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A MAGYARORSZÁGI KKV-K HELYZETE, VERSENYKÉPESSÉGÜK 

JAVÍTÁSA KONTROLLINGGAL 

Hágen István Zsombor – Marselek Sándor

Összefoglalás

A gazdaság döntő mértékben függ a KKV-k helyzetétől. Magyarország 
KKV-szektorának teljesítménye máig nem tért magához a 2008-as válság 
okozta visszaesésből. A válság közvetlen következményeként a KKV-szektor 
10%-os visszaesést szenvedett el, a vállalkozások számának, a foglalkoztatás-
nak és a hozzáadott értéknek a tekintetében. Kiemelt figyelmet kell fordíta-
nunk a gazdaság sikere érdekében a KKV-k versenyképességének javítására, 
felhasználva a kontrolling adta lehetőségeket is. A vállalkozások vezetői akkor 
gazdálkodnak helyesen, ha nyitottak az új innovatív rendszerek iránt, és meg-
próbálják beépíteni az új elképzeléseket a döntéshozatali mechanizmusokba. 
A kontrolling szemléletmód kialakítása, a kontrolling funkciók alkalmazása 
elősegíti a vezetői döntéseknél a hatékony és racionális gondolkodás érvénye-
sülését.

Kulcsszavak: KKV-k, versenyképesség, innováció, foglalkoztatás, kontrolling
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THE SME’ S SITUATION IN HUNGARY AND IMPROVE 
THEIR COMPETITIVENESS BY CONTROLLING

Abstract

The economy is decisively dependent on SMEs. The performance of the SME 
sector in Hungary has not yet recovered from the shocks caused by the 2008 
economic crisis. As the direct result of the crisis the SME sector suffered a 
10% decrease in terms of the number of firms, employment and added value. 
In order to boost the success of the economy special attention must be paid 
to the improvement of the competitiveness of SMEs by utilizing controlling 
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options. Business executives manage their businesses correctly if they are open 
to new and innovative systems and try to incorporate their new ideas into the 
decision-making mechanisms. The integration of the controlling approach 
and the application of the controlling functions help managers base their 
decisions on efficient and rational thinking.

Keywords: SME’s, competitivenes, innovation, controlling

JEL: L53
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Bevezetés

A KKV-szektor az EU-csatlakozás után gyors fejlődésnek indult. A fejlődés 
a 2008-as gazdasági válság hatására tört meg (Takács György K. – Takács, 
2011). A dolgozat fő témája a KKV-szektor elemzése, szerepük a verseny-
képességben, az innovációban és a foglalkoztatásban. A KKV-k kiemelkedő 
szerepét az irodalom feldolgozása alapján is meg lehet erősíteni, hiszen a vál-
lalkozások számát tekintve az összes vállalkozás 99,8%-át ez a szektor adja 
(Lazányi, 2014/a; 2014/b). A bruttó hozzáadott érték 53,6%-át állítják elő 
(SBA Fact Sheet, 2015).

A Kisvállalkozások Európai Chartája (EC, 2004) is kifejti, hogy a gazdaság 
gerincét a kisvállalkozások adják. A kisvállalkozások gazdasági teljesítményt 
stabilizáló, kiegyensúlyozó szerepet játszhatnának a kialakult duális gazdaság-
ban (Csath, 2015).

Az a társadalom versenyképes, ahol a társadalmi élet minden területén teret 
kap a vállalkozói szellem, tehát a vállalkozások nemcsak gazdasági fejlődést 
generálnak, hanem társadalmi megújulást is előidéznek (Kopátsy, 1983). Pe-
ters és Hisrich (1991) utalnak a vállalkozások újat létrehozó tevékenységére, 
az innováció versenyképességet javító hatására.

A kisvállalkozások banki hitelezése kínálati és keresleti oldalról is korlá-
tokba ütközik. A bankok szívesebben hiteleznek nagyobb szervezeteknek, 
nemcsak azért, mert kerülik a kockázatos hitelkihelyezéseket, hanem azért is, 
mert az alacsony hiteligény megnöveli a bankok relatív tranzakciós költségeit 
(Oláh−Molnár, 2001).

A KKV-k zöme nem exportál, bár az utóbbi években ezen a téren javulás 
volt tapasztalható. Az árutermelő ágazatok súlya (mezőgazdaság, építőipar) a 
szervezetméret növekedésével párhuzamosan nő. A középvállalkozások mint-
egy fele már árutermelést végez (Dupcsák–Marselek, 2015).

Szabó (2016) utal a kontrolling fontosságára. A kontrolling egy irányítási 
és szabályozási rendszer, amely alapvetően a döntéstámogatásról szól. Ezt a 
vezetői tevékenységet minden vállalatnál el kell látni, még a kisebb vállal-
kozásoknál is. A kontrollingrendszer lehetővé teszi a vállalat finanszírozási 
döntéseinek pontosabb megvalósítását, a jobb eredményeket. Az eredmények 
visszacsatolásában is, a beruházások gazdaságosságának vizsgálatában is fontos 
szerepe lehet (Szilágyi–Csiszárik-Kocsir, 2015).

Hágen és Kondorosi F.-né (2003) kifejtik, hogy a gazdasági környezet vál-
tozásai fontosabbá teszik a vezetői döntések megalapozottságát, így segíthetik 
elő a versenyképes termékek és szolgáltatások előállítását. Kutatásaik bizo-
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nyították, hogy a kontrollingot alkalmazó kis- és középvállalkozások verse-
nyelőnyt élveznek a többi vállalkozással szemben. A kontrollingot alkalmazó 
vállalkozásoknál árbevétel-növekedés is megfigyelhető (Hágen et al., 2009).

Cikkünkben az a célunk, hogy bemutassuk a KKV-szektor helyzetét, rávilá-
gítsunk a gazdaságban betöltött szerepére, továbbá kiemeljük a kontrolling 
tevékenység fontosságát mint a nem pénzügyi eszközökkel való vállalkozásfej-
lesztés lehetőségét.

Anyag és módszer

Bemutatjuk a hazai KKV-k helyzetét a KSH legújabb adatai alapján, utalunk 
az SBA értékelésre, mely a hazai és európai KKV-k összehasonlítását teszi le-
hetővé. 

Az adatokat célszerűen kialakított táblázatok és ábrák segítségével tesz-
szük szemléletessé. Részletes elemzést adunk a versenyképesség helyzetéről a 
KKV-k körében, és bemutatjuk a K + F és az innováció fontosságát. Utalunk 
korábbi kutatásunk eredményeire, melynek során bizonyítást nyert, hogy a 
kontrollingot alkalmazó KKV-k egyértelmű versenyelőnyt élveznek a többi 
vállalkozással szemben.

A főleg szekunder eredmények alapján következtetéseket vonunk le, és ja-
vaslatokat teszünk a helyzet javítására.

Eredmények

A magyarországi KKV-k helyzete

Hazánkban az EU-28-hoz képest magasabb a mikrovállalkozások száma, ezek 
alkalmazzák a foglalkoztatottak 34,6 százalékát. Ez a szám az EU-ban 30 szá-
zalék alatti (1. táblázat).
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1. táblázat: A hazai és európai KKV-k főbb jellemzői 2014

Forrás: 2015. évi SBA tájékoztató

A KKV-k jelentős kihívásokkal szembesülnek, melyeknek nem mindig tud-
nak megfelelni. Holicza (2016) szerint ezek a következők:

- az oktatás nem készít fel a vállalkozói pályára,

- a finanszírozás a KKV-k gyenge hitelképessége miatt elmarad a kívánatos-
tól,

- a vállalkozások átruházása nehézkes és bonyolult,

- nincs megfelelő tartalék, a siker elmaradása esetén jelentősek a veszteségek,

- az adminisztráció túlbiztosított.

A KKV-k többsége öt fontos ágazatban tevékenykedik: nagy- és kiskereske-
delem, gyártás, építkezés, üzleti szolgáltatások és szállás, étkezési szolgáltatá-
sok (EC, 2015; Internet 1).

A hazai vállalkozók átlagos hozzáadott értéke nem éri el az uniós átlag felét 
(Sasvári, 2014). A 2008-as gazdasági válság különösen rosszul érintette őket, 
a foglalkoztatás terén máig nem tértek magukhoz. 

A KKV-k exportja napjainkban kezd emelkedni, de még nem jelentős. A 
250 fő felett foglalkoztató nagyüzemek exportja közel 73% az összes export-
ból. 

A KKV-k esetében a jogi, számviteli és adózási környezet bonyolult, nem 
vállalkozásbarát. Felmérések szerint 34 résztvevő ország közül a magyar mun-
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kavállalók fizetik a 4. legtöbb jövedelemadót. A magyarok által fizetett 49%-
os adó (2014) az OECD országok 38%-os átlagához képest magas (OECD, 
2015; Internet 2). Az említett területen jelentős változás következett be a 
2015–2016-os években módosított jövedelemadóztatásnak köszönhetően.

A KKV-k magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet folytat-
nak, így a hazai KKV-k teljesítménye az összes mutatót tekintve elmarad a 
nagyvállalatok teljesítményétől.

Az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomagot (Small Business Act, azaz 
SBA) az Európai Bizottság 2008-ban fogadta el. A jelentés évente megjelenik, 
és keretet ad a KKV-k helyzetének felméréséhez. Minden évben tíz mutató-
csoport és az ezekhez kapcsolódó indikátorok elemzésére kerül sor. A vizsgált 
mutatócsoportokat Holicza (2016) és Marselek (2016) nyomán röviden ösz-
szefoglaljuk.

1. Vállalkozói készség – segítség a vállalkozói szellem és kultúra javításá-
hoz.

2. Második esély – újrakezdési lehetőség a csődbe ment becsületes vállal-
kozóknak.

3. Gondolkozz előbb kicsiben – az új jogszabályok és eljárások egyszerű-
ségét és könnyű alkalmazhatóságát követeli meg.

4. Hatékony közigazgatás – a KKV-k igényeit fejezi ki közigazgatási és 
adminisztratív területen.

5. Közbeszerzés és állami támogatás – az EU-val összhangban egy stabil 
és átlátható jogi rendszer kialakítása a közbeszerzési eljárások lebonyo-
lításához.

6. Hozzáférés a finanszírozási forrásokhoz – hitel és támogatás lehetősé-
gei.

7. Egységes piac – egyenlő versenyfeltételek megteremtése a határon át-
nyúló tevékenységeknél is.

8. Készségek és innováció – a KFI tevékenységet végző KKV-k segítése.
9. Környezet, energiahatékonyság – a környezetbarát KKV-k segítése, 

melyre fejlesztés tekintetében jelentős a potenciál (Harangozó, 2015).
10. Nemzetköziesedés – EU-n kívüli export és import a KKV-k esetében.
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Hazánk összesített profilja lassan javul a vállalkozói szellem, az újrakezdés, a 
készségek és innováció, a környezet és a nemzetköziesedés területeken.

Az egységes piac, a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás és a hatékony 
közigazgatás esetében Magyarország az EU átlag körül teljesít, míg az állami 
támogatás és a közbeszerzés területén az átlagnál is jobban teljesít (1. ábra).

1 ábra. Magyarország SBA profilja, 2014. 

Forrás: SBA Fact Sheet Hungary (2015)

A hazai KKV-k zöme a Közép-Magyarország régióba tartozik, tízből négy 
szervezet itt található. A megoszlást a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra: A kis- és középvállalkozások számának megoszlása régiók szerint, 2015.

Forrás: KSH, 2016.
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Versenyképesség és innováció

Magyarország gazdasága kicsi és nyitott. A megfelelő méretű belső piac hi-
ánya miatt a vállalatok számára kényszer a világgazdaság felé nyitni, az áruter-
melés és a szolgáltatások terén is. 

A versenyképesség fogalmát számos szerző kifejtette, és a vállalati versenyké-
pesség fogalmát nemzetközi szervezetek is meghatározták. Az OECD (1997) 
definíciójában a vállalati és a nemzetgazdasági megközelítés egyaránt megta-
lálható. E definíció szerint a versenyképesség a vállalatok, iparágak, régiók, 
nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és re-
latíve magas foglalkoztatási szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi 
(globális) versenynek ki vannak téve.

Lengyel I. (2003) meghatározása szerint: „A vállalatok, iparágak akkor ver-
senyképesek, ha termékeik, szolgáltatásaik értékesíthetők a nemzetközi piaco-
kon, magas jövedelmet (hozzáadott értéket) érnek el úgy, hogy nem csökken 
foglalkoztatottjaik száma, azaz új technológia alkalmazásakor, a termelékeny-
ség növelésekor sem kell elbocsátaniuk foglalkoztatottjaikat.”

Elméleti megközelítésben a piaci siker alapfeltétele az adott makro- és mik-
rokörnyezetben elérhető versenyelőny kivívása és megtartása. Ezt a versenye-
lőnyt dinamikusan kell értékelni, a fogyasztói szokások változásával nőhet 
vagy csökkenhet, illetve a versenytársak helyzetének változásával is módosul-
hat (Marselek et al., 2002).

A versenyképesség javulásához cégre szabottan célszerű kiküszöbölni a szűk 
keresztmetszeteket, és nem lehet eredményes a versenyképesség minden terü-
letén gyengén teljesítő KKV-k működése. Amennyiben ezeket állami eszkö-
zökkel támogatjuk, csak az erőforrások pazarlását érjük el (Szerb, 2015). 

A versenyképesség fogalmának meghatározásával jelentős számú szerző fog-
lalkozott. A nevesebbek közül említhetjük pl. Czakó (2000), Borsi (2005) 
és Chikán–Czakó (2009) munkásságát. Szűcs Cs. (2014) disszertációjában a 
versenyképesség területi vonatkozásait elemzi. Böcskei et al. (2015) tanulmá-
nyukban vizsgálták, hogy a KKV-k milyen pozíciót képesek elérni a verseny-
ben, továbbá a pozíciók elérésében melyek azok a tényezők, amelyek befolyá-
solják teljesítményüket.

A magyar kormány a versenyképesség növelése érdekében a finanszírozási 
források biztosítására törekszik. A 2014−2020 közötti időszakban EU-s, nem-
zeti és regionális források is elérhetők lesznek.
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A támogatások a következő fő irányokat segítik:

- beruházási források nyújtása (támogatás, hitel, hitelgarancia, kockázati 
tőke),

- célzott üzleti támogatás (hálózatépítés, nemzetközi együttműködés),

- bejutás a globális piacra,

- új növekedési források (zöldgazdaság, fenntartható turizmus, egészségügyi 
és szociális szolgáltatások),

- gyakorlatcentrikus szakképzés és oktatás,

- kapcsolat kutatóközpontokkal és egyetemekkel (spin of cégek, klaszterek) 
(Internet 3).

A kormány a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a KKV-k támogatására, 
ezzel van összhangban a kis- és középvállalkozások fejlesztésének 2014−2020 
időszakra szóló stratégiája (2013). A 2014−2020-as programozási időszakban 
az uniós fejlesztési források 60 százalékát hazánk közvetlenül gazdaságfejlesz-
tésre fordítja a tervek szerint (Internet 4).

Mogyorósi et al. (2009) szerint a versenyképes vállalatok új tudást állítanak 
elő kvalifikált munkaerővel, és magas hozzáadott értékű innovatív terméke-
ket, szolgáltatásokat, technológiákat hoznak létre.

Az innovatív vállalkozás ismérve azt jelenti, hogy a vállalkozás bevételeinek 
legalább 20 százalékának a vizsgált időszakot megelőző 3 évben bevezetett 
termékinnovációkból kell származnia (Inzelt–Szerb, 2003).

Az innovációt gyakran megjelenési forma szerint tipizálják. Ennek megfe-
lelően négyféle innovációról beszélhetünk az Oslo kézikönyv szerint (Katona, 
2006).

A termékinnováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak 
tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új vagy jelentősen megújított. 
Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az 
összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget 
vagy más funkcionális tulajdonságokat.

Az eljárásinnováció új vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási 
módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a 
szoftverben bekövetkező jelentős változásokat.
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A marketinginnováció olyan új marketingmódszerek alkalmazása, amelyek 
jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék pi-
acra dobásában, a termék reklámozásában vagy az árképzésben.

A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megva-
lósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső 
kapcsolatokban. 

Az innováció minden típusáról elmondható, hogy a nagyobb vállalkozások 
jelentősebb hányadában vezették be azokat, a mikrovállalkozásokra ez nem 
jellemző.

Komolyabb innovációs tevékenységről a 250 fő felett foglalkoztató vállala-
toknál beszélhetünk (2. táblázat).

2. táblázat: Innováció a vállalkozásoknál

Megnevezés 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014

A termék és/vagy eljárás 

innovációt végrehajtó vál-

lalkozások aránya (%)

23,3 20,8 20,1 20,8 18,4 16,4 18,2

Létszám-kategóriák szerint

10−49 fő (%) 20,9 16,9 15,6 16,3 13,3 12,2 15,0
50−249 fő (%) 28,0 30,5 31,6 31,3 32,7 26,6 26,6
250 és afölött (%) 44,4 52,4 55,5 59,2 60,0 53,9 44,4

Forrás: KSH, 2016. Internet 1 

A K + F ráfordítások hazánkban lassan nőnek, 2015-ben a GDP 1,39%-át 
tették ki. Az állami költségvetés hozzájárulása változatlan, a vállalkozások K + 
F ráfordítása viszont növekvő (3. ábra).
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3. ábra: K + F ráfordítások a GDP százalékában az állami 
és a vállalkozási szektorban

Forrás: KSH, 2016. saját összeállítás

Vállalati hálók

A hazai közgazdászok zöme egyetért azzal, hogy szükséges egy új gazdasági 
modell kialakítása. Hazánk a tudásalapú társadalom fejlődési pályájára kell 
lépjen. A fejlett országokat célszerű követnünk, és a nagyobb tudás- és hozzá-
adottérték-tartalmú gazdaság felé kell nyitnunk.

Nem a hagyományos tőkejavakba ajánlatos az invesztíció, hanem a tudásba, 
szellemi javakba történő befektetést kell növelni. Ilyen lehet a kutatás-fejlesz-
tés, a szoftveripar, az információs rendszerek, a robotgyártás, a szellemi tulaj-
don és egyéb tudást igénylő szolgáltató ágazatok (Varga, 2016).

Az atomizált kisvállalatok együttműködése elengedhetetlen. Először a válla-
lati hálók, majd a klaszterek is létrejöhetnek. Létrejöttükhöz szükséges a „kri-
tikus tömeg”, ami kevés helyen adott. A hálózat- és klaszterfejlődés hazánkban 
vontatott, több tényező hiánya miatt. Ezek pl.: tőkehiány, menedzsment tu-
dáshiány, elégtelen területi tőke, együttműködési készség hiánya, bizalomhi-
ány (Marselek et al., 2014; Szűcs et al., 2013).

A hálózati együttműködés kiváltotta költségmegtakarítás versenyelőnyt 
jelent. A multinacionális nagyvállalatok saját leányvállalati hálózatot hoznak 
létre, az erőforrások hatékonyabban megszerezhetők, ide csatlakozni érdemes. 
Ezzel az együttműködéssel javítható a termelékenység.
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Az EU egészét tekintve a KKV szektorban egy alkalmazottra mintegy 63 
millió forint árbevétellel lehet számolni. A KKV-k esetében hazánkban ez 43 
millió forint, míg a mikrovállalkozásoknál az átlagos bevétel a 15 millió forin-
tot sem éri el (Bodacz, 2016).

A KKV-k esetében sok problémás területtel találkozunk. Ilyenek az alulfi-
nanszírozás, az együttműködés alacsony szintje, az innováció elégtelensége, az 
alulképzettség. A továbbképzés és az informatika is az elhanyagolt területek-
hez tartozik (Chikán et al., 2014).

Véleményünk szerint fontos terület lehet a KKV-k támogatása nem pénz-
ügyi eszközökkel, például a kontrolling bevezetésével.

A kontrolling lehetséges szerepe a hazai KKV-szektorban

Hágen et al. (2009) felmérése szerint azok a KKV-k, melyek alkalmazzák a 
kontrollingot, mérhetően hatékonyabban működnek a többi vállalatnál. Az 
értékelés elemzésre alkalmas kérdőíves felmérés és mélyinterjú alapján történt. 
Az irányítás szempontjából a kontrolling a menedzsment egyik központi fel-
adata (Hanyecz, 2011). A kontrolling eszközrendszer elemei közé tartoznak a 
modern informatikai támogatás szoftvereszközei (Szabó, 2016).

A controlling tevékenység szerepe egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági 
szervezetek életében (Fenyves et al., 2015). A kontrolling célja a vállalat ve-
zetésének segítése a vállalat stratégiai és operatív céljainak elérésében. A KKV 
kontrolling csak részben egyezik a nagyvállalati kontrollingal (3. táblázat).
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3. táblázat: Nagyvállalati és KKV kontrolling összehasonlítása

Szempont Nagyvállalati 
kontrolling

KKV kontrolling

motiváció versenyképesség fejlődés
cél rugalmasság nö-

velése
irányítás növelése

teljesítménymércék alapfolyamatok kulcsfolyamatok
tervezés stratégiai és ope-

ratív terv

üzleti modell és üzleti 
terv

kontrolling-folyamatok összetett egyszerű
kontrolling-információ hír tartalom

IT támogatás magas alacsony

Forrás: http://www.cte.hu, 2015.

Véleményünk szerint a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség megléte 
együtt határozza meg azt, hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt nyújt.

A KKV-k növekedésének fontos területe lehet a multinacionális cégek 
beszállítói hálózatának bővítése. Az együttműködés a nagyvállalatokkal 
mindkét fél számára előnyös lehet, mivel így beruházás nélkül bővülhet 
termőkapacitásuk, kihasználhatják a kisvállalkozások rugalmasságát, vagyis 
a nagyvállalatok hozzájuthatnak az általuk nehezen elérhető piaci résekhez. 
A kis- és középvállalkozások pedig a nagyvállalatok segítségével könnyebben 
jutnak információkhoz, exportpiacokhoz, illetve biztos beszállítói pozícióba 
kerülhetnek, mellyel erősíthetik a gazdaságukat.

Következtetések és javaslatok

Hazánkban a gazdaság egyik legfontosabb prioritása a foglalkoztatás. Ezen a 
téren a KKV-k szerepe megkerülhetetlen. A mikrovállalkozások meghatározó 
szerepe mellett sok probléma is elemezhető.

A magyar KKV-k teljesítménye a hozzáadott érték alapján jelentősen ki-
sebb, mint a nagyvállalatoké, és termelékenysége is gyenge. Az SBA 2015 ér-
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tékelés részletesen elemzi ezeket a visszásságokat, és utal a lemaradás okaira. 
Az innovatív vállalatok termelékenyek, exportképesek, ezt az irányt kellene 
támogatni.

A kis- és középvállalkozások stratégiája 2014−2020 tanulmány a következő 
területeket tartja fontosnak:

- a növekedési potenciál javítása,

- a vállalati környezet fejlesztése,

- a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése.

A kontrolling létrehozásának, eredményes működésének legalapvetőbb 
kritériuma a kontrolling szakmai ismerete, a kontroller felkészültsége. 

A vállalkozás szervezeti struktúrájában a kontrolling helyét a funkciói és az 
információ kezelése határozzák meg elsődlegesen.  

Fontos követelmény, hogy a kontrolling szakmailag megfelelő kapcsolatban 
legyen a számviteli, a pénzügyi és az informatikai tevékenységgel, illetve 
fejlődésével párhuzamosan a módszerek állandó megújítása, fejlesztése 
megvalósuljon.

A KKV-k vezetésében, a célok teljesítésében komoly szerepet kaphat a 
kontrolling.
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