Kisvállalkozások meghatározása1
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ....................................................................2
KISVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA ....................................6
I. Kategóriák .................................................................................................6
I./1. Felépítés alapján.............................................................................7
I./2. Méret alapján ..................................................................................7
II. Mi az a start-up?......................................................................................8

Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és
2022.01.21. napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok
szerint
1

1

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.
2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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Gazdaságvédelmi intézkedések4
1. Bértámogatás:
A 2021. május 31-én véget ért ágazati bértámogatási
programok helyébe 2021. június 1-től belépett a kibővített
Vállalatok munkaerő támogatása nevű program.
Újabb támogatásként a Kormány 2021. június 1. napjával
módosította a Vállalkozások munkaerő támogatása című
program támogatási feltételeit, így a korábbinál szélesebb kör
számára érhető el a program, amelybe a fiatal álláskeresők
mellett nyártól minden, legalább egy hónapja regisztrált
álláskereső bekapcsolódhat. A támogatás mértéke teljes
munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség –
vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó –
fele, de legfeljebb 100.000 forint lehet. A foglalkoztatók az
eddigi öt hónap helyett fél évig kaphatják az összesen így
akár 600.000 forint támogatást. A Vállalkozások munkaerő
támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A
programról
részletes
információk
a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaer
o_tamogatasa oldalon találhatóak.
2. Hitelfizetési moratórium5

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről
5 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
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A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint
egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény
hatálybalépésére
tekintettel
egyes
veszélyhelyzeti
kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1jén hatályát veszti a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.
Viszont a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény szerint az egyes
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvényben foglaltaktól eltérően, amennyiben az adós a
hiteltörlesztési
moratórium
veszélyhelyzettel
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én
hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte,
akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap.
A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.
Azaz 2022. június 30-ig, csak meghatározott társadalmi
csoportok számára kérelemmel elérhető a hitelfizetési
moratórium:
4

tehát aki már nem jogosult, vagy jogosult, de nem
nyilatkozott, annak lezárult a moratórium meghosszabbítása.
-

-

Ha a jogosult határidőn belül, nyilatkozatban jelezte
a fizetési moratóriumban részvételi szándékát, akkor
hitele 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban
marad.
Aki nem nyilatkozott 2021. október 31-ig a
moratórium meghosszabbításáról, vagy nem volt
jogosult rá, annak 2021. november 1-jétől meg kellett
kezdenie hitelének törlesztését.

2021. november 1. után is van lehetőség arra, hogy valaki
kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett
dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem
lehet lépni. 2021. október 31. után, egészen 2022. június 30áig tehát csak külön nyilatkozattétellel az alábbi jogosultak
vehetik igénybe a hosszabbítást:
- nyugdíjasok,
- a gyermeket várók, illetve nevelők,
- a közfoglalkoztatottak,
- azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez
képest csökkent a jövedelmük,
- a vállalkozások esetében azok, amelyek árbevétele
legalább 25%-kal esett vissza az előző évhez képest.
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KISVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA
A kisvállalkozás fogalmának meghatározását érdemes a
vállalkozás fogalmával kezdeni. A vállalkozás a piaci
folyamatok egy olyan egysége, amely valamilyen fogyasztói
igény kiszolgálására irányul azért, hogy tulajdonosai számára
nyereséget, profitot termeljen. Ezen folyamat közben
hozzájárul a foglalkoztatási mutatók javításához, valamint az
államkasszába is befizet különböző adók és járulékok révén.
A vállalkozót az „alkalmazotti” léttől elsősorban az
önállósága különbözteti meg. A vállalkozás vezetése során a
gazdálkodónak folyamatosan egyéni döntéseket kell
meghoznia a vállalkozása belső adottságainak, és a külső,
piaci körülményeknek figyelembevétele mellett. A vállalkozó
a nyereség reményében a saját vagyonát is kockára teszi –
cserébe szabadabban alakíthatja a munkakörülményeit és
választhatja meg üzleti partnereit, munkatársait.
Összességében megállapíthatjuk, hogy míg az alkalmazott
minimális kockázattal elfogadható jövedelemre tehet szert,
addig a vállalkozó nagyobb kockázattal akár többre, akár
kevesebbre is juthat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a
vállalkozó a tevékenysége közben jóval nagyobb anyagi, jogi
és erkölcsi felelősséget is vállal, mint egy alkalmazott.
I. Kategóriák
A vállalkozásokat többféle módon is különböző
kategóriákba sorolhatjuk, ezek közül a kettő legegyszerűbb a
vállalkozás felépítésére, szervezetére, míg a másik a méretére
koncentrál.
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I./1. Felépítés alapján
Felépítésüket tekintve a vállalkozások főbb típusai:
1. Egyéni vállalkozás6
2. Társas vállalkozás (gazdasági társaságok)
• közkereseti társaság
• betéti társaság
• korlátolt felelősségű társaság
• részvénytársaság: zártkörűen alapított vagy
nyilvános
3. Egyéb (szövetkezet, non-profit és civil szervezetek)
I./2. Méret alapján
Méretét tekintve a vállalkozás lehet:
Létszám

Mikro

Kis

Közép

Nagy

< 10 fő

< 50 fő

< 250 fő

≥ 250 fő

TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI FELTÉTELEK VALAMELYIKE
Forgalom

≤ 2 millió €

≤ 10 millió €

≤ 50 millió €

> 50 millió €

Mérlegfőösszeg

≤ 2 millió €

≤ 10 millió €

≤ 43 millió €

> 43 millió €

A fentiek7 alapján mikro- és kisvállalkozásról akkor
beszélünk, ha bármelyik fenti vállalkozási típus alapján
Egyéni vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatban keresse
további kiadványainkat.
7 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény 3. § szerinti fogalommeghatározás alapján
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létrehozott vállalkozásban az összes foglalkoztatott létszáma
nem éri el az 50 főt, azaz munkavállalóinak száma legfeljebb
49 fő és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A Központi Statisztikai Hivatal e témában közzétett 2016.
évi adatai szerint Magyarországon létszámadataikat tekintve
a vállalkozások túlnyomó többsége mikrovállalkozás (kb.
95%), míg körülbelül 4%-a kisvállalkozás.8
II. Mi az a start-up?
Manapság a kis létszámú vállalkozások indításával
kapcsolatban gyakran elhangzik a start-up kifejezés. A szó
Amerikából ered és általában információtechnológiai (IT)
iparágban, pár ember ötletéből – gyors fejlődéssel –
nemzetközi sikereket elérő cégekre gondolhatunk a szó
hallatán. Sok olyan elgondolás van azonban, amely egyáltalán
nem informatikai jellegű, az érdekességüket inkább az adja,
hogy ezek az újítások valós problémákra nyújtanak újszerű
megoldásokat.
Ugyan nincs egységesen elfogadott meghatározása a
fogalomnak, de általánosságban véve a start-upokat olyan
induló vállalkozásokként lehet meghatározni, amelyeknek
nagy a növekedési potenciálja, tudásintenzívek és egyben
innovatívak. A magyar jogi szóhasználat egyébként korai
fázisú vállalkozásokként határozza meg ezeket a cégeket.
Ezek a vállalkozások igazi „garázsvállalkozásként”, kis
létszámmal indulnak, azonban nagy növekedési potenciáljuk
miatt pár év alatt igazi nemzetközi nagyvállalattá nőhetik ki
magukat. Ugyanakkor a bennük rejlő nagy befektetési
KSH
adatok:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qta001.html
8
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kockázat sajátos finanszírozási igényként jelentkezik,
amelyről a későbbiekben részletesebben lesz szó.
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Vállalkozói információs portál
A vali.hu – azaz a személyre szabott vállalkozói információs
portál célja a társas vállalkozások számára gyors, hiteles és
személyre szabott információk biztosítása a vállalkozásokat
leginkább érdeklő témakörökben. A vállalkozásoknak
készült portálon pár kattintással a vállalkozások a
fejlesztésükhöz segítséget nyújtó személyre szabott
tájékoztatást kaphatnak pályázatokról, államilag támogatott
hitelekről és képzésekről. Az oldalon böngészés akár
regisztráció nélkül is lehetséges, a testreszabott
szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a
regisztráció, amely rövid időn belül elvégezhető.
A portál célja a magyar vállalkozások szakmai támogatása, az
elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, további
tájékoztatás és információ a www.vali.hu oldalon található.

10

