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A nyertes vállalkozások kiemelkedő növekedéssel bírnak, 
szinte minden ágazatból került vállalkozás a nyertesek közé

Árbevétel kumulált növekedése
az elmúlt 5 évben (2016-2020 között)

▪ Acélipar
▪ Egészségipar
▪ Élelmiszeripar
▪ Energetikai

háttéripar
▪ Építésgazdaság
▪ Építőalapanyag-

ipar
▪ Kreatívipar
▪ Műanyagipar
▪ Vegyipar

Ágazatok
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A kutatás arra irányult, hogy megtudjuk, 
milyen képességekkel kell rendelkeznie egy 
vállalkozásnak, hogy megnyerje az előttünk
álló évtizedet.

Kutatás célja
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Iparági
megbontás

A vizsgált vállalkozások
kiválasztásának módszertana

1. Acélipar
2. Egészségipar
3. Élelmiszeripar
4. Energetikai háttéripar
5. Építésgazdaság
6. Építőalapanyag-ipar
7. Kreatívipar
8. Műanyagipar
9. Vegyipar
10. Másodlagos 

nyersanyagipar

Nyertesek
Kiválasztási 

szempontok:
▪ Árbevétel 

növekedés
▪ Szakértői 
megítélések

1000 ígéretes 
vállalkozás

Növekedési és 
kérdőíves 

értékelések 
alapján szűkítve, 

az ígéretes 
vállalkozások 

25%-a
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Az ígéretes vállalkozások árbevételének növekedési üteme
(92%)jelentősen meghaladja a nemzetgazdasági
átlagot(16%)
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Kumulált növekedés 2016-2020

0304
-2,3%



Ágazati reprezentativitás – az ágazatok 
nemzetgazdasági súlyuk szerint szerepelnek

Területi megoszlás

▪ Acélipar
▪ Egészségipar
▪ Élelmiszeripar
▪ Energetikai háttéripar
▪ Építésgazdaság
▪ Építőalapanyag-ipar
▪ Kreatívipar
▪ Műanyagipar
▪ Vegyipar
▪ Másodlagos nyersanyagipar

Ágazati reprezentativitás
a meghatározott ágazatokban
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Az ígéretes vállalkozások…

Több lábon állnak: közel kétharmaduknak a vevőköre kiterjedt, termék- és
szolgáltatásportfóliójuk széles.

1

Beruháznak: beruházási tevékenységük kimagasló, 82 százalékuk vett már
részt pályázaton és 54 százaléka venne fel hitelt a pályázatokhoz.

2

Optimisták: pozitív várakozásokkal tekintenek az előttük álló időszakra, annak

ellenére, hogy őket is érinti a generációváltás (40%-ot érint), és a

munkaerőpiaci nehézségek (86%-ot érint).

3

Válságállóak: összesített árbevételük a koronavírus-járvány alatt sem
csökkent (+1,2%), az exporttevékenysége a vállalkozások több mint felének
nem változott, 11,2százalékának nőtt.

4

Bővítik a munkavállalói létszámot: 2,4-szer több munkavállalót vettek fel, 

mint bocsátottak el, 55 százalékuk tervez létszámbővítést, melynek értéke

átlagosan 12,5 százalék.

5
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A három legnagyobb vevő hozzájárulása az árbevételhez

Az ígéretes vállalkozások közel kétharmadának a vevőköre
kiterjedt, termék- és szolgáltatásportfóliójuk széles
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64

százaléka venne fel hitelt a 
pályázatokhoz.

százalékának pozitív
tapasztalata volt a  
pályázatokról.

százaléka vett már részt
pályázaton.

százalékát terheli fenntartási 
kötelezettség 
korábbi pályázatokból.

58

54

82

százaléka vesz igénybe
pályázati tanácsadót.70

A megkérdezett vállalkozások…2
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A megkérdezett
vállalkozások több, 
mint 50 milliárd forint 
pályázati pénzt nyertek 
el a Széchenyi 2020 
programban, amely
vállalkozásonként
átlagosan közel 100 
millió forintot jelent.



Üzleti kilátások értékelése

Az ígéretes vállalkozások optimistán látják a jövőt
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3
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Inkább optimista: 83,1%



Az ígéretes vállalkozások összesített árbevétele a
koronavírus-járvány alatt sem csökkent

Koronavírus árbevételre gyakorolt hatása

Az általunk megkérdezett ígéretes vállalkozásoknál

1,2 százalékkal növekedett,

míg a kiemelt ágazatokban a vállalkozások
árbevétele 2020-ban 1,8százalékkal csökkent.
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Az ígéretes vállalkozások több mint felének változatlan 
maradt az exporttevékenysége, míg 11,2 százalékának nőtt
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Milyen hatással volt a koronavírus a vállalkozás...
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Az ígéretesek a válság időszakából hamar kilábaltak,
2,4-szer több munkavállalót vettek fel, mint bocsátottak el

A vállalkozások több mint 30%-a vett igénybe
bértámogatást.
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Foglalkoztatásra gyakorolt hatás
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Az ígéretes vállalkozások nehézségei

1113

40 százalékát
érinti, többségük

tudatosan készül, a  
vállalkozást

családtagjának
vagy egy megbízható

kolléga számára kívánja
átadni.

Generációváltás

86 százaléka
szembesül 

munkaerőpiaci 
nehézségekkel, szellemi és

fizikai munkakörben
egyaránt.

Munkaerőpiac

77százaléka
érzékelt működést 
befolyásoló külső

tényezőt, például a
rohamosan növekvő 

alapanyagárakat vagy 
jogszabályváltozásokat.

Külső nyomás
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A siker kulcsa a vállalkozások kezében van, nem lehet egyértelműen 
kijelenteni, hogy egyik vagy másik ágazat versenyképesebb

1614

Befektetnek a tudásba.1

Keresik az exportlehetőségeket.2

Dedikált munkaerőt alkalmaznak az innovációs 
tevékenységre és a külkereskedelmi terjeszkedésre.

3

Szoros kapcsolatot ápolnak oktatási intézményekkel 
és élnek a duális képzés adta lehetőségekkel.

4

Megfizetik a tudást.5

Optimistán tekintenek a jövőre.6



A nyertes vállalkozások háromszor nagyobb mértékben
fektetnek új technológiákba és know-how-ba, illetve képzésekbe

Immateriális javak aránya a mérlegben
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A nyertes vállalkozások keresik az 
exportlehetőségeket

Vállalkozások exporttevékenysége
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Vállalkozások megoszlása árbevétel arányos
export alapján

A nyertes vállalkozások keresik az 
exportlehetőségeket
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A nyertes vállalkozások kétharmada alkalmaz dedikált munkaerőt 
innovációra, azaz folyamat- és termékfejlesztésre

Dedikált munkaerő innovációra
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A nyertes vállalkozások több mint fele alkalmaz dedikált 
munkaerőt exportfejlesztésre

Dedikált munkaerő exportra
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Nyertes vállalkozások: 51,3%
Ígéretes vállalkozások
(nyertesek nélkül): 12,9%

Egyetemi kapcsolat típusai:
▪ Duális képzés
▪ Szakmai gyakorlat, nyári gyakorlat
▪ Kooperatív Doktori Program (KDP)
▪ Közös K+F projektek, pályázatok
▪ Területi Innovációs Platform

A nyertes vállalkozások 51%-ának van
egyetemmel kialakított kapcsolata

SZENT ISTVÁN  

EGYETEM

15 felsőoktatási intézménnyel van 
a megkérdezett vállalkozásoknak 
együttműködése.

4
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Az egy főre jutó  
személyjellegű ráfordítások 

medián értéke
a nyertes vállalkozásoknál 

a legmagasabb,

633 146Ft -os értékkel.  

Ez 56,1%-kal magasabb,

mint az ígéretes vállalkozások 

(nyertesek nélkül)

és 70,3%-kal magasabb,  

mint a nemzetgazdasági átlag.

A nyertes vállalkozások 70,3%-kal többet költenek 
munkavállalóikra, mint a nemzetgazdasági átlag
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Az egy főre jutó
személyi jellegű

ráfordítások medián
értéke a nyertes

vállalkozásoknál a
legmagasabb,

633 146 Ft-os értékkel.

Ez 56,1%-kal
magasabb,

mint az ígéretes
vállalkozások (nyertesek

nélkül) és 70,3%-kal 
magasabb, mint a

nemzetgazdasági átlag.

Egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás
(Ft, bruttó)
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Ahhoz, hogy sikeres legyen egy vállalkozás,
elengedhetetlen az optimista gondolkodásmód

2422
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Legoptimistább régió 
(régió: 91% 
országos átlag: 83%) 

Legfontosabb régiós megállapítások

Beruházási bajnok
(beruházó 
vállalkozások aránya:
régió: 92% 
országos átlag: 82%)

Beruházási bajnok és 
generációváltás által 
leginkább érintett régió 
(generációváltással érintettek: 
régió: 77% 
országos átlag: 40%) 

Ellátási zavarokkal legkevésbé 
érintett régió
A koronavírus importra gyakorolt 
negatív hatása itt volt a 
legalacsonyabb
(régió: 28%, országos átlag: 43%)

Munkaerőpiaci 
nehézséggel 
legkevésbé 
érintett
(régió:80%, 
országos átlag: 
86%)

Jelentős negatív 
hatás az exportra
(régió:55%, 
országos átlag: 
34%)

Legkiválóbb exportmegtartó 
képesség
(exportcsökkenést tapaszutalók
régió: 26%  országos átlag: 37%)

Legkevésbé érinti a 
generációváltás
(generációváltással 
érintettek: Budapest: 15% 
országos átlag: 40%)
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Köszönjük a 
megtisztelő 

figyelmet!


