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Tárgy: Mészárosné Győrvári Izabella magyar állampolgár által a Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége nevében benyújtott 1557/2009. számú petíció a 
magyarországi kis- és középvállalkozásokkal szemben alkalmazott 
megkülönböztetésről és az európai uniós normák alkalmazásának 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a magyarországi kis- és középvállalkozások a magyar hatóságok 
megkülönböztető bánásmódjának áldozatai. Kifejti, hogy a magyar hatóságok az adózással, 
finanszírozással és pályázatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályokat megkülönböztető 
módon alkalmazzák és ezzel a multinacionális cégek monopolista törekvéseit támogatják. A 
petíció benyújtója bírálja a bankoknak a kis- és középvállalkozásokkal szembeni magatartását, 
mivel e vállalkozások közül – állítása szerint – többen nem jutnak hitelhez, és így 
csődhelyzetbe kerülnek. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a magyar hatóságok túl szigorúak 
a kis- és középvállalkozások adóinak behajtásakor, míg a nagy cégek adótartozásai 
tekintetében elnézőek. Kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot a felvetett 
kérdésekben és fogadjon el állásfoglalást, amelyben figyelmezteti a magyar hatóságokat, hogy 
tartsák tiszteletben a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó európai normákat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.
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A petíció benyújtójának véleményét és panaszait tartalmazó petíció számos jogi kérdést vet 
fel a magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k) helyzetével kapcsolatban 2009-ben.

Ami a magyarországi vállalkozások általános helyzetét illeti, 2009-ben a kkv-k ágazatában a 
mikrovállalkozások százalékos aránya az uniós átlagnál magasabb volt, noha ebből 
következően a közép- és kisvállalkozások százalékos aránya alacsonyabb.

A kkv-k hozzájárulása a magyar gazdasághoz, melyet a teljes hozzáadott érték százalékában 
határoznak meg, az uniós átlagnál alacsonyabb volt. Ezzel szemben a kis- és 
középvállalkozások hozzájárulása a magyarországi foglalkoztatáshoz (71%) meghaladta az 
európai átlagot (67%). A kkv-k ágazatán belül nagy különbségek mutatkoznak: a 
mikrovállalkozások száma ugyanis viszonylag magas Magyarországon, ezek az uniós átlagnál 
(30%) nagyobb arányban járulnak hozzá a foglalkoztatáshoz (35%).

A petíció több konkrét kérdést felvet: először is a vállalkozások banki finanszírozásának 
kérdését. A petíció, említést tesz a bankok által egyoldalúan megszüntetett 
hitelszerződésekről. Jóllehet a fogyasztói hitelekre uniós jogszabályok vonatkoznak, az üzleti 
célú hiteleket uniós szinten külön nem szabályozzák. Következésképpen a tagállamok 
szabadon vezethetnek be saját jogszabályokat az üzleti célú hitelekre vonatkozóan. Ezért a 
tagállami szabályok az irányadók. Ha hiteleket a bank megalapozatlan vagy indokolatlan 
döntése alapján szüntetik meg, a vállalkozás fontolóra veheti kereset indítását.

Másfelől a petíció említést tesz a kiskereskedelmi fizetési módokról, valamint a szállítóknak 
történő fizetések nem teljesítéséről abban az esetben, ha a fizetést a nagyvállalatoknak kell 
teljesíteniük. 2011. február 16-án a Bizottság új irányelvet1 fogadott el a késedelmes fizetések 
elleni fellépésről. Az új irányelv rendelkezései többek között az alábbiakat tartalmazzák:

 Az állami hatóságok által a vállalkozásoknak teljesített fizetések fizetési idejének 
összehangolása. Az állami hatóságoknak a megvásárolt árukért és szolgáltatásokért 30 
napon belül, vagy rendkívüli körülmények között, 60 napon belül kell fizetniük. 

 Szerződéskötési szabadság a kereskedelmi ügyletekben: a vállalkozásoknak 60 napon 
belül kell kifizetniük a számláikat, hacsak előzőleg nem született kifejezett, eltérő 
döntés és amennyiben ez a döntés nem nagymértékben tisztességtelen. 

 A vállalkozások automatikusan kamatot követelhetnek a késedelmes fizetések után, és 
legalább 40 EUR összegű átalányt kérhetnek a behajtási költségek megtérítéseként. 
Minden egyéb ésszerű behajtási költségért kárpótlást kérhetnek. 

 A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatláb legalább 8 százalékkal 
haladja meg az Európai Központi Bank alapkamatát.  A késedelmes fizetések esetében 
az állami hatóságok nem határozhatnak meg alacsonyabb kamatlábat. 

A tagállamok ezen túlmenően továbbra is fenntarthatnak vagy hatályba léptethetnek olyan 
törvényeket és rendeleteket, amelyek a hitelező számára kedvezőbbek, mint az új irányelv 
rendelkezései. Ezt az irányelvet legkésőbb 2013. március 16-ig kell átültetni a nemzeti jogba.

A vállalkozások beszámolóival kapcsolatban a petíció benyújtója azt állítja, hogy a 
közzétételre vonatkozó magyar jogszabályok hátrányos megkülönböztetést tartalmaznak. 
Egyes multinacionális társaságok előnyt élveznek a magyar kkv-kkal szemben. Annak 

                                               
1 2011/7/EU irányelv.
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ellenére, hogy az európai számviteli irányelvek megkövetelik, hogy a társaságok közzétegyék 
éves beszámolóikat, e követelmény végrehajtása – és különösen a szankciók meghatározása 
és alkalmazása – a magyar hatóságok hatáskörébe tartozik. Ezért kérjük a petíció szerzőit, 
hogy elsősorban a nemzeti hatóságokhoz forduljanak.

A közbeszerzéseket illetően a petíció benyújtója azt állítja, hogy a kkv-knak nincs igazán 
lehetőségük a pályázati eljárásokon való részvételre, mert egyes szerződő felek annak ellenére 
részt vehetnek ezeken az eljárásokon, hogy tisztességtelen piaci magatartásuk miatt ki kellene 
zárni őket.

Az Európai Bizottság által a 2006–2008. közötti időszakra vonatkozóan megrendelt és 2010-
ben véglegesített tanulmány szerint a kkv-k – az európai küszöböt meghaladóan – a 
közbeszerzési szerződések átlagban 60%-át nyerték meg fővállalkozóként, ami e szerződések 
értékének 34%-a. Magyarországon e szerződések értékének 47%-át ítélték oda kkv-knak, ami 
az uniós átlag feletti arány.1

Mivel az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja, hogy megkönnyítsék a kkv-k 
hozzáférését a közbeszerzési szerződésekhez, egy dokumentumot tett közzé, amely 
iránymutatásokat ad e célból és meghatározza, hogy a hatályos jogi keret hogyan 
alkalmazható a kkv-k hozzáférésének megkönnyítésére úgy, hogy emellett kitér a hasznos 
tagállami gyakorlatokra. Ez a dokumentum magyar nyelven is elérhető.2

A közbeszerzésekről szóló európai irányelvek3 tartalmaznak bizonyos kötelező kizárási 
kritériumokat (például a korrupcióba vagy csalásba keveredett gazdasági szereplők), és egyéb 
választható kizárási kritériumokat (a pályázók által elkövetett hibák vagy a súlyos szakmai 
vétségek), amelyekre a szerződéseket odaítélő állami hatóságok hivatkozhatnak. Ezek a 
kizárási kritériumok megtalálhatók a magyar közbeszerzési törvényben, és azok alkalmazása 
az adott ajánlatkérők felelőssége.

A Bizottság akkor kezdeményezhet jogsértési eljárást egy tagállam ellen, ha az megsérti az 
uniós jogot. A petíció nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek alapján a Bizottság ilyen irányú 
következtetéseket vonhatna le.

Végül, ami az adózási kérdéseket illeti, a panaszos bírálja azt a magyar jogszabályt, amely 
szerint a nyújtott szolgáltatást terhelő héa összegének befizetését a hatóságok akkor is 
megkövetelhetik az adóalanytól, ha az nem kapta meg az általa nyújtott szolgáltatás 
ellentételezését.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 62. és 63. cikke 

                                               
1

A kkv-k európai uniós közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének értékelése, Vállalkozáspolitikai és Ipari 
Főigazgatóság, végleges jelentés, 2010. szeptember (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve 
(2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.). 
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értelmében az adóhatóság jogosult arra, hogy az adófizetésre kötelezett személlyel szemben 
az adót az termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörténtekor követelje, 
még akkor is, ha annak megfizetése időben később történik.

Ugyanezen irányelv 90. cikke értelmében a teljesítést követő teljes vagy részleges nemfizetés 
esetén az adóalap a tagállamok által meghatározott feltételek szerint megfelelő mértékben 
csökken. A tagállamok azonban eltérhetnek ettől a szabálytól.

A fenti rendelkezések figyelembevételével úgy tűnik, hogy a magyar hatóságoknak a 
petícióban leírt gyakorlata, amely szerint a szolgáltatásért kiállított számla kifizetése előtt 
követelik a héa összegét, nem sérti a 2006/112/EK irányelvet. A számla nemfizetése esetén a 
héa-alap a tagállamok által meghatározott feltételek szerint csökkenthető. Ugyanakkor, mivel 
a tagállamok eltérhetnek ettől a szabálytól, nem kötelesek az ilyen csökkentés lehetőségét 
biztosítani.

A fentiekre tekintettel a petíció nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek alapján a fenti 
irányelv megsértése megállapítható lenne.

A petíció nem derít fényt a közösségi jog megsértésére.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2013. május 31.

A Bizottság észrevételei
A magyar hatóságok 2012. április 21-én kelt levelükben további részletekkel szolgáltak.

A 2010-es választásokat követően az új magyar kormány számos intézkedést hozott a petíció 
benyújtója által említett panaszok orvoslására. A magyar hatóságok szerint a petícióban 
említett egyetlen probléma sem veti fel a magyar állam felelősségét az uniós jog megsértését 
illetően 2013. február 5-i válaszában a Petíciós Bizottság részére a petíció benyújtója is 
elismeri a jelenlegi kormánynak az üzleti környezet javítását célzó erőfeszítéseit.

A magyar hatóságok válaszának elemzését követően, figyelembe véve az abban foglalt 
érveket, a Bizottság fenntartja korábbi álláspontját, amely szerint nem áll rendelkezésre 
bizonyíték arra, hogy a magyar állam megszegte az uniós jogszabályokat.

A levélben foglalt érvek számos problémára kitérnek, és egyértelmű válasszal szolgálnak 
rájuk. A példák közül néhány alább olvasható:

Tisztességtelen vagy csalárd üzleti magatartás: 

– (a tényleges munkát elvégző cégek csak részbeni kifizetése vagy ki nem fizetése: A magyar 
hatóságok lépéseket tettek a probléma megoldása érdekében. Ezek közt szerepel a szerződési 
lánc végén álló kis- és középvállalkozások számára készült cselekvési terv, amely azt célozza, 
hogy valóban megkapják fizetségüket. 2012 óta szigorúbb jelentési követelményeket vezettek 
be. A csalárd gyakorlatot folytató cégtulajdonosokat 5 évig eltiltják új vállalkozás indításától.

– (a közbeszerzési szerződések odaítélése): A tisztességtelen vagy csalárd magatartást 
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tanúsító gazdasági szereplők bizonyos körülmények között kizárhatók a közbeszerzési 
pályázatokon való részvételből, feltéve, hogy az ajánlatkérő a vonatkozó – a 2004/18/EK 
irányelv 45. cikke (2) bekezdésében vagy a 2004/17/EK irányelv 54. cikke (4) bekezdésében 
felsorolt – kizárási alapokra tekintettel hozta meg döntését. Azonban nem kötelező feltüntetni 
a fenti kizárási okokat az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérő számára fennáll a lehetőség, 
hogy ne zárjon ki egy céget, amely ilyen magatartást tanúsított. Az uniós jog csak abban az 
esetben sérülne, amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megtiltaná a tisztességtelen 
vagy csalárd magatartást tanúsító vállalatok részvételét a pályázaton, ám nem zárná ki e 
vállalatokat a közbeszerzési folyamat során. Ezt eseti alapon kell értékelni.

Héa: A petíció benyújtója bírálta a nemzeti héajogszabályokat, amelyek akkor is köteleznek a 
számlán feltüntetett héa megfizetésére, ha a javak vagy szolgáltatások megrendelője nem 
fizeti ki a számlát.

Ez a szabály azonban nem ellentétes a héa közös európai rendszerével. Míg a héa-irányelv 
(2006/112/EK irányelv) 90. cikkének (1) bekezdése értelmében az adóalapot teljes vagy 
részleges nemfizetés esetén csökkenteni kell, a 90. cikk (2) bekezdése értelmében a 
tagállamok eltérhetnek ettől, és előírhatják a héa teljes összegének megfizetését a fenti 
esetekben.

Ezen túlmenően, az Európai Unió Bíróságának a C-274/10. sz. Európai Bizottság kontra 
Magyar Köztársaság ügyben hozott 2011. július 28-i ítéletét követően Magyarországnak 
vissza kellett vonnia egy jogszabályt, amely megtiltotta az előzetesen felszámított héa 
adóhatóság általi visszatérítését azon esetekben, mikor az adóalany még nem rendezte a még 
ki nem fizetett ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adótartozását. Ennek eredményeképp 
az adóalanyok már kérvényezhetik az előzetesen felszámított héa visszafizetését.

A héakülönbözet adóalanyok számára történő visszatérítésének határidejét illetően a héa-
irányelv 183. cikke a tagállamok hatáskörébe utalja a visszatérítés feltételeinek módját. A 
magyar jogalkotók által alkalmazott feltételek azonban – a magyar hatóságok közlése alapján 
(visszatérítés 75 napon belül; illetve 30 és 45 napon belül, amennyiben a héakülönbözet 1 
millió Ft / 3400 euró alatti) – úgy tűnik, hogy nem sértik a héa-irányelvet.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): a magyar hatóságok visszautasították a NAV 
módszereire és eljárásaira vonatkozó állításokat. A statisztika is a kormány álláspontját 
támasztja alá.

A kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz jutása: A kormány észlelte a problémát, és 
számos intézkedést hozott a kis- és középvállalkozások támogatására. Kibővítette a Széchenyi 
Kártya programot, amely immár nem egyszerű folyószámlahitel, hanem lehetővé teszi a kis-
és középvállalkozások számára beruházásaik finanszírozását és a forgótőkéhez jutást. A 
kormány 2011 decemberében megállapodást írt alá a kereskedelmi bankokkal a kis- és 
középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítéséről. 2011-ben a JEREMIE program 
keretében a mikrohitelek új típusainak bevezetésére került sor.


