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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a magyarországi kis- és középvállalkozások a magyar hatóságok 
megkülönböztető bánásmódjának az áldozatai. Kifejti, hogy a magyar hatóságok az adózással, 
finanszírozással és pályázatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályokat megkülönböztető 
módon alkalmazzák és ezzel elősegítik a multinacionális cégek monopolista törekvéseit. A 
petíció benyújtója bírálja a bankoknak a kis- és középvállalkozásokkal szembeni magatartását, 
mivel e vállalkozások közül – állítása szerint – többen nem kapnak pénzügyi támogatást, 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 nézeteit és panaszait tartalmazó petíció különböző jogi kérdéseket 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, míg ebből 
következően a közép- és kisvállalkozások százalékos aránya alacsonyabb volt.

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

A petíció különleges kérdéseket is felvet: először is a vállalkozások banki finanszírozásának 
kérdését. A petíció, említést tesz a bankok által egyoldalúan lezárt hitelszerződésekről. 
Jóllehet a fogyasztói hitelekre uniós jogszabályok vonatkoznak, a társaságoknak nyújtott 
hiteleket uniós szinten külön nem szabályozzák. Következésképpen a tagállamok szabadon 
vezethetnek be saját törvényeket a társaságoknak nyújtott hitelekre vonatkozóan. Ezért a 
nemzeti szabályokat kell alkalmazni. Ha hiteleket a bank megalapozatlan vagy indokolatlan 
döntése alapján zárják le, a vállalkozás fontolóra veheti kereset indítását.

Másfelől a petíció említést tesz a lakossági részletfizetésekről, 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 kifejezetten másképp nem döntenek és 
amennyiben ez a döntés nem minden indoklás nélküli. 

 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 fenti késedelmes fizetések 
esetében az állami hatóságok a kamatlábat nem rögzíthetik. 

A tagállamok egyébként 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 társaságok 
beszámolóinak közzétételére vonatkozó magyar jogszabály alkalmazásában 
megkülönböztetést alkalmaznak. Egyes multinacionális társaságok előnyt élveznek a magyar 

                                               
1  2011/7/EU irányelv.
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kkv-kkal szemben. Annak 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 befejezett 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-nak a 
közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférését, egy dokumentumot tett közzé, amely e 
célból iránymutatásokat ad és meghatározza, hogy a hatályos jogi keret hogyan alkalmazható 
a kkv-k hozzáférésének megkönnyítésére úgy, hogy emellett a hasznos nemzeti gyakorlatokat 
is erősíti. Ez a dokumentum magyar nyelven is elérhető2. 

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 a 
szerződő egyedi hatóságok 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.

                                               
1 Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU [A kkv-k közbeszerzésekhez való 
hozzáférésének értékelése az EU-ban], 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 építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 114–240. o.); A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1–113.  o.).
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A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 62. és 63. cikke 
értelmében az adóhatóság jogosult arra, hogy az adófizetésre kötelezett személlyel szemben 
az adót az áru leszállításakor vagy a szolgáltatásnyújtás megtörténtekor követelje, még akkor 
is, ha annak megfizetése időben később történik.

Ugyanezen irányelv 90. cikke értelmében a művelet elvégzését követő teljes vagy részleges 
nemfizetés esetén az adóalapot a tagállamok által meghatározott feltételek szerint megfelelő 
mértékben csökkenteni kell. 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-alapot a tagállamok által meghatározott feltételek szerint csökkenteni kell. 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.


