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Magyar vállalatok demográfiája1
 

 

 

1. Kisvállalkozások (10-49 fő) száma, alapítása és bezárása (1999-2011) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Működő 
kisvállalkozások 

száma 

24686 25849 26157 26829 27782 28806 29507 29388 28443 28926 26278 26680 26557 

Valódi új 

kisvállalkozások 

száma 

- 943 933 942 1006 1146 934 844 606 648 671 702 684 

Valódi megszűnt 

kisvállalkozások 

száma 

839 848 933 859 969 1291 1612 1113 582 1679 1065 1237 - 

 
Megjegyzések: Egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az év 

folyamán volt árbevétele, vagy foglalkoztatottja. A vállalkozási demográfia a vállalkozások 

működését mindig egy adott időszakra, konkrétan egy adott évre vizsgálja. A demográfiai 

felmérésben a működő vállalkozások köre az adott évre vonatkozó tényleges statisztikai és 

adóadatok alapján, mindig utólag kerül megállapításra, ezen adatok beérkezése után. 

Gazdálkodási formák szerint a működő vállalkozások köre tartalmazza a jogi személyiségű és 

jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokat és a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

egyéni vállalkozókat. 

Valódi új vállalkozásról beszélünk egy adott évben, ha az abban az évben a működő 

vállalkozások halmazához tartozik, és a megelőző két évben nem számított működőnek. A 

jogelőddel rendelkező szervezetek nem számítanak valódi alakulásnak. 

Egy vállalkozás adott évben akkor valódi megszűnő vállalkozás, ha egymást követő két 

évben kimarad a működő szervezetek közül. A jogutóddal megszűnt szervezetek nem 

számítanak valódi megszűnésnek. (Forrás:KSH (2014): Gazdasági és nonprofit szervezetek. 

Fogalmak. http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz32.html)    

 

Forrás: KSH (2014): Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma létszám-

kategóriák szerint (1999–). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg001.html 

 

 

                                                           
1
  A dokumentum A puha költségevetési korlát c. kötet 30-31. oldalán szereplő információk háttéranyaga. A 

kutatást, amelyről ez a dokumentum beszámol, Branyiczki Réka végezte el. 
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2. Kisvállalkozások (10-49 fő) alapítása és bezárása (2000-2010) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cégalapítás 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 

Cégbezárás 3% 4% 3% 4% 5% 6% 4% 2% 6% 4% 5% 

 
Megjegyzések: A cégalapítás aránya az adott évben egyenlő a valódi új kisvállalkozások 

számának és a működő kisvállalkozások számának hányadosával (a számláló és nevező 

forrása az 1. táblázat). A cégbezárás aránya az adott évben egyenlő a valódi megszűnt 

kisvállalkozások számának és a megelőző év működő kisvállalkozások számának 

hányadosával (a számláló és nevező forrása az 1. táblázat). 

 
Forrás: KSH (2014): Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma létszám-

kategóriák szerint (1999–). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg001.html 

 

 

3. Középvállalkozások (50-249 fő) száma, alapítása és bezárása (1999-2011) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Működő közép-

vállalkozások 

száma 

5 371 5 350 5 337 5 006 5 015 5 028 4 980 5 010 5 088 5 157 4 746 4 640 4 643 

Valódi új közép-

vállalkozások 

száma 

- 106 88 70 88 102 87 75 57 65 65 56 91 

Valódi megszűnt 

közép-

vállalkozások 

száma 

102 101 104 63 88 117 133 68 40 173 94 134 .. 

 
Megjegyzések: Egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az 

év folyamán volt árbevétele, vagy foglalkoztatottja. A vállalkozási demográfia a 

vállalkozások működését mindig egy adott időszakra, konkrétan egy adott évre vizsgálja. A 

demográfiai felmérésben a működő vállalkozások köre az adott évre vonatkozó tényleges 

statisztikai és adóadatok alapján, mindig utólag kerül megállapításra, ezen adatok beérkezése 

után. 

Gazdálkodási formák szerint a működő vállalkozások köre tartalmazza a jogi személyiségű 

és jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokat és a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

egyéni vállalkozókat. Valódi új vállalkozásról beszélünk egy adott évben, ha az abban az 

évben a működő vállalkozások halmazához tartozik, és a megelőző két évben nem számított 

működőnek. A jogelőddel rendelkező szervezetek nem számítanak valódi alakulásnak. Egy 

vállalkozás adott évben akkor valódi megszűnő vállalkozás, ha egymást követő két évben 

kimarad a működő szervezetek közül. A jogutóddal megszűnt szervezetek nem számítanak 

valódi megszűnésnek. (Forrás:KSH (2014): Gazdasági és nonprofit szervezetek. Fogalmak. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz32.html)    

 
Forrás: KSH (2014): Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma létszám-

kategóriák szerint (1999–). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg001.html 
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4. Középvállalkozások (50-249 fő) alapítása és bezárása (2000-2010) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cégalaptíás 2,0% 1,6% 1,4% 1,8% 2,0% 1,7% 1,5% 1,1% 1,3% 1,4% 1,2% 

Cégbezárás 1,9% 1,9% 1,2% 1,8% 2,3% 2,6% 1,4% 0,8% 3,5% 1,8% 2,8% 

 

Megjegyzések: A cégalapítás aránya az adott évben egyenlő a valódi új középvállalkozások 

számának és a működő középvállalkozások számának hányadosával (a számláló és nevező 

forrása az 3. táblázat). A cégbezárás aránya az adott évben egyenlő a valódi megszűnt 

középvállalkozások számának és a megelőző év működő középvállalkozások számának 

hányadosával (a számláló és nevező forrása az 3. táblázat). 

 
Forrás: KSH (2014): Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma létszám-

kategóriák szerint (1999–). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg001.html  

 

5. Cégek számának alakulása (2008-2013) 

 

Megjegyzések: Az Opten Kft. Cégtár rendszere tartalmazza valamennyi Magyarországon 

bejegyzett cég Cégközlönyben közzé tett összes adatát, kiegészítve több mint 100 ezer 

vállalkozás Cégközlönyben nem megjelent, de a cégnyilvántartásban szereplő adataival. 

(Forrás: Opten Kft. (2014): Céginformációs szolgáltatások,  prospektus. 

http://www.opten.hu/rolunk#magunkrol) 

A KSH és az Opten Kft. adatai közvetlenül nem összevethetőek, mivel a két forrás eltérő 

adatokat közöl a vállalkozások számáról, alapításáról és megszűnéséről. Az adatok 

elemzésénél fontos észben tartani, hogy az itt közölt táblázatok, grafikonok eltérő mintákra 

és időszakokra vonatkoznak.    

 
Forrás: Opten Kft. (2013): Közlemények, 2013. 09. 25. 

http://www.opten.hu/blog/2013/09/tortenelmi-fordulopont  


