult a vállalkozás akkor is, ha a beruházás olyan megyében van, amelyben a 
beruházás megkezdését megelőző 2 év valamelyikében, decemberben az Országos Munkaügyi 
Módszertani Központ által mért munkanélküliségi mutató meghaladta a 15 %-ot. 
 
 

2. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség után (Tao. tv. 22. § (9)) 
(2012-től nem szerepel az adókedvezmények között.)  
A vállalkozás az adóévben az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés közvetlen 
költségei között elszámolt bérköltség 10 %-át az adóévben és az azt követő három adóévben, 
egyenlő részletekben levonhatja az adójából. Adóévenként az említett feltételekkel elszámolt 
bérköltség 2,5 - 2,5 százaléka érvényesíthető. Abban az esetben, ha valamely adóévben a számított 
adó nem nyújt fedezetet a fenti kedvezmény adóévre jutó részének érvényesítésére, akkor ezen 
részből adókedvezményként igénybe nem vett rész más adóévben – a négyéves időkorlát 
figyelembe vételével – az arra az évre már eredetileg jutó 2,5 százalék és a megelőző adóév(ek)ről 
esetleg áthozott kedvezmény figyelembevételével igénybe vehető.   
 

Az adókedvezmény igénybevétele független attól, hogy a vállalkozás az alapkutatás, az alkalmazott 
kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségeivel csökkentette adózás előtti eredményét az 
adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény a számított adó legfeljebb 70 százalékáig 
érvényesíthető. 
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3. A szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség után (Tao. tv. 22. § (9)) 
(2012-től nem szerepel az adókedvezmények között.)  
A szoftverfejlesztő alkalmazása révén a tárgyévben elszámolt bérköltség 10 százaléka levonható az 
adóból az adóévben és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben. Adóévenként az 
elszámolt bérköltség 2,5 - 2,5 százaléka érvényesíthető. Abban az esetben, ha valamely adóévben a 
számított adó nem nyújt fedezetet a kedvezmény adóévre jutó részének érvényesítésére, akkor ezen 
részből adókedvezményként igénybe nem vett rész más adóévben – a négyéves időkorlát 
figyelembevételével – az arra az évre már eredetileg jutó 2,5 százalék és a megelőző adóév(ek)ről 
esetleg áthozott kedvezmény figyelembevételével igénybe vehető.   Az adókedvezmény 
igénybevétele független attól, hogy az adózó az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti 
fejlesztés közvetlen költségeivel csökkentette adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. 
Az adókedvezmény a számított adó legfeljebb 70 százalékáig érvényesíthető. 
 
4. Kis-, és középvállalkozások által szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt 
bérköltség után (Tao. tv. 22. § (10)) 
(2012-től nem szerepel az adókedvezmények között.)  
Kis- és középvállalkozásoknál a szoftverfejlesztő tárgyévben elszámolt bérköltségének (a 10 
százalék adókedvezmény mellett) 15 százaléka adókedvezményként levonható az adóból az 
adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben. Adóévenként az elszámolt 
bérköltség 2,5 - 2,5 százaléka érvényesíthető. Abban az esetben, ha valamely adóévben a számított 
adó nem nyújt fedezetet a kedvezmény adóévre jutó részének érvényesítésére, akkor ezen részből 
adókedvezményként igénybe nem vett rész más adóévben – a négyéves időkorlát figyelembe 
vételével – az arra az évre már eredetileg jutó 2,5 százalék és a megelőző adóév(ek)ről esetleg 
áthozott kedvezmény figyelembevételével igénybe vehető. Az adókedvezmény igénybe vétele 
független attól, hogy az adózó az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés 
közvetlen költségeivel csökkentette adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az 
adókedvezmény a számított adó legfeljebb 70 százalékáig érvényesíthető. Az adókedvezmény de 
minimis támogatásnak minősül. 
 
5. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye (Tao. tv. 22/A §) 
A kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozás hitelszerződés alapján tárgyi eszköz 
beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata után érvényesíthet 
adókedvezményt. Az adókedvezmény az adóévben kifizetett kamat 40 százaléka, legfeljebb a 2003. 
december 31-éig megkötött hitelszerződés esetén 5 millió forint, illetve a 2004. évtől kötött 
hitelszerződés esetén 6 millió forint. 
Az adókedvezményként igénybe vett összeg nem haladhatja meg a számított társasági adó 70 
százalékát. Az adókedvezmény de minimis vagy kkv-knak nyújtott állami támogatásnak minősül. 
 
 
6. Fejlesztési adókedvezmény Kormány által történő engedélyezés alapján (Tao. tv. 22/B §) 
A vállalkozás fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe:  

- a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás, 
- kedvezményezett településen üzembe helyezett jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű 

beruházás, 
- a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű 

élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai 
feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás, 

- a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, önálló környezetvédelmi beruházás, 
- jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, 
- meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalom meghatározása 

szerinti állandó helyű szolgálat keretében vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről 
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szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező elektronikus hírközlő 
hálózat fejlesztésével, vagy 

- 2006. január l-jét követően szerzett frekvenciahasználati jogosultság alapján megvalósuló, 
széles sávú internet szolgáltatást szolgáló beruházás, 

- a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy 
a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás, 

- a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló 
beruházás, 

- munkahelyteremtést szolgáló beruházás, 
- a jegyzett tőke felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a 

tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a 
napját követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, 
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás üzembe helyezése és a 
kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új 
létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését vagy – az alapkutatást, alkalmazott 
kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházást kivéve – az előállított termék, a 
nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását 
eredményezi. 

 
Az adókedvezményt az adózó maga állapítja meg. A kormányrendeletben meghatározott időtartam 
alatt összevonandó, jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó – 
kormányrendeletben meghatározott – elszámolható költség esetén az adózó az adókedvezményt az 
adópolitikáért felelős miniszterhez benyújtott kérelemre hozott határozat alapján veheti 
igénybe.(2012-től kormányhatározat alapján vehető igénybe.) 
Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a 
beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő kilenc adóévben, legfeljebb a 
bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóévben veheti igénybe a 
vállalkozás. 
A vállalkozás által igénybe vett adókedvezmény, valamint a kormányrendeletben meghatározott más 
állami támogatás együttes összege jelenértéken nem haladhatja meg a bejelentett, engedély esetén a 
határozatban megállapított, de legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült, elszámolható költség 
összegére vetített, a kormányrendeletben meghatározott aránnyal számított értéket. 
 
A jelenértéken számított 3 milliárd és 1 milliárd forint értékű beruházás esetén az adókedvezmény 
igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő 
négy adóévben: 

- a vállalkozás által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 150 fővel - ha a 
vállalkozás a beruházást kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén 
helyezi üzembe és üzemelteti, legalább 75 fővel – haladja meg a beruházás megkezdését 
megelőző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy 

- az adózónál elszámolt, évesített bérköltség legalább az adóév első napján érvényes 
minimálbér adóévre számított összegének hatszázszorosával – ha az adózó a beruházást 
kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és 
üzemelteti, legalább háromszázszorosával – haladja meg a beruházás megkezdését megelőző 
adóév évesített bérköltségét. 

 
Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további 
feltétele, hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő harmadik adóévben és az 
azt követő négy adóévben:  

- az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók legalább 20 százalékát 
pályakezdőként felvett munkavállalók adják, 
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- a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a beruházás megkezdését megelőző adóévben 
foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, ha… 

- a vállalkozás a beruházást kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási 
területén helyezi üzembe és üzemelteti, akkor nagyvállalkozásnál 150 fővel, 
középvállalkozásnál 75 fővel, kisvállalkozásnál 15 fővel 

- a vállalkozás a beruházást a leghátrányosabb 48 kistérség települési 
önkormányzatának közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, akkor 
nagyvállalkozásnál 20 fővel, kis- és középvállalkozásnál 5 fővel, 

- egyéb települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, 
akkor nagyvállalkozásnál 300 fővel, középvállalkozásnál 150 fővel, 
kisvállalkozásnál 30 fővel, haladja meg. (2010-től nem szerepel az 
adókedvezmények között.)  

 
7. Korábbi befektetések alapján (Tao. tv. 29. § (5)) 
Korábban – a vállalkozás befektetései alapján – megszerzett jogosultság alapján az adóból 
levonható kedvezmények. 
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5. sz. melléklet 
I. táblázat: A középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények 
tevékenységenként (db, %) 
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1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény 2 7 0 4 6 1 0 1 1 1 1 24 

%-os megoszlás 8 29 0 17 25 4 0 4 4 4 4 100 

2. Szabadalom,  mintaoltalom  3 39 2 8 40 5 8 0 0 2 1 108 
%-os megoszlás 3 36 2 7 37 5 7 0 0 2 1 100 

3. K+F közvetlen költsége utáni  14 87 4 19 81 9 28 1 8 2 6 259 

%-os megoszlás 6 34 2 7 31 3 12 1 3 1  100 
4. Kkv-k beruházása utáni 
kedvezmény 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

%-os megoszlás 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0  100 
5. Elmaradott térségben üzembe 
helyezett legalább 3 milliárd Ft 
értékű beruházás 
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%-os megoszlás 0 o 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 

6. K+F, költségei között elszámolt 
bérköltség adókedvezménye 
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%-os megoszlás 0 68 0 0 0 8 0 8 0 8 8 100 

7. K+F költségei között elszámolt 
bérköltség halasztott adókedv. 
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%-os megoszlás 9 64 0 9 18 0 0 0 0 0 0 100 

8. Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni adókedvezmény (10%) 

 
15 

 
111 
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20 

 
33 
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17 

 
230 

%-os megoszlás 7 48 1 9 14 3 2 3 3 3 7 100 
9. Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni halasztott adókedv.(10%) 

 
11 

 
24 
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57 

%-os megoszlás 19 42 4 7 16 0 4 2 2 2 4 100 

10. Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni adókedvezmény (15%) 
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%-os megoszlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11. Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni halasztott adókedv. (15%) 

 
221 

 
1222
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163
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189 

 
112 

 
112 

 
99 
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284 

 
3 436 

%-os megoszlás 6 36 4 5 17 6 3 3 3 9 8 100 

12. Kkv-k  kamatkedvezménye   
0 
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%-os megoszlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13. Fejlesztési adókedvezmény 
Kormány által történő eng.  

 
2 

 
8 

 
1 

  
1 

 
0 

 
0 

 
2 

  
1 

 
1 

 
16 

%-os megoszlás 13 50 6 0 6 0 0 13 0 6 6 100 
14. Korábbi befektetések utáni 
adókedvezmény 
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32 

Összesen 269 1524 158 220 749 213 156 136 116 334 313 4 188
%-os megoszlás 6,4 36,4 3,8 5,2 17,9 5 3,7 3,2 2,9 8 7,5 100 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
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II. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények 
régiónként (db, %) 
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1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény 4 1 1 6 4 3 5 24 

%-os megoszlás 17 4 4 25 17 12 21 100 
2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye 11 13 16 17 19 16 16 108 

%-os megoszlás 10 12 15 16 18 15 15 100 
3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény 27 42 30 42 45 27 46 259 

%-os megoszlás 10 16 12 16 17 10 18 100 
4. Kkv-k beruházása utáni kedvezmény 0 0 0 1 0 0 0 1 

%-os megoszlás 0 0 0 100 0 0 0 100 
5. Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott térségben 
üzembe helyezett legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás 

 
0 
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0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

%-os megoszlás 0 0 0 0 0 0 100 100 
6.Kutatás, kísérleti fejlesztés bérköltség adókedvezménye. 2 0 1 4 2 3 1 13 

%-os megoszlás 15 0 8 31 15 23 8 100 
7. Kutatás, fejlesztés bérköltség halasztott adókedvezménye 2 0 0 5 1 1 2 11 

%-os megoszlás 18 0 0 45 9 9 18 100 
8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) 16 22 22 39 35 24 72 230 

%-os megoszlás 7 10 10 17 15 10 31 100 
9. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedv. (10%) 255 345 302 348 384 241 1561 3 436

%-os megoszlás 7 10 9 10 11 7 45 100 
10.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

%-os megoszlás 0 0 0 0 0 0 0 0 
11.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedv. (15%) 5 9 3 7 12 4 17 57 

%-os megoszlás         
12. Kkv-k  kamatkedvezménye  0 0 0 0 0 0 0 0 

%-os megoszlás         

13.Fejlesztési adókedvezmény kormány eng. alapján 1 0 2 1 0 1 11 16 
%-os megoszlás 6 0 13 6 0 6 69 100 

14.Korábbi befektetések utáni adókedvezmény 0 2 2 4 2 1 21 32 
%-os megoszlás 0 6 6 12 6 3 66 100 

Összesen 323 434 379 474 504 321 1 753 4 188
%-os megoszlás 7,6 10,4 9,5 11 12 7,5 42 100 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
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III. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények a 
külföldi tulajdon aránya szerinti csoportosításban 

1.  2.  3.  4.  5.   

Jogcím csoport 
Összesen 

1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény 2 12 10   24 
%-os megoszlás 8 50 42 0 0 100 

2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye 1 69 32 6  108 
%-os megoszlás 0,9 64 29,6 5,5  100 

3. K+F közvetlen költsége utáni kedvezmény 79 160 18 2  259 
%-os megoszlás 30 62 7 1 0 100 

4. Kkv-k beruházása utáni kedvezmény   1   1 

%-os megoszlás 0 0 100 0 0 100 
5. Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott 
térségben üzembe helyezett legalább 3 milliárd 
Ft értékű beruházás 

  
 

1 

     
 

1 
%-os megoszlás 100 0 0 0 0 100 

6. K+F költségei között elszámolt bérköltség 
adókedvezménye 

 
10 

 
3 

    
13 

%-os megoszlás 77 23 0 0 0 100 

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között 
elszámolt bérköltség halasztott adókedvezménye 
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1 

   
11 

%-os megoszlás 17 73 10 0 0 100 
8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
adókedvezmény (10%) 

 
9 

 
154 

 
61 

 
6 

  
230 

%-os megoszlás 4 67 27 2 0 100 
9. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott 
adókedvezmény (10%) 

 
1 

 
37 

 
19 

   
57 

%-os megoszlás 2 65 33 0 0 100 
10.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
adókedvezmény (15%) 

      
0 

11.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott 
adókedvezmény (15%) 

 
1 803 

 
1 497 

 
89 

 
26 

 
21 

 
3 436 

%-os megoszlás 52 44 2,6 0,8 0,6 100 
12. Kkv-k  kamatkedvezménye       0 
13.Fejlesztési adókedvezmény Kormány által 
történő engedélyezés alapján 

  
12 

 
4 

   
16 

%-os megoszlás 0 75 25 0 0 100 
14.Korábbi befektetések utáni adókedvezmény 5 25 1 1  32 

%-os megoszlás 16 78 3 3 0 100 
Összesen igénybe vett jogcím: 1913 1977 236 41 21 4188 

%-os megoszlás 45,7 47,2 5,6 1 0,5 100 
 
Megjegyzés: Külföldi tulajdon aránya:  1. csoport: 0 %,  2. csoport:   0,1 % -   25 % közötti,  3. csoport:  
   25,1 % -   50 % közötti, 4. csoport:  50,1 % -   75 % közötti,  5. csoport:  75,1 % - 100 % közötti)   

 
Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás   

 
 
 
 
 
 

 



 140

6. sz. melléklet 
Középvállalkozások: Normalitás vizsgálat 

 
IV. táblázat: Normalitás vizsgálat Kolmogorov-Smirnov teszttel  

 
 
 
 
 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 

V. táblázat: Normalitás vizsgálat Kolmogorov-Smirnov teszttel  
 N=4491 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Átlag 71,22 36,55 159,87 ,01 ,06 93,63 119,88 Normál  
paraméterek 
1 000 Ft-ban Szórás 3251,447 386,323 2804,94 ,955 3,731 2248,700 3072,139

Abszolút ,503 ,514 ,477 ,506 ,506 ,514 ,513 
Pozitív ,503 ,514 ,465 ,506 ,506 ,514 ,513 

A legnagyobb 
eltérés 

Negatív -,491 -,462 -,477 -,494 -,494 -,483 -,484 
Kolmogorov- 
Smirnov Z. 

  
33,735 

 
34,422 

 
31,985

 
33,891 

 
33,891 

 
34,426 

 
34,386 

Asymp. Sig. 
 (2-tailed) 

Nem 
 normál eloszlás 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 N=4491 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Normál  
paraméterek 

 
Átlag 

 
2822,68 

 
,03 

 
,00 

 
116 759,797

 
,00 

 
70,61 

 
397,05 

 Szórás 35527,188 ,224 ,000 808660,00 ,000 2110,237 8704,344
Abszolút ,487 ,532  ,443  ,510 ,511 
Pozitív ,487 ,532  ,343  ,510 ,511 

A legnagyobb 
 eltérés 

Negatív -,468 -,455  -,443  -,487 -,482 
Kolmogorov- 
Smirnov Z 

  
32,666 

 
35,681 

  
29,661 

  
34,163 

 
34,249 

Asymp. Sig. 
 (2-tailed) 

Nem 
 normál eloszlás 

 
,000 

 
,000 

  
,000 

  
,000 

 
,000 

Megjegyzés:  
1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény 
2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye 
3. Kutatás kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény 
4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény 
5. Társ.-i, gazd.-i szempontból elm. térségben üzembe helyezett legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás 
6. Kutatás, kísérleti fejlesztés, költségei között elszámolt bérköltség adókedvezménye 
7. Kutatás, kísérleti fejlesztés, költségei között elszámolt bérköltség halasztott adókedvezménye 
8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) 
9.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (10%) 
10.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%) 
11.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (15%) 
12. Kis-és középvállalkozások kamatkedvezménye 
13. Fejlesztési adókedvezmény Kormány által történő engedélyezés alapján 
14. Korábbi befektetések utáni adókedvezmény 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját  számítás 
 

 
 
 

N= 4491 
Számított adó 

(16% vagy 
10/16%) 

Adókedvez-
mények 

(igénybevett) 

Számított 
adózás előtti 

eredmény 

Számított 
adóalap 

Átlag 13 132,8066 369,32 313 702,2188 203 234,8750Normál 
paraméterek 
1 000 Ft-ban Szórás 47 732,22656 4 792,064 716 681,50000 4 996 334,00000

Abszolút ,392 ,469 ,330 ,459
Pozitív ,316 ,431 ,262 ,375

A legnagyobb 
eltérés 
 Negatív -,392 -,469 -,330 -,459
Kolmogorov-
Smirnov Z 

  
26,243 31,449 22,094 30,747

Asymp. Sig.  
(2-tailed) 

Nem normál 
eloszlás  ,000 ,000 ,000 ,000



 141

VI. táblázat: Leíró statisztika (N=4491) 
 

Csökkentő tételek Minimum Maximum 
(1 000 Ft) 

Átlag  
(1 000 Ft 

Szórás Ferdeség Std. 
Error 

Csucsosság Std. 
Error

1. Kapott jogdíj utáni 
kedvezmény 

 
0 

 
213 837 

 
71,22 

 
3251,447 

 
63,626 

 
,037 

 
4 166,512 

 
,073 

2. Szabadalom és mintaoltalom 
kedvezménye 

 
0 

 
17 405 

 
36,55 

 
386,323 

 
25,192 

 
,037 

 
965,285 

 
,073 

3. Kutatás ,kísérleti fejlesztés 
közvetlen költsége utáni 
kedvezmény 

 
 
0 

 
 

131 580 

 
 

159,87 

 
 

2 804,941 

 
 

42,952 

 
 

,037 

 
 

1 955,580 

 
 

,073 
4. Kis-  és középvállalkozások 
beruházása utáni kedvezmény 

 
0 

 
64 

 
,01 

 
,955 

 
67,015 

 
,037 

 
4 491,000 

 
,073 

5. Társadalmi, gazdasági 
szempontból elmaradott 
térségben üzembe helyezett 
legalább 3 milliárd Ft értékű 
beruházás 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

250 

 
 
 
 

,06 

 
 
 
 

3,731 

 
 
 
 

67,015 

 
 
 
 

,037 

 
 
 
 

4 491,000 

 
 
 
 

,073 
6. Kutatás,kisérleti 
fejlesztés,költségei között 
elszámolt bérköltség 
adókedvezménye 

 
 
 
0 

 
 
 

95 128 

 
 
 

93,63 

 
 
 

2 248,700 

 
 
 

30,281 

 
 
 

,037 

 
 
 

1 036,343 

 
 
 

,073 
7. Kutatás,kisérleti 
fejlesztés,költségei között 
elszámolt bérköltség halasztott 
adókedvezménye 

 
 
 
0 

 
 
 

136 130 

 
 
 

119,88 

 
 
 

3 072,139 

 
 
 

31,911 

 
 
 

,037 

 
 
 

1 163,157 

 
 
 

,073 
8. Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni adókedvezmény (10%) 

 
0 

 
187 2196 

 
2 822,68 

 
35 527,187

 
36,825 

 
,037 

 
1 781,552 

 
,073 

9.Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni halasztott adókedvezmény 
(10%) 

 
 
0 

 
 
2 

 
 

,03 

 
 

,224 

 
 

8,709 

 
 

,037 

 
 

73,886 

 
 

,073 
10.Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni adókedvezmény (15%) 

 
0 

 
0 

 
,00 

 
,000 

 
, 

 
, 

 
, 

 
, 

11.Szoftverfejlesztő bérköltsége 
utáni halasztott adókedvezmény 
(15%) 

 
 

,00 

 
 

49 153 688

 
 

11 6759,8 

 
 

808659,969

 
 

50,830 

 
 

,037 

 
 

3 025,153 

 
 

,073 
12. Kis-és középvállalkozások 
kamatkedvezménye 

 
0 

 
0 

 
,00 

 
,000 

 
, 

 
, 

 
, 

 
, 

13. Fejlesztési adókedvezmény 
Kormány által történő 
engedélyezés alapján 

 
 
0 

 
 

103 939 

 
 

70,61 

 
 

2 110,237 

 
 

42,050 

 
 

,037 

 
 

1 904,224 

 
 

,073 
14. Korábbi befektetések utáni 
adókedvezmény 

 
0 

 
406 802 

 
397,05 

 
8 704,344 

 
31,878 

 
,037 

 
1 236,324 

 
,073 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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7. sz. melléklet  

 
 
 
 

Középvállalkozások: Szórás homogenitás vizsgálat 
 

Független változó: Gazdálkodási forma, tevékenység, régió, külföldi tulajdon aránya 
Függő változó: Számított adózás előtti eredmény 

 
VII. táblázat: Adózás előtti eredmény szórás homogenitás vizsgálata (N=4491) 

Adózás előtti eredmény Számított adóalap Faktorok 
Levene test df1 df2 Sig. Levene test df1 df2 Sig. 

Gazdálkodási forma 50,381 2 4 480 ,000 ,606 2 4 480 ,546 
Tevékenység 22,281 10 4 480 ,000 3,669 10 4 480 ,000 
Régió 35,523 6 4 484 ,000 1,241 6 4 484 ,282 
Külföldi tulajdon 
aránya 

64,380 1 4 478 ,000 2,747 1 4 478 ,097 

 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
 
 
 
 

VIII. táblázat: Számított adó, innovációhoz kapcsolódó kedvezmények szórás homogenitás 
vizsgálata (N=4491) 

Számított adó 
(16% vagy10/16%) 

Innovációhoz kapcsolódó 
kedvezmények Faktorok 

Levene test df1 df2 Sig. Levene test df1 df2 Sig.
Gazdálkodási forma 46,398 2 4 488 ,000 5,191 2 4 488 ,006 
Tevékenység 29,685 10 4 480 ,000 6,484 10 4 480 ,000 
Régió 25,967 6 4 484 ,000 6,536 6 4 484 ,000 
Külföldi tulajdon aránya 48,054 1 4 478 ,000 12,496 1 4 478 ,000 

 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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          8. sz. melléklet 
Középvállalkozások: A faktoranalízishez használt adatállomány alkalmasságának vizsgálata 

 

IX. táblázat: Korrelációs mátrix 
  Mérleg 

szerinti 
eredmény 

Jegyzett 
tőke 

összege  

Adózás előtti 
eredmény 

Adóalap Összes 
kötelezettség 

Saját 
tőke 

Jegyzett tőke külföldi 
tulajdonban lévő része 

Mérleg szerinti 
eredmény 

 
1,000 ,490  

,278 
 

,245 
 

,669 
 

,600 
 

,155 
Jegyzett tőke 
összege  

 
,490 

 
1,000 

 
,438 

 
,384 

 
,395 

 
,940 

 
,451 

Adózás előtti 
eredmény 

 
,278 

 
,438 

 
1,000 

 
,953 

 
,242 

 
,468 

 
,110 

Adóalap ,245 ,384 ,953 1,000 ,227 ,418 ,091 
Összes kötelezettség ,669 ,395 ,242 ,227 1,000 ,435 ,084 
Saját tőke ,600 ,940 ,468 ,418 ,435 1,000 ,424 
Jegyzett tőke 
külföldi tulajdonban 
lévő része 

 
 

,155 

 
 

,451 

 
 

,110 

 
 

,091 

 
 

,084 

 
 

,424 

 
 

1,000 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 

X. táblázat: Anti-image mátrixok 
  Mérleg 

szerinti 
eredmény 

Jegyzett tőke 
összege  

Adózás 
előtti 

eredmény 

Adóalap Összes 
kötelezett-

ség 

Saját tőke Jegyzett tőke 
külföldi tulajdonban 

lévő része 
Anti-image kovariancia matrix 

Mérleg szerinti 
eredmény 

 
,392 

 
5,945E-02 

 
-7,541E-03 

 
1,120E-02 

 
-,263 

 
-8,260E-02 

 
2,163E-02 

Jegyzett tőke 
összege 

 
5,945E-02 

 
,103 

 
-7,737E-03 

 
8,406E-03 

 
-3,595E-02 

 
-8,466E-02 

 
-4,183E-02 

Adózás előtti 
eredmény 

 
-7,541E-03 

 
-7,737E-03 

 
8,576E-02 

 
-8,306E-02 

 
7,204E-03 

 
-1,294E-03 

 
1,212E-02 

Adóalap 1,120E-02 8,406E-03 -8,306E-02 9,054E-02 -1,212E-02 -4,082E-03 -3,083E-03 
Összes 
kötelezettség 

-,263 -3,595E-02 7,204E-03 -1,212E-02 ,533 2,502E-02 4,508E-02 

Saját tőke -8,260E-02 -8,466E-02 -1,294E-03 -4,082E-03 2,502E-02 8,681E-02 -1,419E-02 
Jegyzett tőke 
külföldi 
tulajdonban 
lévő része 

 
 
 

2,163E-02 

 
 
 

-4,183E-02 

 
 
 

1,212E-02 

 
 
 

-3,083E-03 

 
 
 

4,508E-02 

 
 
 

-1,419E-02 

 
 
 

,775 
Anti-image korrelációs mátrix 

Mérleg szerinti 
eredmény 

 
,659a 

 
,296 

 
-4,113E-02 

 
5,944E-02 

 
-,575 

 
-,448 

 
3,924E-02 

Jegyzett tőke 
összege 

 
,296 

 
,657 a 

 
-8,238E-02 

 
8,710E-02 

 
-,153 

 
-,896 

 
-,148 

Adózás előtti 
eredmény 

 
-4,113E-02 

 
-8,238E-02 

 
,620 a 

 
-,943 

 
3,369E-02 

 
-1,500E-02 

 
4,700E-02 

Adóalap 5,944E-02 8,710E-02 -,943 ,599 a -5,515E-02 -4,605E-02 -1,164E-02 
Összes 
kötelezettség 

 
-,575 

 
-,153 

 
3,369E-02 

 
-5,515E-02 

 
,707 a 

 
,116 

 
7,010E-02 

Saját tőke -,448 -,896 -1,500E-02 -4,605E-02 ,116 ,662 a -5,470E-02 
Jegyzett tőke 
külföldi 
tulajdonban 
lévő része 

 
 
 

3,924E-02 

 
 
 

-,148 

 
 
 

4,700E-02 

 
 
 

-1,164E-02 

 
 
 

7,010E-02 

 
 
 

-5,470E-02 

 
 
 

,928 a 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  
Megjegyzés: a: Measures of Sampling Adequacy (MSA) = a mintavétel megfelelőségének mércéje 
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9. sz. melléklet 
 

Középvállalkozások: A kereszttábla elemzés eredményei 
 
XI. táblázat: A kedvezmények igénybevétele és a külföldi tulajdon közötti kapcsolat 

A kedvezményt preferálja 

Kedvezmény megnevezése Össze-
függés 

Nincs 
külföldi 

tulajdonrész 

Van  
külföldi 

tulajdonrész
1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény van  I 

2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye van  I 

3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni 
kedvezmény 

van  I 

4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény nincs - - 

5. Társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott térségben 
üzembe helyezett legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás 

nincs - - 

6.  Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt 
bérköltség adókedvezménye 

van I  

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt 
bérköltség halasztott adókedvezménye 

nincs - - 

8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) van  I 

9. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény 
(10%) 

van  I 

10.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%) nincs - - 

11.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény 
(15%) 

van I  

12. Kis-és középvállalkozások kamatkedvezménye  nincs - - 

13.Fejlesztési adókedvezmény a kormány által történő 
engedélyezés alapján 

van  I 

14.Korábbi befektetések utáni adókedvezmény nincs - - 

      Megjegyzés: I: A csökkentési lehetőség igénybevételét preferálták az adott tulajdonú 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
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XII. táblázat: A kedvezmények igénybevétele és a külföldi tulajdon részaránya közötti 
kapcsolat 

Külföldi tulajdon aránya %-ban 
Kedvezmény megnevezése 

0 0,1-25 25,1-50 50,1-75 75,1-100
1. Kapott jogdíj utáni kedvezmény  I I   

2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye  I I   

3. Kutatás ,kísérleti fejlesztés közvetlen 
költsége utáni kedvezmény 

 I I   

4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni 
kedvezmény 

     

5. Társadalmi, gazdasági szempontból 
elmaradott térségben üzembe helyezett 
legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás 

     

6.Kutatás, kísérleti fejlesztés, költségei között 
elszámolt bérköltség adókedvezménye 

I     

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között 
elszámolt bérköltség halasztott 
adókedvezménye 

 I I   

8. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
adókedvezmény (10%) 

 I I   

9. Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott 
adókedvezmény (10%) 

 I I   

10.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
adókedvezmény (15%) 

     

11.Szoftverfejlesztő bérköltsége utáni 
halasztott adókedvezmény (15%) 

I     

12. Kis-és középvállalkozások 
kamatkedvezménye  

     

13.Fejlesztési adókedvezmény a kormány által 
történő engedélyezés alapján 

 I I   

14.Korábbi befektetések utáni adókedvezmény  I    

Megjegyzés: I: A csökkentési lehetőség igénybevételét preferálták  
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

XIII. táblázat: Külföldi tulajdonnal rendelkező vállalkozások főbb jellemzői 
Külföldi tulajdon aránya 

%-ban Megnevezés 
Belföldi 
tulajdon 

aránya 100% 0,1-50 50,1-100 
Régiók   
Dél- Dunántúl 6,9 7,9 1,3 
Nyugat-Dunántúl 9,8 10,3 5,2 
Közép-Dunántúl 8,7 8,8 7,8 
Dél –Alföld 9,8 12,4 7,8 
Észak-Alföld 10,4 12,7 11,7 
Észak-Magyarország 8,1 7,8 3,9 
Közép-Magyarország 46,3 40,2 62,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 
    
Gazdálkodási forma    
Korlátolt felelősségű társaság 91,1 73,8 64,9 
Részvénytársaság 6,4 25,4 32,5 
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 2,6 ,8 2,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Tevékenységek   
Mező-, erdőgazdaság, halászat 1,6 10,3 0 
Feldolgozóipar 40,6 34,4 24,7 
Bányászat, villamosenergia, vízellátás, hulladékgazdálkodás 2,9 4,9 3,9 
Építőipar 4,7 6,1 1,3 
Kereskedelem 14,2 19,2 22,1 
Szállítás, raktározás 5,7 4,4 5,2 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 3,4 3,0 3,9 
Információ, kommunikáció 2,1 3,8 2,6 
Ingatlanügyletek 2,3 2,6 5,2 
Szakmai tudományos, műszaki tevékenység 13,2 5,8 5,2 
Egyéb szolgáltatás 9,3 5,6 26,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Jegyzett tőke (ezer Ft-ban)   
          0,1-10000 3,3 1,5 0 
     10001-30000 6,3 3,2 3,9 
     30001-100000 14,8 8,0 2,6 
   100000- 75,5 87,3 93,5 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Összes kötelezettség (ezer Ft-ban)    
       0-20 16,4 42,7 55,8 
  20,1-3000 34,3 9,5 6,5 
 3001-5000 5,0 2,9 1,3 
 5001- 44,4 44,9 36,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Adózás előtti eredmény (ezer Ft-ban)   
negatív 0 ,2 0 
nulla ,9 6,1 10,4 
             0,1-   465700 85,7 75,0 59,7 
   465700,1- 1527500 11,3 14,6 18,2 
 1527500,1-4405000 2,0 4,2 11,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Adóalap (ezer Ft-ban)   
 negatív 4,4 19,8 35,1 
              0 ,5 ,1 1,3 
             0,1-259050 71,0 51,6 36,4 
   259050,1-1227400 21,1 22,9 13,0 
 1227400,1-3919600 2,7 4,6 10,4 
 3919600,1- ,4 1,1 3,9 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

Adó (ezer Ft-ban)   
            0 22,2 23,2 23,4 
         0,1-3200 45,3 26,9 32,5 
   3200,1-45900 28,9 43,2 28,6 
 45900,1-1637500 3,7 6,8 15,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
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XIV. táblázat: A középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények (a kereszttábla elemzése tevékenységek szerint) 
Ssz.  

Jogcím 
Össze-
függés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Össz. I 

1. Kapott jogdíj bevételének 50 %-a  nincs - - - - - - - - - - - 0 
2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye van - - - - I - I - - N N 2 
3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény van - - N N I - I N - N N 2 
4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény nincs - - I - - - - - - - - 1 
5. Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe helyezett, 

legalább 3 milliárd Ft értékű 
nincs - - - - - I - - - - - 1 

6. Kutatás kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség 
adókedvezménye 

nincs - I - - - - - - - - - 1 

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség halasztott 
adókedvezménye  

nincs - I - - - - - - - - - 1 

8. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) van - I - I - - - - - N - 2 
9. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (10%) nincs I - - - - - - - - - - 1 

10. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%) - - - - - - - - - - - - 0 
11. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (15%) van - N - N - I - - I - I 3 

12. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye - - - - - - - - - - -  0 
13. Fejlesztési adókedvezmény a kormány által történő engedélyezés alapján nincs I I - - - - - I - - - 3 

14. Korábbi befektetések utáni adókedvezmény nincs - - - - - - - I - I - 2 
 Összesen  I:2 

 
I:4 

 
I:1 

 
I:1 

 
I:2 

 
I:2 

 
I:2 

 
I:2 

 
I:1 

 
I:1 

 
I:1 

 
I:19 

 
Megjegyzés: I: A csökkentési lehetőség igénybevételét preferálják az adott ágazaton belül, N: A csökkentési lehetőség igénybevételét nem preferálják 
az adott ágazaton belül 1: Mező-, erdőgazdaság, halásza, 2: Feldolgozóipar, 3: Bányászat, villamosenergia, vízellátás, hulladékgazdálkodás,  
4: Építőipar, 5: Kereskedelem, 6: Szállítás, raktározás, 7: Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, 8: Információ, kommunikáció, 9: Ingatlanügyletek,  
10: Szakmai tudományos, műszaki tevékenység, 11: Egyéb szolgáltatás 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
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XV. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett, innovatív fejlesztést ösztönző kedvezmények (kereszttábla elemzés régiónként) 
Ssz. Jogcím Összefüggés 1 2 3 4 5 6 7 Összes: I
1. Kapott jogdíj bevételének 50 %-a  nincs - - - I - - N 1 
2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye van I - I I I I N 5 
3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni kedvezmény van I I I I I I N 6 
4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni kedvezmény nincs - - - I - - - 1 
5. Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott térségben üzembe helyezett, 

legalább 3 milliárd Ft értékű  
nincs - - - - - - - 0 

6. Kutatás kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség 
adókedvezménye 

nincs - - - I - I N 2 

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt bérköltség  halasztott 
adókedvezménye  

nincs - - - I - - - 1 

8. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (10%) van - - - I I I N 3 
9. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (10%) nincs - - - - I - N 1 
10. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény (15%) - - - - - - - - 0 
11. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott adókedvezmény (15%) van - - - N N N I 1 

12. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye - - - - - - - - 0 
13. Fejlesztési adókedvezmény a kormány által történő engedélyezés alapján nincs - - - - - - I 1 

14. Korábbi befektetések utáni adókedvezmény nincs - - - - - - I 1 
 Összesen  I:2 I:1 I:2 I:7 I:4 I:4 I:3 23 

Megjegyzés: I: A csökkentési lehetőség igénybevételét preferálják az adott régióban lévő vállalkozások, N: A csökkentési lehetőség igénybevételét nem 
preferálják az adott régión belül 1.  Dél- Dunántúl, 2. Nyugat-Dunántúl, 3. Közép-Dunántúl, 4. Dél-Alföld, 5. Észak-Alföld, 6. Észak-Magyarország,  
7. Közép-Magyarország 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
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XVI. táblázat: Középvállalkozások által igénybe vett – innovatív fejlesztést ösztönző –
kedvezmények kereszttábla elemzése gazdálkodási formánként 

S.sz. Jogcím Össze-
függés 

Kft Rt Egyéb* Összes I 

1. Kapott jogdíj bevételének 50 %-a  nincs N I - 1 

2. Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye van N I N 1 

3. Kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége utáni 
kedvezmény 

van N I - 1 

4. Kis- és középvállalkozások beruházása utáni 
kedvezmény 

nincs - - - 0 

5. Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott 
térségben üzembe helyezett, legalább 3 milliárd Ft 
értékű 

nincs - - - 0 

6. Kutatás kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt 
bérköltség adókedvezménye 

nincs - - - 0 

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei között elszámolt 
bérköltség halasztott adókedvezménye  

nincs - - - 0 

8. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény 
(10%) 

van I N N 1 

9. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott 
adókedvezmény (10%) 

van N I I 2 

10. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni adókedvezmény 
(15%) 

- - - - 0 

11. A szoftverfejlesztő bérköltsége utáni halasztott 
adókedvezmény (15%) 

van N I I 2 

12. Kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye - - - - 0 
13. Fejlesztési adókedvezmény a kormány által történő 

engedélyezés alapján 
nincs - I - 1 

14. Korábbi befektetések utáni adókedvezmény van N I - 1 
 Összesen  I:1 I:7 I:2 I:10 

 
Megjegyzés: I: A csökkentési lehetőség igénybevételét preferálják az adott vállalkozási formában 
működő vállalkozások N: A csökkentési lehetőség igénybevételét nem preferálják az adott gazdasági 
formánál * Egyéb: Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (bt-k, kkt-k stb.) 
Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
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10. sz. melléklet 
 

Középvállalkozások: Anova számítás 
 
XVII. táblázat: Számított adózás előtti eredmény variancia elemzése (N=4491) 

Faktor változó  Négyzet összeg Szabad-
ságfok Négyzet átlag F Sig.

Csoportok 
közötti 

36483886609801,03 2 18241943304900,510 36,070 ,000

Csoporton 
belüli 

2269725318491227,00 4488 505732022836,726   

Gazdálkodási 
forma 

Összes 2306209205101028,00 4490    
Csoportok 
közötti 

68960397019469,500 10 6896039701946,950 13,809 ,000

Csoporton 
belüli 

2237248808081555,00 4480 499385894661,062   

Tevékenység 

Összes 2306209205101025,00 4490    
Csoportok 
közötti 

72949210533477,00 6 12158201755579,510 24,412 ,000

Csoporton 
belüli 

2233259994567547,00 4484 498050846246,108   

Régió 

Összes 2306209205101024,00 4490    
Csoportok 
közötti 

16601920108855,07 1 16601920108855,070 32,485 ,000

Csoporton 
belüli 

2288532449866907,00 4478 511061288491,940

Külföldi tulajdon 
aránya 

Összes  2305134369975762,00 4479
Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XVIII. táblázat: Számított adózás előtti eredmény átlagainak összehasonlítása tevékenységenként 
(Tamhane teszt) 

95% -os valószínűségi 
intervallum (I) 

Tevékenységek 
(J)  

Tevékenységek 

Átlag 
különbsége 

(I-J) 

Sig. 
 

Alsó korlát Felső korlát 
Építőipar -263804,3116 ,000 -458423,9892 -69184,6341
Kereskedelem -249712,8575 ,000 -383542,1485 -115883,5666
Szállítás, raktározás -205209,5778 ,000 -351731,8828 -58687,2727
Információ, kommunikáció -530658,3150 ,000 -791223,3864 -270093,2437

Mező-, 
erdőgazdaság, 
halászat  
  
    Egyéb szolgáltatás -250167,6446 ,001 -444998,2291 -55337,0600

Mező-, erdőgazd. halászat 31446,1942 ,999 -36737,3366 99629,7249
Építőipar -232358,1175 ,003 -420844,5334 -43871,7015
Kereskedelem -218266,6634 ,000 -342817,0127 -93716,3140
Szállítás, raktározás -173763,3836 ,002 -312010,1286 -35516,6386
Információ, kommunikáció -499212,1209 ,000 -755337,8946 -243086,3472

Feldolgozóipar 
  
  
  
  
  Egyéb szolgáltatás -218721,4504 ,007 -407383,1616 -30059,7392
Bányászat, 
vill.en., hullad. 

Információ, kommunikáció -339353,5401 ,034 -667680,6562 -11026,4241

Mező-, erdőgazd. halászat 263804,3116 ,000 69184,6341 458423,9892
Feldolgozóipar 232358,1175 ,003 43871,7015 420844,5334

Építőipar 
  
  Szálláshely szolgáltatás, 

vendéglátás 
282768,5983 ,000 80958,1440 484579,0526

Mező-, erdőgazd. halászat 249712,8575 ,000 115883,5666 383542,1485
Feldolgozóipar 218266,6634 ,000 93716,3140 342817,0127
Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

268677,1442 ,000 124328,6387 413025,6497

Kereskedelem 
  
  
  

Információ, kommunikáció -280945,4575 ,048 -560826,5410 -1064,3740
Mező-, erdőgazd. halászat 205209,5778 ,000 58687,2727 351731,8828
Feldolgozóipar 173763,3836 ,002 35516,6386 312010,1286
Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

224173,8644 ,000 68127,8098 380219,9190

Szállítás,  
raktározás 
  
  
  Információ, kommunikáció -325448,7373 ,009 -611061,4256 -39836,0489

Építőipar -282768,5983 ,000 -484579,0526 -80958,1440
Kereskedelem -268677,1442 ,000 -413025,6497 -124328,6387
Szállítás, raktározás -224173,8644 ,000 -380219,9190 -68127,8098
Információ, kommunikáció -549622,6017 ,000 -815458,6266 -283786,5768

Szálláshely 
szolgáltatás, 
vendéglátás  
    
  Egyéb szolgáltatás -269131,9312 ,001 -471185,5129 -67078,3495

Mező-, erdőgazd. halászat 530658,3150 ,000 270093,2437 791223,3864
Feldolgozóipar 499212,1209 ,000 243086,3472 755337,8946
Bányászat, villamosenergia, 
vízellátás, hulladékgazd. 

339353,5401 ,034 11026,4241 667680,6562

Kereskedelem 280945,4575 ,048 1064,3740 560826,5410
Szállítás, raktározás 325448,7373 ,009 39836,0489 611061,4256
Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

549622,6017 ,000 283786,5768 815458,6266

Ingatlanügyletek 408874,3165 ,001 92523,3824 725225,2506

Információ, 
kommunikáció 
  
  
  
  
  
  
  

Szakmai tudományos, 
műszaki tev. 

447403,3865 ,000 161639,4738 733167,2991

Ingatlanügyletek Információ, kommunikáció -408874,3165 ,001 -725225,2506 -92523,3824
Szakmai, tud. 
műszaki tev. 

Információ, kommunikáció -447403,3865 ,000 -733167,2991 -161639,4738

Mező-, erdőgazd. halászat 250167,6446 ,001 55337,0600 444998,2291
Feldolgozóipar 218721,4504 ,007 30059,7392 407383,1616

Egyéb 
szolgáltatás 
 Szálláshely szolgáltatás, 

vendéglátás 
269131,9312 ,001 67078,3495 471185,5129

    Megjegyzés: Az átlagok különbsége 0,05 valószínűségi szint mellett szignifikáns 
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás  



152 
 

 
 

XIX. táblázat: Számított adóalap variancia elemzése (N=4491) 
Faktor változó  Négyzet összeg Szabad-

ságfok Négyzet átlag F Sig.

Csoportok 
közötti 

 
74368042035983,30 

 
2 

 
37184021017991,690 

1,490 ,226

Csoporton 
belüli 

 
112011086003187900,00 

 
4488 

 
24957906863455,410 

  

Gazdálkodási 
forma 

Összes 112085454045223900,00 4490    
Csoportok 
közötti 

 
238422242922037,00 

10  
23842224292203,710 

,955 ,481

Csoporton 
belüli 

 
111847031802301800,00 

 
4480 

 
24965855313013,800 

  

Tevékenység 

Összes 112085454045223800,00 4490    
Csoportok 
közötti 

 
5103586585271,24 

 
6 

 
850597764211,875 

,034 1,000

Csoporton 
belüli 

 
112080350458638600,00 

 
4484 

 
24995617854290,490 

  

Régió 

Összes 112085454045223800,00 4490    
Csoportok 
közötti 

 
4244687888943,993 

 
1 

 
4244687888943,993 

,170 ,680

Csoporton 
belüli 

 
112080730502344400,00 

 
4478 

 
25029193948714,710 

  

Külföldi tulajdon 
aránya 

Összes  112084975190233400,00 4479    
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 
 
 
 
  

XX. táblázat: Fizetett adó variancia elemzése (N=4491) 
Faktor változó  Négyzet összeg Szabad-

ságfok Négyzet átlag F Sig. 

Csoportok 
közötti 

 
85428993954,670 

 
2 

 
42714496977,335 

 
18,897 

 
,000 

Csoporton 
belüli 

 
10144432684126,790 

 
4488 

 
2260345963,486 

  

Gazdálkodási 
forma 

Összes 10229861678081,460 4490    
Csoportok 
közötti 

 
16826151858,137 

 
10 

 
1682615185,814 

 
20,534 

 
,000 

Csoporton 
belüli 

 
2040515281904,600 

 
24902 

 
81941823,223 

  

Tevékenység 

Összes 2057341433762,737 24912    
Csoportok 
közötti 

 
139177017406,800 

 
6 

 
23196169567,800 

 
10,308 

 
,000 

Csoporton 
belüli 

 
10090684660674,650 

 
4484 

 
2250375704,878 

  

Régió 

Összes 10229861678081,450 4490    
Csoportok 
közötti 

 
66947553713,615 

 
1 

 
66947553713,615 

 
29,504 

 
,000 

Csoporton 
belüli 

 
10161071095566,570 

 
4478 

 
2269109221,877 

  

Külföldi 
tulajdon aránya 

Összes  10228018649280,190 4479    
      Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXI. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények variancia elemzése (N=4491) 
Faktor változó  Négyzet összeg Szabad-

ságfok Négyzet átlag F Sig. 

Csoportok 
közötti 

 
6818976528275,460 

 
2 

 
3409488264137,735 

 
5,219 

 
,005 

Csoporton 
belüli 

 
2932171341151067,000 

 
4488 

 
653335860327,778 

  

Gazdálkodási 
forma 

Összes 2938990317679343,000 4490    
Csoportok 
közötti 

 
16070323991964,300 

 
10 

 
1607032399196,430 

 
2,463 

 
,006 

Csoporton 
belüli 

 
2922919993687380,000 

 
4480 

 
652437498590,933 

  

Tevékenységek 

Összes 2938990317679345,000 4490    
Csoportok 
közötti 

 
12511465224903,660 

 
6 

 
2085244204150,611 

 
3,195 

 
,004 

Csoporton 
belüli 

 
2926478852454435,000 

 
4484 

 
652649164240,507 

  

Régiók 

Összes 2938990317679338,000 4490    
Csoportok 
közötti 

 
4538390669280,010 

 
1 

 
4538390669280,010 

 
6,926 

 
,009 

Csoporton 
belüli 

 
2934291786879312,000 

 
4478 

 
655268375810,476 

  

Külföldi 
tulajdon 

Összes  2938830177548592,000 4479    
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXII. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó kedvezmények átlagainak összehasonlítása 
tevékenységenként (Tamhane teszt) 

95% -os valószínűségi 
intervallum 

(I) 
Tevékenységek 

(J) 
Tevékenységek 

Átlag 
különbsége 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Alsó korlát Felső korlát 

Építőipar 52068,9615 13048,91721 ,004 8621,8857 95516,0373 Mező-, 
erdőgazdaság, 
halászat   

Szálláshely szolg., 
vendéglátás 

 
67113,9280 

 
14211,36305 

 
,000 

 
19633,5405 

 
114594,3156 

Feldolgozóipar Információ, 
kommunikáció 

 
-156244,7751 

 
39774,90058 

 
,007 

 
-290582,3933 

 
-21907,1570 

Építőipar 103684,8656 28846,45701 ,022 6903,9915 200465,7398 Bányászat, 
vill.en., víz., 
hulladékgazd.   

Szálláshely szolg., 
vendéglátás 

 
118729,8321 

 
29390,58832 

 
,004 

 
20191,5641 

 
217268,1001 

Mező-, erdőgazd., 
halászat 

 
-52068,9615 

 
13048,91721 

 
,004 

 
-95516,0373 

 
-8621,8857 

Bányászat, 
vill.en., víz.,  

 
-103684,8656 

 
28846,45701 

 
,022 

 
-200465,7398 

 
-6903,9915 

Építőipar 
  
  

Információ, 
kommunikáció 

 
-183417,6593 

 
39881,59834 

 
,000 

 
-318091,2946 

 
-48744,0240 

Szálláshely szolg., 
vendéglátás 

 
53864,3406 

 
14151,00861 

 
,009 

 
6630,9274 

 
101097,7539 

Kereskedelem  
  

Információ, 
kommunikáció 

 
-144598,2852 

 
39749,42469 

 
,021 

 
-278857,5198 

 
-10339,0506 

Szálláshely szolg., 
vendéglátás 

 
48491,5304 

 
13416,23819 

 
,020 

 
3590,8560 

 
93392,2048 

Szállítás, 
raktározás  
  Információ, 

kommunikáció 
 

-149971,0954 
 

39493,81174 
 

,012 
 

-283439,0961 
 

-16503,0947 
Mező-, erdőgazd., 
halászat 

 
-67113,9280 

 
14211,36305 

 
,000 

 
-114594,3156 

 
-19633,5405 

Bányászat, vill.en. 
víz., hulladékg. 

 
-118729,8321 

 
29390,58832 

 
,004 

 
-217268,1001 

 
-20191,5641 

Kereskedelem -53864,3406 14151,00861 ,009 -101097,7539 -6630,9274 
Szállítás, 
raktározás 

 
-48491,5304 

 
13416,23819 

 
,020 

 
-93392,2048 

 
-3590,8560 

Szálláshely 
szolgáltatás, 
vendéglátás 
  
  
  
  

Információ, 
kommunikáció 

 
-198462,6258 

 
40276,92249 

 
,000 

 
-334376,5262 

 
-62548,7254 

Feldolgozóipar 156244,7751 39774,90058 ,007 21907,1570 290582,3933
Építőipar 183417,6593 39881,59834 ,000 48744,0240 318091,2946 
Szálláshely szolg., 
vendéglátás 

 
198462,6258 

 
40276,92249 

 
,000 

 
62548,7254 

 
334376,5262 

Információ, 
kommunikáció 

Szakmai tud., 
műszaki tev. 

 
162726,8894 

 
44709,28622 

 
,018 

 
12790,3417 

 
312663,4371 

Szakmai tud., 
műszaki tev  

Információ, 
kommunikáció 

 
-162726,8894 

 
44709,28622 

 
,018 

 
-312663,4371 -12790,3417

 Megjegyzés: Az átlagok különbsége 0,05 szint mellett szignifikáns 
 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXIII. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó kedvezmények átlagainak összehasonlítása 
régiónként (Tamhane teszt) 

95% -os valószínűségi 
intervallum (I) 

 Régiók 
(J) 

 Régiók 
Az átlag 

különbsége 
(I-J) 

Std. Error Sig.
Alsó korlát Felső korlát 

Dél- Dunántúl  Közép-Magyaro. -100879,7181 30094,24519 ,017 -192190,1851 -9569,2511
Átlag 78,7 millió Ft 

Nyugat-
Dunántúl  

Közép-Magyaro. -100324,2409 28200,63407 ,008 -185895,6375 -14752,8443

Átlag 79,3 millió Ft 
Dél –Alföld 40001,5693 12827,53882 ,039 1005,0914 78998,0471
Észak-Alföld 39768,7473 11087,10465 ,008 6028,7818 73508,7129

Közép-
Dunántúl 

 Észak-Magyaro. 46402,0311 11605,86108 ,001 11092,1651 81711,8971
Átlag 106,2 millió Ft 

Közép-Dunántúl -40001,5693 12827,53882 ,039 -78998,0471 -1005,0914Dél –Alföld Közép-Magyaro. -113374,1037 28759,11554 ,002 -200634,3885 -26113,8188
Átlag 66,2 millió Ft 

Közép-Dunántúl -39768,7473 11087,10465 ,008 -73508,7129 -6028,7818Észak-Alföld 
 Közép-Magyaro. -113141,2817 28026,14608 ,001 -198185,1682 -28097,3952

Átlag 66,5 millió Ft 
Közép-Dunántúl -46402,0311 11605,86108 ,001 -81711,8971 -11092,1651Észak-

Magyarország Közép-Magyar. -119774,5655 28235,38535 ,000 -205451,3714 -34097,7595
Átlag 59,8 millió Ft 

Dél- Dunántúl 100879,7181 30094,24519 ,017 9569,2511 192190,1851
Nyugat-Dunántúl 100324,2409 28200,63407 ,008 14752,8443 185895,6375
Dél –Alföld 113374,1037 28759,11554 ,002 26113,8188 200634,3885
Észak-Alföld 113141,2817 28026,14608 ,001 28097,3952 198185,1682

Közép-
Magyarország 

Észak-Magyaro. 119774,5655 28235,38535 ,000 34097,7595 205451,3714
Átlag 179,6 millió Ft 

 Megjegyzés: Az átlagok különbsége 0,05 szint mellett szignifikáns 
 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXIV. táblázat: Az innovációhoz kapcsolódó kedvezmények átlagainak összehasonlítása külföldi 
tulajdonrész alapján (Tamhane teszt) 

95% -os valószínűségi 
intervallum 

(I) 
 Külföldi 

tulajdonrész  

(J)  
Külföldi 

tulajdonrész 

Az átlag 
különbsége 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Alsó korlát Felső korlát 

0,1-25% -71306,4098 24995,07973 ,043 -141348,8945 -1263,9250 
25,1-50% 35199,6033 8688,21926 ,001 10803,1261 59596,0804 0 % 

75,1-100% -841359,0026 266890,29321 ,042 -1663562,1653 -19155,8398 
átlag 84, 5 millió Ft 

0 % 71306,4098 24995,07973 ,043 1263,9250 141348,8945 
25,1-50% 106506,0130 25350,05575 ,000 35469,8496 177542,1765 
50,1-75% 99628,6903 28909,39442 ,006 18361,0042 180896,3763 0,1-25% 

75,1-100% -770052,5928 267950,68349 ,080 -1594233,4180 54128,2324 
átlag 155, 9 millió Ft 

0 % -35199,6033 8688,21926 ,001 -59596,0804 -10803,1261 
0,1-25% -106506,0130 25350,05575 ,000 -177542,1765 -35469,8496 25,1-50% 

75,1-100% -876558,6058 266923,77175 ,031 -1698823,9186 -54293,2931 
átlag 49,3 millió Ft 

0,1-25% -99628,6903 28909,39442 ,006 -180896,3763 -18361,0042 50,1-75% 75,1-100% -869681,2831 267285,29268 ,033 -1692619,3384 -46743,2278 
átlag 56,2 millió Ft 

0 % 841359,0026 266890,29321 ,042 19155,8398 1663562,1653
0,1-25% 770052,5928 267950,68349 ,080 -54128,2324 1594233,4180
25,1-50% 876558,6058 266923,77175 ,031 54293,2931 1698823,918675,1-100% 

50,1-75% 869681,2831 267285,29268 ,033 46743,2278 1692619,3384
átlag 925, 9 millió Ft 

 Megjegyzés: Az átlagok különbsége 0,05 szint mellett szignifikáns 
 Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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11. sz. melléklet 
Középvállalkozások: Faktoranalízis 

 
XXV. táblázat: A rotálatlan faktorsúly mátrix 

Faktorok A változók megnevezése 
1 2 3 

Saját tőke ,896 ,219 ,174 
Jegyzett tőke összege  ,857 ,221 ,261 
Adózás előtti eredmény ,717 -,675 2,494E-03 
Mérleg szerinti eredmény ,703 ,352 -,445 
Összes kötelezettség ,611 ,312 -,576 
Adóalap ,679 -,710 -9,136E-03 
Jegyzett tőke külföldi tulajdonban 
lévő része 

 
,418 

 
,341 

 
,692 

    Megjegyzés: Főkomponens elemzés 
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 

 
XXVI. táblázat: A rotált faktorsúlymátrix 

Faktorok 

A változók megnevezése 
Adófaktor 

Kötelezettség- 
és eredmény 

faktor 
Tőkefaktor 

Adóalap ,971 ,112 9,375E-02 
Adózás előtti eredmény ,965 ,141 ,137 
Összes kötelezettség 9,903E-02 ,890 3,515E-02 
Mérleg szerinti eredmény ,119 ,873 ,199 
Jegyzett tőke külföldi 
tulajdonban lévő része 

 
-3,924E-02 

 
-7,223E-02 

 
,873 

Jegyzett tőke összege ,313 ,432 ,753 
Saját tőke ,337 ,513 ,710 

    Megjegyzés: Alkalmazott módszer: Főkomponens elemzés, Varimax rotációval 4 lépésben 
    Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 

 
XXVII. táblázat: A kommunalitás értékei 

A változók megnevezése Kiinduló érték Végső érték 
Mérleg szerinti eredmény 1,000 ,816 
Jegyzett tőke összege 1,000 ,852 
Adózás előtti eredmény 1,000 ,970 
Adóalap 1,000 ,965 
Összes kötelezettség 1,000 ,803 
Saját tőke 1,000 ,881 
Jegyzett tőke külföldi tulajdonban lévő része 1,000 ,769 

   Megjegyzés: Az alkalmazott módszer: Főkomponens elemzés   
   Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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12. sz. melléklet 
Középvállalkozások: Klaszteranalízis 

 
XXVIII. táblázat: A kezdő és a végső klaszterközpontok 

Kezdő klaszterközpontok Változók  
  1 2 3 4 5 
Adófaktor -3,91295 4,70340 9,02002 -2,09703 -1,74815 
Kötelezettség-
és eredmény 
faktor -2,32590 -1,47885 8,51914 -2,75585

 
 

11,35061 
Tőkefaktor 21,65892 ,06011 -3,70057 9,56244 ,17451 

Végső klaszterközpontok  
1 2 3 4 5 

Adófaktor -,61219 -,14335 4,77839 -,01216 ,15873 
Kötelezettség-
és eredmény 
faktor -1,53153 -,14894 -,34722 ,20128

 
 

4,16576 
Tőkefaktor 11,66640 -,17180 -,03255 2,32145 ,14994 

Forrás: APEH 2008. évi társasági adóbevallás adatai alapján saját számítás 
 
 
XXIX. táblázat: A végső klaszterközpontok közötti távolság 

Klaszeterek 1. 
klaszter 

2. 
klaszter 

3. 
klaszter 

4. 
klaszter 

5. 
klaszter 

1. klaszter X 11,928 12,935 9,523 12,872 
2. klaszter 11,928 X 4,928 2,521 4,337 
3. klaszter 12,935 4,928 X 5,366 6,461 
4. klaszter 9,523 2,521 5,366 X 4,523 
5. klaszter 12,872 4,337 6,461 4,523 X 

Forrás: APEH 2008. évi bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXX/a. táblázat: A klaszterek jellemzése (1.) 
Adóalap (1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

negatív 23 14 0 31 6 
 0 0 0 0 0 0 

            0,1 -   259 050 15 66 0 24 22 
259 050,1-1 227 400 23 20 1 40 56 

1 227 400,1-3 919 600 39 0 84 5 15 
              3 919 600,1- 0 0 15 0 1 
 Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 1 010 671 159 409 2 726 037 274 468 633 176 

Öt klaszter adóalap átlaga: 537 601 
Adózás előtti eredmény (1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

 negatív 0 0 0 1 0 
  0 0 4 0 8 0 

             0,1-    465 700 38 86 1 54 41 
     465 700,1-  1 527 500 38 10 10 36 53 
1 527 500,1-  4 405 000 23 0 90 1 6 

Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 915 497 178 660 2 698 670 420 492 684 280

Öt klaszter adózás előtti eredmény átlaga: 520 758 
Összes kötelezettség  (1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 
0 38 31 34 48 15 
0,1-50 000 9 49 29 16 0 
50 000,1-150 000 15 10 11 10 0 
150 000-300 000 0 5 8 11 1 
300 000,1 38 5 18 15 84 
Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 338 096 48 062 188 789 134 238 1 202 621

Öt klaszter összes kötelezettség átlaga: 293 168 
Mérleg szerinti eredm.(1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

  0 Ft 15 19 26 38 1 
          0,1-   30 000 0 44 20 9 0 

 30 000,1-   300 000 31 28 29 24 0 
300 000,1-  3 000 000 46 9 24 29 90 

            3 000 000,1- 8 0 1 0 9 
Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 907 012 89 077 274 952 293 897 1 726 368

Öt klaszter mérleg szerinti eredmény átlaga: 409 823 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXX /b. táblázat: A klaszterek jellemzése (2.) 
Külföldi tulajdon részaránya 

(%-ban) 
1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 

0 % 0 46 32 10 37 
0,1-25% 0 47 63 53 60 

25,1-50% 23 6 5 31 2 
50,1-75% 15 1 0 6 1 
75,1-100% 62 0 0 0 0 

Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 70 2 4 20 3

Öt klaszter külföldi tulajdon részarány átlaga: 12% 
Jegyzett tőke (1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 
                 0 0 1 0 0 0 
             0,1-    100 000 0 14 0 0 0 
  100 000,1-  1 000 000 0 51 13 0 0 
1 000 000,1-10 000 000 46 34 85 91 94 
10 000 000- 54 0 2 9 6 
Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 10 711 167 914 926 3 575 394 5 734 365 4 687 375

Öt klaszter jegyzett tőke átlaga: 1 863 342 
Saját tőke (1 000 Ft-ban) 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 
                 0-    100 000  0 10 0 0 0 
   100 000,1-  1 000 000 0 44 3 0 0 
1 000 000,1-  5 000 000 0 44 56 31 24 
5 000 000,1-10 000 000 23 2 30 50 53 
10 000 000- 77 0 11 19 23 
Összesen (%) 100 100 100 100 100 
Klaszterek átlagai 15 999 019 1 298 272 5 267 268 7 480 396 7 771 030

Öt klaszter saját tőke átlaga: 2 710 778 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
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XXXI. táblázat: A klaszterek jellemzése a független változók alapján (%) 

Régiók 1. 
klaszter

2. 
klaszter

3. 
klaszter

4. 
klaszter 

5. 
klaszter Összes

Dél- Dunántúl 8 8 2 3 6 7 
Nyugat-Dunántúl 0 10 6 10 11 10 
Közép-Dunántúl 8 9 1 7 11 9 
Dél -Alföld 0 12 5 8 3 11 
Észak-Alföld 0 12 8 15 7 12 
Észak-Magyarország 0 8 2 6 7 8 
Közép-Magyarország 84 41 77 51 55 43 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
Gazdálkodási forma 
Korlátolt felelősségű társaság 46 84 71 67 66 82 
Részvénytársaság 54 15 27 33 31 16 
Jogi szem. nélküli gazd. társ 0 2 2 0 3 2 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
Tevékenységek 
Mező-, erdőgazdaság, halászat 0 6 2 7 9 6 
Feldolgozóipar 8 38 10 35 51 37 
Bányászat, villenergia, hulladékg. 0 4 1 4 8 4 
Építőipar 8 5 11 7 2 5 
Kereskedelem 8 16 34 25 14 17 
Szállítás, raktározás 0 5 8 5 2 5 
Szálláshely szolg., vendéglátás 0 3 1 2 1 3 
Információ, kommunikáció 8 3 13 3 3 3 
Ingatlanügyletek 14 3 1 4 0 2 
Szakmai tud., műszaki tev. 0 10 10 4 1 9 
Egyéb szolgáltatás 54 7 10 4 8 7 
Összesen 100 100 101 100 100 100 

Forrás: APEH bevallási adatok alapján saját számítás 
 


	- Kapcsolódó vállalkozásról beszélhetünk, ha egy vállalkozás vagy vállalkozások együttes részesedése egy másik vállalkozásban meghaladja az 50 százalékot. 
	 
	Régiók szerinti besorolás 
	A vállalkozások egyik azonosító adata az illetékes állami adóhatóságot jelző illetékességi kód (kme – megye kód: 19 megye kód + 5 budapesti kód). A területi besorolást csökkenteni szerettem volna, ezért az 1999. évi XCII. törvény értelmében használatos régiós felosztást vettem alapul, mely az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszer miatt jött létre. 
	Forrás: Gyulavári, 2011 
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