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Bevezetés
2010. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek száma 1 millió 742
ezer volt, 55 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A növekedés a bejegyzett
vállalkozások számának közel 52 ezres, a nonprofit szervezetek számának
ezret meghaladó, valamint a költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek számának több mint 2 ezres növekedéséből adódott össze. A költségvetési szervek számának növekedése egyrészt a januárban hatályba lépett jogszabályi változásokkal, másrészt az októberi önkormányzati választásokat követően a kisebbségi önkormányzatok számának szaporodásával magyarázható.
A regisztrált vállalkozások
A regisztrált vállalkozások számának növekedését a társas vállalkozások
és az egyéni vállalkozások számának együttes bővülése eredményezte.
1. tábla
A regisztrált gazdasági szervezetek számának változása
Gazdálkodási forma
Társas vállalkozás
Ebből: gazdasági társaság
Egyéni vállalkozás
Ebből:
vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezőa)
mezőgazdasági őstermelő
Vállalkozás összesen
Költségvetési és
társadalombiztosítási szervezet
Nonprofit szervezet
MRP-szervezet
Gazdasági szervezetek összesen

2009.
2010.
december 31.
579 821
533 232
1 012 770

600 726
552 496
1 043 758

2010 végén 1 millió 644,5 ezer vállalkozást tartottunk nyilván, 52 ezerrel
többet, mint egy évvel korábban. A társas vállalkozások számának bővülése a korábbi évekhez hasonlóan tovább folytatódott, mértéke 2010-ben
3,6% volt. Az egyéni vállalkozások száma is szintén emelkedett, az előző
évet jelentősen meghaladó mértékben, 3,1%-kal. A vállalkozások száma
hónapról-hónapra emelkedett, visszaesést nem tapasztaltunk.
A két szélső értéket a nyári hónapokban regisztráltuk, a legkisebb vállalkozói szám emelkedést júliusban, míg a legmagasabb értéket augusztusban
figyeltük meg.
A társas vállalkozások száma 2010. december 31-én közel 601 ezer
volt, 21 ezerrel több, 2009 végéhez képest. A legnagyobb növekedést
továbbra is a társas vállalkozások hattizedét kitevő korlátolt felelősségű
társaságok tekintetében regisztráltuk: számuk az elmúlt egy évben
9,5%-kal, 30 ezerrel emelkedett. A korlátolt felelősségű társaságok mellett a részvénytársaságok száma is dinamikusan nőtt, 5,0%-kal haladta
meg a 2009. decemberi szintet. E két gazdálkodási forma népszerűsége
továbbra is az alapításukhoz szükséges alaptőke nagymértékű mérséklésével magyarázható – az erről szóló jogszabályi előírás 2007. szeptember 1-jétől hatályos: a korlátolt felelősségű társaságok alaptőkéje
3 millió forintról 500 ezer forintra, a zártkörűen működő részvénytársaságoké 20 millió forintról 5 millió forintra csökkent. Az alaptőkék mérséklése óta mindkét gazdálkodási formában regisztrált szervezetek
száma jelentősen nőtt.
A korlátolt felelősségű társaságok és a betéti társaságok
számának változása 2010-ben

1. ábra
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13 321
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107
1 686 351
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79
1 741 662

16,25
1,60
-26,17
3,28

a) Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében
az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező, a tevékenység végzésének csak
az egyéni vállalkozó KEKKH általi nyilvántartásba vétele a feltétele. A kiadványban ennek
ellenére a 2010-ben hatályban lévő GFO szerinti vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
egyéni vállalkozás elnevezést használjuk.
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2010
Korlátolt felelősségű társaság

Betéti társaság

A korábbi évek tendenciája folytatódott, míg a jogi személyiségű gazdasági társaságok száma emelkedett, addig a jogi személyiséggel nem rendelkezőké csökkent, mind a betéti társaságok, mind a közkereseti társaságok
száma hónapról hónapra kevesebb lett (egy év alatt összesen 5,7, illetve
6,5%-kal).
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A nyilvántartásba vett egyéni vállalkozások száma 2010 végén közel
1 millió 44 ezer volt, – az elmúlt év folyamán 3,1%-kal emelkedett.
A munkavégzés jellege szerint a mellékfoglalkozásúak 41,2%-ot, a
főfoglalkozásúak 33,2%-ot, a nyugdíjasok pedig 25,6%-ot képviseltek.
Mindhárom kategóriában növekedett a nyilvántartottak száma, a legjelentősebb mértékben a mellékfoglalkozásúak körében (4,7%), míg a
nyugdíjas egyéni vállalkozók száma csupán 0,9%-kal haladta meg az egy
évvel korábbi szintet.
Mind az egyéb, engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozások és az adószámmal rendelkező magánszemélyek száma, mind a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozások száma nőtt, ez utóbbiak aránya
– a 2009 év végi adatokhoz hasonlóan – 36,8% volt.

3. ábra
A vállalkozások főtevékenységenkénti megoszlása, 2010
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A Mezőgazdaság
B+C+D+E Ipar
F Építőipar

adószámmal rendelkező magánszemély ek
főfoglalkozású v állalkozói igazolv ány osok
mellékfoglalkozású v állalkozói igazolv ány osok
ny ugdíjas v állalkozói igazolv ány osok

G+H+I Kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás
J Információ, kommunikáció
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység
L Ingatlanügyletek
M+N Tudományos, műszaki, adminisztratív tevékenység
O+P+Q Közigazgatás, oktatás, egészségügy
R+S+T+U Egyéb szolgáltatás

A vállalkozások területi megoszlása az őstermelők kötelező adószám
kiváltása óta jelentős változást mutat a korábbi évekhez képest, ezért érdemes külön vizsgálni a társas és az egyéni vállalkozásokat. A vállalkozások
területi elhelyezkedését vizsgálva e két gazdálkodási forma tekintetében
igen jelentős eltérést tapasztalhatunk. A társas vállalkozások több mint
felét a közép-magyarországi régióban jegyezték be, a többi régió részesedése 6,6–8,5% között mozog. Az egyéni vállalkozások tekintetében az
eloszlás sokkal kiegyenlítettebb: Közép-Magyarország 22,6%-os részesedését a többi régió 9,4–19,0%-kal követi.
A vállalkozások főtevékenység szerinti megloszlását vizsgálva a vállalkozások negyede a mezőgazdaságban tevékenykedik, további jelentősebb ágazatok az ingatlanügyletek (15,2%), a kereskedelem (12,1%),
valamint a szakmai, tudományos tevékenység (jogi, számviteli, adótanácsadói, mérnöki tevékenység; 10,1%). A már korábban említett őstermelői regisztrációt követően nőtt meg ilyen mértében a mezőgazdasági
vállalkozások aránya, ezért érdemes külön-külön is áttekintenünk a társas, illetve az egyéni vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlását.
A társas vállalkozások esetében a legtöbb vállalkozást a kereskedelemben regisztráltuk (22,2%), utána következnek a sorban a szakmai, tudományos tevékenység (14,9%) és az ingatlanügyletek (13,1%). A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozások esetében a legtöbb
vállalkozást szintén a kereskedelemben regisztráltuk (16,9%); további
jelentősebb ágazatok a szakmai, tudományos tevékenység (12,4%) és az
építőipar (10,1%).

A vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása a korábbi évekhez képest változatlan. A vállalkozások 99,6%-a kisvállalkozás (ezen belül
a mikrovállalkozások aránya 97,7%). A középvállalkozások aránya 0,3%, a
nagyvállalkozásoké 0,1%.
Új regisztrációk
Az újonnan regisztrált vállalkozások száma 2010-ben 121 ezer volt, ez
2,4%-kal maradt el a 2009-ben történt bejegyzések számától, azonban
visszaesést csak adószámmal rendelkező egyéni vállalkozások esetében
tapasztaltunk. Mind a társas vállalkozások, mind a vállalkozói igazolván�nyal is rendelkező egyéni vállalkozások regisztrációi meghaladták az előző
évben indultak számát. Míg társas vállalkozások esetében 4,5%-os, a
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők esetében 27,3%-os volt a növekedés, addig adószámos magánszemély 28,5%-kal alacsonyabb mértékben
regisztrált, mint 2009-ben. A főtevékenységet vizsgálva a regisztrációk
száma a társas vállalkozások körében mindössze három ágazatban maradt
el a 2009. évitől: az ingatlanügyletek (89,6%), az építőipar (96,4%) és az
információ, kommunikáció (99%) ágazatokban. A többi nemzetgazdasági
ágban 2,6–10,4%-os növekedést tapasztaltunk. A vállalkozói igazolván�nyal rendelkező egyéniek némileg más képet mutatnak. Körükben minden
ágazatban emelkedett az újonnan indult vállalkozások száma 2009. évhez
képest. Kiugróan magas volt számuk a mezőgazdaságban (90,6%), de az
átlagot meghaladta az iparban (57,6%) és az építőiparban (39,4%) is.
A többi ágazatban a növekedés mértéke 11,0–31,5% között alakult.

2. tábla
Az új bejegyzésű, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló, valamint a megszűnt gazdasági szervezetek száma
Megnevezés

2009

2010

Regisztrált gazdasági szervezetek száma az év végén
1 686 351
Új bejegyzések száma
128 503
Ebből:
társas vállalkozás
46 588
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás
30 582
Felszámolási eljárás alá került szervezetek száma
10 884
Ebből:
korlátolt felelősségű társaság
7 475
betéti társaság
3 176
Végelszámolási eljárás alá került szervezetek száma
12 663
Ebből:
korlátolt felelősségű társaság
4 957
betéti társaság
6 960
Összes csődeljárás, felszámolás és végelszámolás
alatt állók száma az év végén
45 942
Megszűnt gazdasági szervezetek száma
82 372
Ebből:
társas vállalkozás
28 307
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás
51 423

1 741 662
127 509
48 676
38 923
11 269
8 648
2 398
13 026

Nyugat-Dunántúlon jelentősen, közel másfélszeresére ugrott a felszámolások száma. Három régióban viszont csökkenést tapasztaltunk: az
észak-alföldi, a közép-dunántúli és a dél-dunántúli régiókban. A legtöbb vállalkozást jegyző Közép-Magyarországon 5,6%-os növekedés
történt.
4. ábra
A felszámolás és végelszámolás alá került társas vállalkozások
száma
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2008
Felszámolási eljárások

Felszámolások
A felszámolási eljárások száma 2010-ben több mint 11 ezer volt, ez 3,5%-os
bővülést jelent az előző évihez képest. Míg a jogi személyiségű társas
vállalkozások esetén az emelkedés 15,4% volt, addig a jogi személyiséggel
nem rendelkező társas vállalkozásoknál a felszámolási eljárások száma
24,3%-kal csökkent. A legnagyobb arányú növekedést a korlátolt felelősségű társaságoknál tapasztaltuk: az indított eljárások száma a 2009. évi
7475-tel szemben 8648 volt. A hitelezők a legtöbb eljárást – 2009. évihez
hasonlóan – a kereskedelmi, szállítási és szálláshely-szolgáltatási ágazatokban, valamint az építőiparban indították a vállalkozások ellen: előbbiek
száma 4464, utóbbiaké 2332. Arányaiban is a legtöbb felszámolási eljárás
e két tevékenységgel foglalkozók körében indult az összes regisztrált vállalkozás számához viszonyítva. A legstabilabb ágazatoknak az oktatás és
az egészségügy bizonyultak.
3. tábla
Felszámolási eljárás alá került társas vállalkozások a regisztrált
társas vállalkozások arányában, tevékenységenként, 2010
Ágazatok
F
G+H+I
B+C+D+E
A
K
L
M+N
R+S+T+U
J
O+P+Q
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Építőipar
Kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás
Ipar
Mezőgazdaság
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Tudományos, műszaki, adminisztratív tevékenység
Egyéb szolgáltatás
Információ, kommunikáció
Közigazgatás, oktatás, egészségügy

II

III

IV

I

II

2009

2010-ben csupán a kisvállalkozásokon belüli mikrovállalkozások körében
indult több felszámolási eljárás, mint 2009-ben. Mind a 10–19 és 20–49
fős létszám-kategóriában, mind a közép- és nagyvállalkozások kategóriájában indított felszámolási eljárások száma visszaesett, utóbbi kettőé
jelentősen, a 2009. évi szint 87,0 illetve 61,5%-ára.

IV

2010
Végelszámolási eljárások

Végelszámolások
A társas vállalkozásuk lezárására a végelszámolást választók száma is
bővült 2009-hez képest, a növekedés 3,7% volt. Az összes végelszámolási eljárás 2010-ben közel 13 ezer volt. A tavalyi évvel ellentétben 2010-ben
a részvénytársaságok esetében tapasztaltuk a legnagyobb mértékű emelkedést, közel másfélszer annyi eljárás indult, mint az előző évben. A gazdasági társaságok körében szintén növekedés volt a korlátolt felelősségű
társaságok esetében (22,1%). A jogi személyiség nélküli társas vállalkozások
(betéti társaságok) végelszámolásainak a száma viszont a 2009. évi szint
kilenctizedére csökkent.
A végelszámolások száma a tavalyi stagnálás után 2010-ben az oktatással
és egészségüggyel foglalkozó vállalkozások tekintetében jelentősen csökkent (14,1%-kal). A legnagyobb növekedést az ingatlanügyletek (32,3%)
és a pénzügyi tevékenység (31,5%) ágazatokban tapasztaltuk. A többi
nemzetgazdasági ágban a végelszámolások száma szinte változatlan volt
az egy évvel korábbi cégbezárások számához képest.

Felszámolások
aránya, %
4,0
2,5
2,3
1,6
1,2
1,1
1,1
1,1
0,9
0,3

III

Végelszámolási eljárás alá került társas
vállalkozások a regisztrált társas vállalkozások
arányában, tevékenységenként, 2010
Ágazatok
F
G+H+I
A
K
R+S+T+U
J
B+C+D+E
M+N
O+P+Q
L

Építőipar
Kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás
Mezőgazdaság
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Egyéb szolgáltatás
Információ, kommunikáció
Ipar
Tudományos, műszaki, adminisztratív tevékenység
Közigazgatás, oktatás, egészségügy
Ingatlanügyletek

4. tábla

Végelszámolások
aránya %
3,0
2,6
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,4
1,1
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Csődeljárások
A csődeljárás az átmeneti likviditási gondokkal küszködő vállalkozásoknak
nyújt segítséget a felszámolás elkerülésére. A korábbi csődszabályozás
nehézkes volt, az adós csak a hitelezők minősített többségi hozzájárulásával juthatott fizetési moratóriumhoz, amit rendszerint nem kapott meg. Az
új csődtörvény rögtön fizetési haladékot ad a kérelmezőnek, és 90 napot
biztosít a hitelezőkkel történő megegyezésre. Az új csődtörvény célja, a
felszámolások kiváltása – az előzetes várakozásokkal szemben – nem
hozott áttörő, érdemi változást, mégis azt mondhatjuk, hogy ugrásszerűen
megnőtt – 2009. szeptemberi bevezetése óta – a csődeljárások száma.
2008-ban mindössze 2 ilyen eljárást indítottak, 2009-ben már 31-et, és
ebből 20-at szeptember után. 2010-ben újabb ugrásszerű növekedés
következett be, megnégyszereződött a csődeljárások száma, 123 eljárás
indult.
Megszűnések
A vizsgált gazdálkodási formák körében összességében a megszűnések
száma tovább csökkent, ismét elmaradt az előző évitől. 2010-ben 30%-kal
kevesebb szervezet szűnt meg, mint 2009-ben. Az év közbeni megszűné-

sek eltérő képet mutatnak, az előző évhez képest fordított változások jellemzik a 2010. évet. Januárban szűnt meg a legkevesebb vállalkozás
(2 ezer), viszont a harmadik negyedévben a legtöbb. (2009-ben ez pont
fordítva történt.)
2010-ben mind a társas vállalkozások, mind a vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező egyéni vállalkozások megszűnései elmaradtak az egy évvel
korábbi szinttől. Egyéniek esetében szinte felére csökkent a megszűnések
száma. A társas vállalkozások esetében eltérő jelenség jellemzi a jogi személyiségű és a jogi személyiség nélküli vállalkozásokat. Míg a jogi személyiségűek megszűnéseinek száma csökkent, addig a jogi személyiség nélkülieké emelkedett.
A megszűnések száma a pénzügyi, biztosítási tevékenységgel és az ingatlanügyletekkel foglalkozó társas vállalkozások körében emelkedett a 2009.
évi adatokhoz képest a legnagyobb arányban: 13,4%-kal, illetve 9,7%-kal.
A mezőgazdaságot és az ipart 20% körüli csökkenés jellemezte. A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozások gazdasági ágak szerinti megszűnéseinek száma egységesebb képet mutat: minden ágazatban
esett számuk, a 2009. évi szint közel felére.
A régiókat tekintve a megszűnések száma Közép-Magyarországon csökkent a legnagyobb, Észak-Magyarországon a legkisebb mértékben.
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