
Vállalkozni kicsiben és nagyban - 
Magyarország 
 

Reszkető Petra Edina  
 
 
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 

 
 

Budapest, 2012. 



Mi van még egy üveg magyar borban? 

Forrás: http://index.hu/velemeny/glossza/2009/10/08/mi_van_meg_egy_uveg_magyar_borban/                      Budapest Intézet 

társasági szerződés  

cégbejegyzés  

egyszerűsített adóraktári engedély  

HACCP kockázatelemzési jegyzőkönyv  

törkölymegsemmisítési jegyzőkönyv  

útbaigazító tábla iránti kérelem 

traktorműszaki  
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vámhivatali bejelentés  

munkavédelmi eszközök használati utasítása  

földhasználat-bejelentés  

adószám  
irányítótábla elhelyezésének díja  
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törköly- és seprőelszámolás  
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mezőgazdasági vállalkozói engedély  
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Mibe kerül átlagosan egy kis-, közep- és nagyvállalatnak 
a megfelelés? 

Forrás: BI 2010, EC 2006         Budapest Institute 
 

AT/fő/kötelezettség 

Kis Közép Nagy 

EU átlag (EUR) 10 4 1 

HU átlag (EUR) * 32,86 4,78 1,97 

HU átlag (FT) 8 685 1 255 521 

* 2006. évi átlag MNB árfolyamon számolva  



Mi a leginkább megterhelő egy hazai vállalkozónak? 

Forrás: BI 2011, Deloitte 2009       Budapest Intézet 
 

Közhivatalok felé nyújtandó adatszolgáltatás  
Adó- és járulékfizetéssel, illetve  

Engedélyezéssel kapcsolatos adminisztráció 
Párhuzamos ügyintézés (elektronikus és papír-alapú is) 

Lassú reakció, nehezen értelmezhető hatósági tájékoztatás   

 Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat 

Munkáltatói jogkörre előírt 
kötelezettségek 

Állami támogatások felhasználásával 
kapcsolatos kötelezettségek  

Cégautóhoz kötödő admin.terhek 

Jelentések, bevallások készítése 
Sokszorosítás, iratmegőrzés* 

Határokon átnyúló működéshez 
kötődő kötelezettségek  

Jogszabályi környezet változásának 
nyomon követése  

Hatósági vizsgálatok 

Digitális aláírás, elektronikus 
számlázás korlátozottsága 



Hol értek el sikereket a bürokrácia csökkentésében? 

Forrás: EC 2009         Budapest Intézet 
 



Mások hogy csinálják? Avagy a sikertényezők … 

Forrás: BI  2010         Budapest Intézet 
 

Politikai elköteleződés 

Világos és rendszeres kormányzati kommunikáció 

Kevés, ám kivitelezhető kormányzati prioritás  

Adminisztratív terhek teljes körű (baseline) felmérése 

Nyílt hozzáférés a kormányzati felmérésekhez és 
adatbázisokhoz 

Kiszámítható monitoring, rendszeres szakmai konzultáció 

Pilot projektek (‘beetetés’)  

Elszámoltatható végrehajtás (felelősségek, határidők, 
központi koordináció!)  

„Várakozás-menedzsment”  (wait & see) 



 
 

BI kutatásáról bővebben: ‘Vállalati adminisztratív terhek specifikus 
elemzése’ kutatás alatt a Budapest Intézet honlapján  

www.budapestinstitute.eu 
petra.reszketo@budapestinstitute.eu  

 
Köszönöm a figyelmet! 

www.budapestinstitute.eu        Budapest Intézet 
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