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A legtöbb nemzetgazdasági ágban emelkedett a vállalkozások 
száma1

A működő vállalkozások2 száma 2017-ben 717 ezer volt, ebből 351 ezer 
társas vállalkozásként, 363 ezer egyéni vállalkozóként, valamint 3 ezer 
nonprofit gazdasági társaságként tevékenykedett. A társas vállalkozások 
száma 2016-hoz képest 13 ezerrel csökkent, az egyéni vállalkozóké  
48 ezerrel nőtt.

A 2011–2013-ban jellemző mérséklődés után a működő vállalkozá-
sok száma 2014 óta összességében ismét emelkedett, 2017-ben  
34 ezerrel.

1. ábra
A működő vállalkozások számának alakulása*
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*A nonprofit gazdasági társaságok számát 2015-től tartalmazzák az adatok.

2012–2017 között a társas vállalkozások száma évről évre csökkent, az 
egyéni vállalkozóké folyamatosan nőtt. 2006 óta először ismét többségbe 
kerültek az egyéni vállalkozók.

2. ábra
A működő vállalkozások megoszlása, 2017
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2017-ben az előző évekhez hasonlóan a működő vállalkozások
• több mint 99%-a 50 főnél kisebb létszámot foglalkoztató kisvállalko-

zás volt (ezen belül a 10 főnél kevesebbet alkalmazó mikrovállalkozások 
aránya 95%, ami az Európai Unió legtöbb tagországára is jellemző),

• az 50–249 fős középvállalkozások részaránya 0,7, 
• a legalább 250 fős nagyvállalatoké 0,1%.
A 3–4 és az 5–9 fős létszám-kategóriákban 5,0%-kal csökkent a működő 

vállalkozások száma, az 50–99 és a 100–149 főt foglalkoztatóké is kissé 
mérséklődött, míg a többi létszám-kategóriában növekedés történt.

A vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlása 2017-ben sem válto-
zott jelentősen az előző évekhez képest. A legtöbb vállalkozás továbbra is a 
kereskedelem, gépjárműjavítás területén működött (17,6%), ezt követte a 
tudományos és műszaki tevékenység (16,9%), az építőipar (9,3%) és az 
ipar (7,2%).

A legtöbb gazdasági ágban emelkedett a vállalkozások száma, enyhe 
csökkenés a kereskedelem, gépjárműjavításban (3,0%-os) és a vendéglá-
tásban (1,5%-os) történt. Jelentős visszaesés mindössze a közigazgatás, 
védelem, kötelező társadalombiztosítás területén következett be, ahol 
2017-ben csupán 42 vállalkozás működött, az egy évvel korábbinál  
66%-kal kevesebb.

A társas vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlása az összes vál-
lalkozás megoszlásához hasonlóan alakult, a legjelentősebb ágazatok sor-
rendben:

• kereskedelem, gépjárműjavítás (21,8%),
• tudományos és műszaki tevékenység (19,1%),
• ipar (9,2%), 
• építőipar (8,8%). 
Az egyéni vállalkozók esetében az egyéb szolgáltatás is a legnagyobb 

súlyú nemzetgazdasági ágak közé tartozott, esetükben a megoszlás némi-
leg kiegyensúlyozottabb volt:

• szakmai, tudományos tevékenységgel 14,8%-uk,
• kereskedelem, gépjárműjavítással 13,7%-uk,
• egyéb szolgáltatással 10,7%-uk ,
• építőiparral 9,9%-uk foglalkozott.

•	 A	legtöbb	nemzetgazdasági	ágban	emelkedett	a	vállalkozások	

száma

•	 Az	új	vállalkozások	szinte	mindegyike	kisvállalkozásként	kezdte	

meg	működését

•	 Jelentősen	javult	a	vállalkozások	ötéves	túlélése

•	 Kevesebb	vállalkozás	szűnt	meg	2015-ben

1 A kiadvány közzétételekor az európai uniós módszertani szabályok alapján 2017-re állnak rendelkezésre a legfrissebb adatok. Valódi megszűnő vállalkozásoknak azokat a vállalkozásokat tekintjük, 
amelyek a tárgyévet követő két évben nem jelentek meg a működő vállalkozások között, és tevékenységüket nem folytatja jogutód sem.

2 A továbbiakban a működő vállalkozásokba beleértjük a nonprofit gazdasági társaságokat is.
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2017-ben a legtöbb társas vállalkozás (77 ezer) a kereskedelem, gépjár-
műjavítás, az egyéni vállalkozók többsége (54 ezer) pedig a tudományos és 
műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágakban működött. A társas vállal-
kozások száma a fenti két ágazatban, valamint az ipar, információ, kommu-
nikáció, ingatlanügyletek és a vendéglátás tevékenységi körökben haladta 
meg az egyéni vállalkozókét. 

3. ábra
A működő vállalkozások főtevékenység és gazdálkodási forma 
szerinti összetétele, 2017
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A vállalkozások székhely szerinti területi megoszlása az első, 1999. évi 
vállalkozás demográfiai felmérés óta alig változott. Budapest és Pest régió 
részesedése kiugróan magas, 2017-ben 27,7, illetve 13,9% volt. Emellett 
Észak- és Dél-Alföld súlya is meghaladta a 11%-ot, a többi régió aránya 
8–10% között mozgott. Közép-Magyarország jelentős részesedését a tár-
sas vállalkozások rendkívül magas arányának köszönhette, ami az ország 
fővároscentrikus gazdaságával, valamint a térség fejlett infrastruktúrájával 
magyarázható.

A társas vállalkozásoknak több mint fele Budapesten és Pest régióban 
működött (36,6%-a a fővárosban, 15,1%-a Pesten), a többi régió részesedé-
se 7–9% volt. Az egyéni vállalkozóknál a megoszlás sokkal kiegyenlítettebb: 
Budapest 19,1%-os aránya mellett a többi régió 9–14%-kal részesedett.

2017-ben valamennyi megyében és régióban nőtt a működő vállalkozá-
sok száma. A legnagyobb bővülést Vas megyében mértük (8,0%), hasonló 
mértékű, 6,5–7,0%-os növekedés még Fejér, Veszprém és Győr-Moson-
Sopron megyében történt. A régiók közül Pest, Közép- és Nyugat-Dunántúl 
régiók emelkedtek ki (6–7%).

A járások közül a vizsgált évben a Gárdonyiban emelkedett legdinamiku-
sabban a vállalkozások száma (11,6%). Jelentős mértékű bővülés történt 
még a Kőszegi (10,6%), a Hajdúhadházi (10,6%) és a Kiskunmajsai járá-
sokban (10,5%). A járások közül csak háromban, Budapest V. kerületében, 
valamint a Bélapátfalvi (egyaránt 1,8%-kal) és a Záhonyi (0,8%-kal) járá-
sokban csökkent a vállalkozások száma.

2017-ben országos átlagban ezer	lakosra	73	működő	vállalkozás jutott, 
Közép-Magyarországon 99, a Dunántúlon 68, az Alföld és Észak nagy- 
régióban 57.

A régiók közül Budapest és Pest emelkedtek ki: 113, illetve 80 vállalkozás 
jutott ezer lakosra, míg Észak-Alföld (56) és Észak-Magyarország (50) 
vállalkozási aktivitása volt a legalacsonyabb.

A megyék tekintetében kiemelkedik Győr-Moson-Sopron (74), Veszprém 
(72) és Zala (72), míg Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében ezer 
lakosra egyaránt 47 működő vállalkozás jutott.

4. ábra
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma megyénként, 2017
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A járások közül a budapesti kerületek vezettek, azon belül is az V. kerü-
letben 273 működő vállalkozás jutott ezer lakosra. Budapest mellett magas 
volt a vállalkozási aktivitás a fővárosi agglomeráció és a Balaton vonzáskör-
zetének járásaiban. A Budakeszi (120), a Szentendrei (107), és a Balaton-
füredi (109) járásokban volt a legnagyobb a vállalkozások lakosságszám-
hoz viszonyított aránya. Az előző évekhez hasonlóan ebben a tekintetben 
továbbra is a Cigándi (18) a legelmaradottabb járás. 

A gyorsan növő vállalkozások3 száma 2017-ben több mint 4200, az 
összes vállalkozás 0,59%-a volt. Ez az arány évről évre növekedett, 2010-
ben még 0,42% volt. A legnagyobb arányban az ipar (2,07%), a szállítás, 
raktározás (1,26%) és a szálláshely-szolgáltatás (1,04%) területén vannak 
ilyen vállalkozások, területi elhelyezkedésüket tekintve pedig Budapesten 
(0,72%), Komárom-Esztergom megyében (0,65%), valamint Bács-
Kiskunban (0,63%).

Az új vállalkozások szinte mindegyike kisvállalkozásként  
kezdte meg működését
2017-ben közel 100 ezer valódi új vállalkozás4 kezdte meg tevékenységét, 
27%-kal több, mint egy évvel korábban. Míg számuk az egyéni vállalkozók 
körében 40%-kal emelkedett az előző évihez képest, addig az új társas 
vállalkozások száma 6,0%-kal kevesebb lett.

Az újonnan indult vállalkozások aránya az összes működő vállalkozáson 
belül – 2,4 százalékponttal meghaladva a 2016. évit – 14% volt. A társas 
vállalkozások 6,0%-a tartozott ebbe a kategóriába, 0,1 százalékponttal 
kevesebb, mint 2016-ban. Az egyéni vállalkozóknál ez az arány – az előző 
évi 17%-ról – 21%-ra nőtt. 

A korábbi évekhez hasonlóan a gazdasági társaságok körében az induló 
vállalkozások aránya

• a korlátolt felelősségű társaságoknál volt a legmagasabb (6,7%),
• a közkereseti társaságoknál a legalacsonyabb (1,5%),
• a betéti társaságoknál 3,5% volt. (Körükben 2013–2015 között jelen-

tősen növekedett az új vállalkozások aránya, ez 2016-ban 3,0%-ra 
mérséklődött, majd 2017-ben ismét nőtt. A növekedés a dohányboltok 
2013. július 1-jei indulásával magyarázható.)

3 Gyorsan növő vállalkozásoknak azok minősülnek, amelyek alkalmazottaik számát évente átlagosan 10%-ot meghaladó mértékben növelték a tárgyévet megelőző három évben. A vizsgálatot  
a 10 vagy annál több főt alkalmazó szervezetek esetében végeztük el.

4 Valódi új vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság az, amely a megelőző két évben nem számított működőnek, és nincs jogelődje. A továbbiakban a valódi új vállalkozásokat és nonprofit 
gazdasági társaságokat új vállalkozásoknak nevezzük.
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1. tábla
Az új vállalkozások aránya a működők százalékában 

Gazdálkodási forma 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Társas vállalkozás 9,7 10,1 8,2 7,6 6,7 7,3 6,0 5,9
Ebből:

korlátolt felelősségű 
társaság 14,1 14,2 11,1 9,1 8,0 8,3 7,1 6,7

részvény- 
társaság

5,7 7,7 6,8 6,1 6,2 7,0 7,1 6,9

betéti társaság 2,0 1,7 1,7 4,0 3,2 4,4 3,0 3,5
Egyéni vállalkozó 10,4 9,9 9,8 14,4 15,8 16,8 17,4 21,2

Vállalkozás  
összesen 10,0 10,0 8,8 10,3 10,5 11,4 11,3 13,7

Nonprofit gazdasági  
társaság .. .. .. .. .. 8,1 8,4 6,4

Vállalkozás és  
nonprofit  
gazdasági  
társaság

  összesen 10,0 10,0 8,8 10,3 10,5 11,4 11,3 13,7

Az új vállalkozások körében az egyéni vállalkozók voltak többségben: 
2016-ban 55 ezer új egyéni vállalkozót regisztráltak, ez 2017-ben 77 ezerre, 
az átlagot jóval meghaladó mértékben (40%-kal) emelkedett. Az új vállalko-
zások között a betéti társaságok (13%-kal), a részvénytársaságok  
(5,8%-kal) és a szövetkezetek (1,5%-kal) száma is növekedett. Ugyanakkor 
az új korlátolt felelősségű társaságok száma 8,2%-kal csökkent, valamint 
az új nonprofit gazdasági társaságoké is jelentősen, 27%-kal visszaesett.

Egy vállalkozás beindításánál lényeges szempont az alapítás egyszerűsé-
ge, a bejegyzéshez szükséges tőke összege, valamint a felelősségvállalás 
mértéke. A korlátolt felelősségű társaságként indult új vállalkozások szá-
mának visszaesése részben a 2012-ben bevezetett szigorúbb cégalapítási 
jogszabályokkal magyarázható, valamint azzal, hogy az új Polgári 
Törvénykönyv hatályba lépésével (2014. március 15.) ismét 3 millió forint-
ra emelkedett az induló törzstőke. A regisztrált korlátolt felelősségű társa-
ságok állományában is megmutatkozott, hogy a bejegyzések száma e tör-
vényi változások hatására csökkent.

Az új vállalkozások szinte kizárólag (99,9%-ban) kisvállalkozásokként 
kezdték működésüket, a középvállalkozások aránya 0,1%-volt, és a korábbi 
évekhez hasonlóan továbbra is csekély a legalább 250 foglalkoztatottal 
indított vállalkozás. A kisvállalkozások létszám-kategóriáiban:

• az 1–4 fősek száma 28%-kal emelkedett, 
• az 5–9 és 10–19 fővel induló vállalkozásoké 11–12%-kal csökkent, 
• a 20–49 fővel kezdőké 30%-kal visszaesett.
Az 50 fő fölötti középvállalatok kategóriájában csaknem a felére zuhant 

(48%) a működésüket kezdők száma (a 2016. évi 58%-ról 28%-ra).
A több mint 98 ezer új vállalkozás 14%-a a tudományos és műszaki 

tevékenység, 12%-a az építőipar, 11%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás 
területén kezdte meg gazdasági tevékenységét. A legkevesebb vállalkozást 
az egészségügyi szolgáltatás, a művészet és szabadidő, valamint a vendég-
látás nemzetgazdasági ágakban indították. A közigazgatás, védelem, köte-
lező társadalombiztosítás területén 2017-ben nem indítottak új vállalkozást.    

Az új vállalkozások a legnagyobb arányban az egyéb szolgáltatásban és 
a pénzügyi, biztosítási tevékenységben fordultak elő (23–23%), ezen kívül 
a szállítás-raktározás (20%), valamint a mezőgazdaság és az építőipar 
(17–17%) területén képviseltek jelentős hányadot a működő vállalkozáso-
kon belül.

5. ábra
Az új vállalkozások működőkön belüli aránya összevont  
ágazatcsoportok szerint, 2017
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Az új vállalkozások 43%-a Közép-Magyarországon, 30%-a az Alföld és 
Észak, 27%-a a Dunántúl nagyrégióban kezdte meg működését 2017-ben.

Az új vállalkozások működő vállalkozásokon belüli aránya régiónként 
13–14% között alakult. A megyék közül kiemelkedett Fejér (14%), a rang-
sor végén Zala (12%) állt.

A működésüket kezdők száma valamennyi megyében növekedett, Vas 
megyében (37%) emelkedett a legnagyobb mértékben, amit Bács-Kiskun, 
Baranya és Hajdú-Bihar (36–36%) követett.

Jelentősen javult a vállalkozások túlélése
A vállalkozások túlélésének vizsgálatakor a 2012-ben újnak minősülő  
57 ezer vállalkozás életpályáját követtük 2017-ig, amikor még 40%-uk 
működött. 

A 2008–2009-es világgazdasági válságot követően – a gazdaságpoliti-
kai intézkedéseknek köszönhetően – a valódi új vállalkozások ötéves túl-
élési rátája először 2014-ben indult növekedésnek.

6. ábra
A vállalkozások ötéves túlélési rátája
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A társas vállalkozások túlélési képessége erősebb: a 2012-ben alakult  
31 998 társas vállalkozás 43,3, a 24 678 egyéni vállalkozó 34,6%-a tevé-
kenykedett 2017-ben is. A gazdasági társaságok között az 5 évet túlélő 
szervezetek aránya a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársasá-
gok esetében volt a legmagasabb (44,3 és 42,9%), a közkereseti társaságok 
körében a legalacsonyabb (4,4%). A szövetkezetek és a betéti társaságok 
közel azonos (29%-os) ötéves túlélési rátával rendelkeztek.

7. ábra
A 2012-ben újnak minősülő vállalkozások túlélési rátája főbb  
gazdálkodási formák szerint

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság
Betéti társaság Egyéni vállalkozó

A legmagasabb túlélési arány továbbra is az egészségügyi, szociális ellá-
tás (57,6%) területén működő vállalkozásokat jellemezte, de az átlagot jóval 
meghaladó (45% feletti) volt az ipar, a szakmai, tudományos tevékenység, 
az információ, kommunikáció gazdasági ágakban is. A mezőgazdaság,  
a szállítás-raktározás, a szórakoztatás, ingatlanügyletek és az oktatás gazda-
sági ágak szintén meghaladták a 40%-os átlagos túlélési rátát.

A korábbi évekhez hasonlóan a pénzügyi, biztosítási tevékenység vállal-
kozásainak túlélési képessége volt a legalacsonyabb, csupán 13%-uk 
működött még az alakulásukat követő ötödik évben is. Ebben a gazdasági 
ágban már az első évet túlélő vállalkozások aránya is jelentősen elmaradt  
a többihez képest. Míg az összes vállalkozás egyéves túlélési rátája átlago-
san 79%, addig a pénzügyi, biztosítási területen – elsősorban a kiegészítő 
tevékenységet, pl. biztosítási ügynöki tevékenységet végző egyéni vállalko-
zások alacsony túlélőképessége hatására – csupán 57%-uk tevékenykedett 
az alakulásukat követő évben is.

A vállalkozások ötéves túlélési rátájában nem mutatkozott jelentős eltérés 
a nagyrégiók tekintetében: a Dunántúl és az Alföld és Észak vonatkozásában 
kicsivel átlag feletti (40,6%, illetve 40,8%), Közép-Magyarországon az átlag 
alatt volt a mutató értéke (38,0%). A megyék tekintetében már jelentősebb 
eltérések mutatkoztak: Vas (44,9%) és Győr-Moson-Sopron megye (43,1%) 
emelkedett ki, ugyanakkor a túlélési rangsort – 37% alatti rátával – 
Komárom-Esztergom és Nógrád megyék zárták.

Kevesebb vállalkozás szűnt meg 2015-ben
A rendelkezésünkre álló legfrissebb adatok alapján 2015-ben 55 ezer vállal-
kozás szűnt meg, 3,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A megszűnt 
vállalkozások működő vállalkozásokon belüli aránya enyhén mérséklődött, 
egy év alatt 0,6 százalékponttal, 8,2%-ra csökkent.5 

2015-ben a megszűnt társas vállalkozások működőkön belüli aránya 
6,8% volt, 0,6 százalékponttal kevesebb, mint 2014-ben. Az egyéni vállalko-
zások kevésbé bizonyultak stabilnak, körükben a megszűntek hányada 
9,9%-ot tett ki, 0,8%-kal mérséklődött a megelőző évhez képest. 
Összességében elmondható, hogy a 2015-ben megszűnt vállalkozások 
aránya a gazdálkodási formák többségében csökkent vagy stagnált.

2. tábla
A megszűnt vállalkozások aránya a működők százalékában 

Gazdálkodási forma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Társas vállalkozás 7,9 8,3 8,4 9,5 7,6 7,4 6,8

Ebből:

korlátolt felelősségű 
társaság 8,5 9,0 8,8 9,9 8,0 7,7 7,2

részvénytársaság 4,4 5,2 5,0 4,9 4,3 4,3 4,3

betéti társaság 7,3 7,3 7,8 8,7 6,7 6,7 6,0

Egyéni vállalkozó 10,8 13,6 21,1 14,5 10,7 10,7 9,9

Vállalkozás összesen 9,2 10,7 13,9 11,5 8,8 8,8 8,2

Nonprofit gazdasági  
társaság .. .. .. .. .. .. 7,6

Vállalkozás és non-
profit gazdasági  
társaság összesen 9,2 10,7 13,9 11,5 8,8 8,8 8,2

A megszűnt társas vállalkozások száma 7,8, az egyéni vállalkozóké 
1,3%-kal mérséklődött 2015-ben az egy évvel korábbihoz képest. A társas 
vállalkozások közül a közkereseti társaságoknál 24, a betéti társaságoknál 
12, a korlátolt felelősségű társaságoknál 6,4%-kal kevesebb, a részvény-
társaságoknál 2,1, a szövetkezetek esetében 41%-kal több vállalkozás 
szűnt meg.

A megszűnt vállalkozások aránya a kisvállalkozásoknál 8,2, ezen belül  
a mikrovállalkozásoknál 8,5% volt. A középvállalkozások 0,6 és a nagyvál-
lalkozások 0,4%-a szűnt meg 2015-ben. Az 55 ezer megszűnt vállalkozás 
99,9%-a kis-, 0,1%-a középvállalkozás volt, ezek mellett 4 nagyvállalkozás 
tartozott közéjük. A megszűnések aránya az előző évekhez hasonlóan  
a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén volt a legmagasabb (18%), 
ahol a legnagyobb mozgást tapasztaltuk mind az induló, mind a megszűnő 
vállalkozásoknál. Arányaiban a legkevesebb vállalkozás az egészségügyi, 
szociális ellátásban szűnt meg (5%).

5 A továbbiakban a valódi megszűnt vállalkozásokat – azaz azokat a vállalkozásokat, amelyek a tárgyévet követő két évben nem jelennek meg a működő szervezetek között, és tevékenységüket nem 
folytatja jogutód sem – megszűnt vállalkozásnak nevezzük.
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8. ábra
A megszűnt vállalkozások működőkön belüli aránya összevont 
ágazatcsoportok szerint, 2015
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A 2015-ben megszűnt vállalkozások 19%-a a kereskedelem és gépjár-
műjavítás, 15%-a a tudományos és műszaki tevékenység, további 8,3%-a 
az építőipar területén működött.

A megszűnt vállalkozások működő vállalkozásokon belüli aránya régión-
ként 6,9 és 9,3% között mozgott. A megyék közül az élen Nógrád megye 
(9,3%) volt, amit Borsod-Abaúj-Zemplén (9,2%), Budapest és Heves 
megye (8,8–8,8%) követett.

A megszűnések 43%-a Közép-Magyarország, 31%-a az Alföld és Észak, 
és 26%-a a Dunántúl nagyrégióban realizálódott.

Módszertani megjegyzések
Az Eurostat harmonizált adatgyűjtése összehasonlítható adatokat biztosít 
az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagál-
lamainak vállalkozásairól. Megvalósításához az Eurostat egységes, vala-
mennyi résztvevő ország által alkalmazott módszertant dolgozott ki. Az ez 
alapján készített vállalkozásdemográfiai adatgyűjtés a működő vállalkozá-
sokról, az új és megszűnt vállalkozásokról, valamint az új vállalkozások 
túléléséről szolgáltat összehasonlítható adatokat.

2017-től a vállalkozásdemográfiai adatgyűjtésbe a gazdasági társaságok 
mellé a nonprofit gazdasági társaságok is bekerültek. A KSH a módszertani 
előírások szerint a társas vállalkozásokat, illetve egyéni vállalkozókat vonta 
be a megfigyelési körbe. A felmérés nem terjed ki az adószámmal rendel-
kező magánszemélyekre, a költségvetési, és egyéb szervezetekre. A vállal-
kozásdemográfia adatai statisztikai vagy adóforrásokból utólag beszerzett 
tényleges tárgyévi adatok, ezért előállításuk és feldolgozásuk rendkívül 
időigényes.
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