
LENGYEL-MAGYAR GAZDASÁGI
EGYÜTTMŰKÖDÉS



A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ
INTÉZMÉNYEK LENGYELORSZÁGBAN



KÜLKERESKEDELMI TERMÉKFORGALOM

• 10 MILLIÁRD EUR

• EXPORT 4,3 MILLIÁRD EUR

• IMPORT 5,8 MILLIÁRD EUR

• DEFICIT 1,5 MILLIÁRD EUR

• LENGYELORSZÁG A 4. LEGNAGYOBB KERESKDELMI PARTNER 



DOMINÁNS MAGYAR EXPORTCIKKEK

• KÖZÚTI JÁRMŰ,

• VILLAMOS GÉP, KÉSZÜLÉK ÉS MŰSZER,

• VAS ÉS ACÉL,

• VEGYI ANYAG ÉS VEGYI TERMÉKEK, GYÓGYSZEREK, GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK,

• MŰANYAG ALAPANYAG ÉS MŰANYAG TERMÉKEK,

• ÉLELMISZER ÉS ÉLŐ ÁLLAT.



DOMINÁNS LENGYEL IMPORTCIKKEK

• ÉLELMISZER (FŐKÉNT HÚS ÉS SÚSKÉSZÍTMÉNY),

• DOHÁNY ÉS DOHÁNYÁRU,

• PAPÍR, KARTON ILL. EZEKBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK,

• NEMESFÉMY, SZÍNESFÉM ILL. EZEKBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK, 

• GUMIGYÁRTMÁNY,

• RUHÁZATI CIKK ÉS ÖLTÖZÉKKIEGÉSZÍTŐ, LÁBBELI,

• BÚTOR ÉS BÚTORELEM,

• KÖZÚTI JÁRMŰ, VILLAMOS-, IPARI GÉP ÉS KÉSZÜLÉK



MŰKÖDÖTŐKE BEFEKTETÉSEK (2019.)

• MAGYAR MŰKÖDŐTŐKE BEFEKTETÉS LENGYELORSZÁGBAN -1,7 MILLÁRD EUR

ÚJ ÜZLETKÖZPONTOK

• LENGYEL MŰKÖDŐTŐKE BEFEKTETÉS MAGYARORSZÁGON -1,3 MILLIÁRD EUR

ÚJ GYÁRTÓÜZEMEK LÉTREHOZÁSA



LEGYNAGYOBB LENGYEL BEFEKTETŐK
MAGYARORSZÁGON



LEGNAGYOBB MAGYAR BEFEKTETŐK
LENGYELORSZÁGBAN



A MAGYAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA CÉLJA
LENGYELORSZÁGBAN

• NÖVELNI A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁT A KÉTOLDALÚ KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN

• NÖVELNI A MAGYAR KKV-K RÉSZARÁNYÁT A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKET ELŐÁLLÍTÓ

IPARÁGAKBAN (AUTÓGYÁRTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIA, EGÉSZSÉGIPAR, IT)

• MEGERŐSÍTENI A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOKAT A HAGYOMÁNYOS MAGYAR IPARÁGAKBAN

(ÉLELMISZERIPAR, TURIZMUS)



KILÁTÁSOK A KÖZELJÖVŐBEN

• KIEMELT ÁGAZATOK: GYÓGYSZERIPAR, HULLADÉK GAZDÁLKODÁS, ZÖLD TECHNOLÓGIÁK, 

TURIZMUS, IT

• MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK, VEGYI ÉS GYÓGYSZERIPARI ALAPANYAGOK

IMPORTJA LENGYELORSZÁGBÓL

• A SZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR NÖVEKEDÉSE

• FRANCHISE EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TECHNOLÓGIACSERE, KUTATÁS ÉS INNOVÁCIIÓS

EGYÜTTMŰKÖDÉS 



MIÉRT ÉRDEMES BEFEKTETNI LENGYELORSZÁGBAN?

• JÓ MINŐSÉGŰ INFRASTRUKTÚRA (KÖZÚTI-, VASÚTI HÁLÓZAT, LÉGI-, TENGERI KIKÖTŐK, INTERNET

PENETRÁCIÓ)

• NAGY BELSŐ PIAC (38 MILLIÓ FŐ) – FONTOS A REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS!

• VÁLLALKOZÓ-BARÁT KÖRNYEZET ÉS GONDOLKODÁS

 TÁRSASÁGI ADÓ 9% (2 MILLÓ EUR JÖVEDELEMIG), 19% (2 MILLIÓ EUR FELETT)

MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK 19,5%



HASZNOS KAPCSOLATI ADATOK

• CED KRAKKÓI IRODA: CRACOW@CED.HU

• LENGYEL-MAGYAR GAZDASÁGI KAMARA: INFO@PLHUCC.COM

• KÜLGAZDASÁGI + AGRÁR ATTASÉ VARSÓ: TRADE.WAO@MFA.GOV.HU

• KÜLGAZDASÁGI ATTASÉ KRAKKÓ: TRADE.KRK@MFA.GOV.HU

• AKTUÁLIS SZÁMVITELI ÉS KÖNYVELÉSI INFORMÁCIÓK MAGYAR NYELVEN: GERGO@SZABO.PL



KÜLGAZDASÁGI ATTASÉ:

N Y I T R A I   Z O L T Á N

E-MAIL: ZOLTAN.NYITRAI@MFA.GOV.HU

TEL.: +48 12 3599920

ZOLTAN-NYITRAI-262A884



Üzleti lehetőségek 
Szlovákiában
Üzleti lehetőségek 
Szlovákiában

Előadás a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére – 2022. február 02.

Gyúrósi Pál

Külgazdasági attasé

Magyarország Nagykövetsége Pozsony
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Gyúrósi Pál

Külgazdasági attasé

Magyarország Nagykövetsége Pozsony



Általános adatokÁltalános adatok

 Államforma: Köztársaság

 Főváros: Pozsony

 Lakosság száma: 5 457 926 fő (2020-becslés)

 Terület: 49 036 km²

 Kormányzat: koalíciós kormány, miniszterelnök Eduard Heger (OL’aNO)

 Pénznem: EUR

 Tagság nemzetközi szervezetekben: Európai Unió, NATO, ENSZ, WTO, OECD, EBESZ, 
Visegrádi Együttműködés

 Államforma: Köztársaság

 Főváros: Pozsony

 Lakosság száma: 5 457 926 fő (2020-becslés)

 Terület: 49 036 km²

 Kormányzat: koalíciós kormány, miniszterelnök Eduard Heger (OL’aNO)

 Pénznem: EUR

 Tagság nemzetközi szervezetekben: Európai Unió, NATO, ENSZ, WTO, OECD, EBESZ, 
Visegrádi Együttműködés



Gazdasági kilátások – a gazdaság 
alakulása a koronavírus időszakában I.
Gazdasági kilátások – a gazdaság 
alakulása a koronavírus időszakában I.

 Makrogazdasági mutatók 2021-ben és 2022-ben:

 2021-ben 3,7%-os, 2022-ben 4,2%-os lehet a GDP-növekedés

 2022 nyarára 6,7%-ra csökkenhet a munkanélküliség

 2021-ben 5,4%-kal, 2022-ben pedig 5,5%-kal emelkednek a bruttó bérek 

 2021-ben az éves infláció 2,5%-os, 2022-ben pedig 4,2%-os lehet

 A GDP-arányos költségvetési hiány 2021-ben 7,92%-os szinten prognosztizálható, 2022-es 
költségvetési hiánycélt a GDP 4,94%-ában határozták meg

 2022-ben a Helyreállítási Terv forrásaival együtt 5,9 milliárd eurós beruházással számolnak

 zöld gazdaság; oktatás; egészségügy; tudomány, kutatás, innováció; hatékony közigazgatás és 
digitalizálás 

 Makrogazdasági mutatók 2021-ben és 2022-ben:

 2021-ben 3,7%-os, 2022-ben 4,2%-os lehet a GDP-növekedés

 2022 nyarára 6,7%-ra csökkenhet a munkanélküliség

 2021-ben 5,4%-kal, 2022-ben pedig 5,5%-kal emelkednek a bruttó bérek 

 2021-ben az éves infláció 2,5%-os, 2022-ben pedig 4,2%-os lehet

 A GDP-arányos költségvetési hiány 2021-ben 7,92%-os szinten prognosztizálható, 2022-es 
költségvetési hiánycélt a GDP 4,94%-ában határozták meg

 2022-ben a Helyreállítási Terv forrásaival együtt 5,9 milliárd eurós beruházással számolnak

 zöld gazdaság; oktatás; egészségügy; tudomány, kutatás, innováció; hatékony közigazgatás és 
digitalizálás 



Gazdasági kilátások – a gazdaság 
alakulása a koronavírus időszakában II.
Gazdasági kilátások – a gazdaság 
alakulása a koronavírus időszakában II.

 Autógyártás: húzóágazat, az ország továbbra is világelső az egy főre jutó autógyártásban
 A meghatározó alkatrészek hiánya továbbra is nehezíti az ágazat működését

 Mezőgazdaság, élelmiszeripar: érzékeny veszteségek

 Turizmus és vendéglátás: a legnagyobb károkat ez az ágazat szenvedte el

 Átalakuló vásárlási szokások: A koronavírus-járvány átalakította a korábbi értékesítési láncokat 
és vásárlási szokásokat

 A rendkívüli helyzet van érvényben az országban
 A gazdasági mobilizációval összefüggő intézkedések a rendkívüli helyzet esetén is bevezethetők

 A gyógyszerek EU-n kívüli exportjának tilalma

 Autógyártás: húzóágazat, az ország továbbra is világelső az egy főre jutó autógyártásban
 A meghatározó alkatrészek hiánya továbbra is nehezíti az ágazat működését

 Mezőgazdaság, élelmiszeripar: érzékeny veszteségek

 Turizmus és vendéglátás: a legnagyobb károkat ez az ágazat szenvedte el

 Átalakuló vásárlási szokások: A koronavírus-járvány átalakította a korábbi értékesítési láncokat 
és vásárlási szokásokat

 A rendkívüli helyzet van érvényben az országban
 A gazdasági mobilizációval összefüggő intézkedések a rendkívüli helyzet esetén is bevezethetők

 A gyógyszerek EU-n kívüli exportjának tilalma



Üzleti lehetőségek I.Üzleti lehetőségek I.

 A szlovák gazdaság meghatározó ágazata az autógyártás

 A feldolgozóipar fejlesztése a nemzetgazdaság bővítésének meghatározó eleme

 Intelligens technológiák bevezetése , innovatív megoldások

 Kormányzati szektorális fókusz

 Jármű-és részegység-gyártás;elektronikus és optikai berendezések; elektromos eszközök gyártása; 
gépipari termelés; gumi-és műanyaggyártás; fémtermékek, fémszerkezetek gyártása

 Jövőbeli húzóágazatok

 Autóipar és járműipar; elektromos eszközök gyártása; IKT

 A szlovák gazdaság meghatározó ágazata az autógyártás

 A feldolgozóipar fejlesztése a nemzetgazdaság bővítésének meghatározó eleme

 Intelligens technológiák bevezetése , innovatív megoldások

 Kormányzati szektorális fókusz

 Jármű-és részegység-gyártás;elektronikus és optikai berendezések; elektromos eszközök gyártása; 
gépipari termelés; gumi-és műanyaggyártás; fémtermékek, fémszerkezetek gyártása

 Jövőbeli húzóágazatok

 Autóipar és járműipar; elektromos eszközök gyártása; IKT



Üzleti lehetőségek II.Üzleti lehetőségek II.

 A helyreállítási terv célterületei

 Zöld gazdaság (összesen 2,3 milliárd euró): családi házfelújítás, kerékpáros infrastruktúra, vasúti pálya felújítása

 Oktatás (892 millió euró): tankönyvkiadás, óvoda, felsőoktatás átalakítása

 Kutatás, fejlesztés, innováció (739 millió EUR): kutatói támogatás, kutatóintézetek reformja, innovatív projektek 
támogatása

 Egészségügy (1,5 milliárd euró): kórházfelújítás, orvosi szolgálat modernizálása

 Hatékony közigazgatás és digitalizálás (1,1 milliárd euró)

 KKV-k lehetőségei

 A nagyvállalatok beszállítói hálózatába történő bekapcsolódás

 Ágazatok szerinti üzleti lehetőségek: autóipar, elektrotechnika, autóipari- és elektrotechnikai beszállítások, 
gépipar, feldolgozóipar, élelmiszerek, gyógyszerek, egészségipar, vegyipari termékek, mezőgépek, 
haditechnikai és kettős hasznosítású termékek gyártása, szoftverfejlesztés, IT hálózatok, mérnöki szolgáltatások, 
környezet-és hulladékipar, szolgáltatás kereskedelem

 A helyreállítási terv célterületei

 Zöld gazdaság (összesen 2,3 milliárd euró): családi házfelújítás, kerékpáros infrastruktúra, vasúti pálya felújítása

 Oktatás (892 millió euró): tankönyvkiadás, óvoda, felsőoktatás átalakítása

 Kutatás, fejlesztés, innováció (739 millió EUR): kutatói támogatás, kutatóintézetek reformja, innovatív projektek 
támogatása

 Egészségügy (1,5 milliárd euró): kórházfelújítás, orvosi szolgálat modernizálása

 Hatékony közigazgatás és digitalizálás (1,1 milliárd euró)

 KKV-k lehetőségei

 A nagyvállalatok beszállítói hálózatába történő bekapcsolódás

 Ágazatok szerinti üzleti lehetőségek: autóipar, elektrotechnika, autóipari- és elektrotechnikai beszállítások, 
gépipar, feldolgozóipar, élelmiszerek, gyógyszerek, egészségipar, vegyipari termékek, mezőgépek, 
haditechnikai és kettős hasznosítású termékek gyártása, szoftverfejlesztés, IT hálózatok, mérnöki szolgáltatások, 
környezet-és hulladékipar, szolgáltatás kereskedelem



Piacra lépés I.Piacra lépés I.

 Ideális feltételeket biztosít a reláció KKV-k külpiaci terjeszkedéséhez

 A kétoldalú gazdasági kapcsolatok rendkívül széles skálán mozognak

 A kereskedelmi kapcsolatokat a Kereskedelmi- és a Polgári Törvény szabályozza

 Fontos a szerződések formai előírásainak betartása, a jogosultságok, cégkivonatok 
ellenőrzése, illetve a bonitás-vizsgálat

 A személyes kapcsolatok dominálnak

 A tárgyalások és a szerződéskötés nyelve általában szlovák

 A „belföldi” szerződések formáit alkalmazzák

 Ideális feltételeket biztosít a reláció KKV-k külpiaci terjeszkedéséhez

 A kétoldalú gazdasági kapcsolatok rendkívül széles skálán mozognak

 A kereskedelmi kapcsolatokat a Kereskedelmi- és a Polgári Törvény szabályozza

 Fontos a szerződések formai előírásainak betartása, a jogosultságok, cégkivonatok 
ellenőrzése, illetve a bonitás-vizsgálat

 A személyes kapcsolatok dominálnak

 A tárgyalások és a szerződéskötés nyelve általában szlovák

 A „belföldi” szerződések formáit alkalmazzák



Piacra lépés II.Piacra lépés II.

 Fizetési módozatok

 Az alkalmazott fizetési módokat illetően az átutalás az általános

 Az okmányos fizetési módok az akkreditívet és az okmányos inkasszót használják

 Fontos biztosíték lehet a bankgarancia, amely a nemfizetést próbálja kiküszöbölni

 Értékesítési csatornák

 Kiskereskedelem, nagykereskedelem, közvetlen értékesítés a felhasználóknak, hálózatokba 
történő beépülés, saját boltokban történő értékesítés, mintabolt és az internetes értékesítés

 Szervízszolgáltatás

 A közelség és a közvetlen határkapcsolat előnye, hogy ez összekapcsolható a magyarországi 
szervízszolgáltatással

 Fizetési módozatok

 Az alkalmazott fizetési módokat illetően az átutalás az általános

 Az okmányos fizetési módok az akkreditívet és az okmányos inkasszót használják

 Fontos biztosíték lehet a bankgarancia, amely a nemfizetést próbálja kiküszöbölni

 Értékesítési csatornák

 Kiskereskedelem, nagykereskedelem, közvetlen értékesítés a felhasználóknak, hálózatokba 
történő beépülés, saját boltokban történő értékesítés, mintabolt és az internetes értékesítés

 Szervízszolgáltatás

 A közelség és a közvetlen határkapcsolat előnye, hogy ez összekapcsolható a magyarországi 
szervízszolgáltatással



Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye I. 
Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye I. 

 A gazdasági társaságok vállalkozás céljából létesített jogi személyek

 A kereskedelmi társaságok gyakorlatilag minden tevékenységet folytathatnak

 A Kereskedelmi Törvénykönyv a következő kereskedelmi társaságokat ismeri:

 Közkereseti társaság 

 Betéti társaság 

 Korlátolt felelősségű társaság

 Részvénytársaság 

 A gazdasági társaságok vállalkozás céljából létesített jogi személyek

 A kereskedelmi társaságok gyakorlatilag minden tevékenységet folytathatnak

 A Kereskedelmi Törvénykönyv a következő kereskedelmi társaságokat ismeri:

 Közkereseti társaság 

 Betéti társaság 

 Korlátolt felelősségű társaság

 Részvénytársaság 



Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye II. 
Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye II. 

 A szlovákiai jogszabályok nem ismerik a klasszikus kereskedelmi képviseleti formát. 
Lehetséges megoldások:

 Szerződés magánszeméllyel 

 Jövedelemszerző tevékenységet folytató KFT. alapítása

 Fiókvállalat létrehozása 

 A szlovákiai jogszabályok nem ismerik a klasszikus kereskedelmi képviseleti formát. 
Lehetséges megoldások:

 Szerződés magánszeméllyel 

 Jövedelemszerző tevékenységet folytató KFT. alapítása

 Fiókvállalat létrehozása 

Társasági szerződés elkészítése

Aláírás hitelesítése

1 nap 40 EUR

Vállalkozási engedély 5 munkanap 5-200 EUR

Cégbírósági bejegyzés 5 munkanap 341 EUR



Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye III. 
Cégalapítási szabályok, társasági formák, 
cégbejegyzés adminisztrációs igénye III. 

 A fiókvállalat létrehozásának legfontosabb feltételei:

 Írásbeli határozat

 Vállalkozói engedély beszerzése

 Bejegyeztetés a cégbíróságon

 A kétoldalú kapcsolatok piaci szereplőinek a jogbiztonsága szempontjából kiemelkedően 
fontosak a kettős adóztatás elkerülését és a beruházások védelmét biztosító 
megállapodások

 A fiókvállalat létrehozásának legfontosabb feltételei:

 Írásbeli határozat

 Vállalkozói engedély beszerzése

 Bejegyeztetés a cégbíróságon

 A kétoldalú kapcsolatok piaci szereplőinek a jogbiztonsága szempontjából kiemelkedően 
fontosak a kettős adóztatás elkerülését és a beruházások védelmét biztosító 
megállapodások



Adók, bérek és járulékok I.Adók, bérek és járulékok I.

Jogi személyek
Társasági adó* 21 % Adóelőleg havonta, vagy 

negyedévenként
15 % 49 790 EUR alatt

Természetes személyek
Jövedelemadó 19 % 38 553,01 EUR-ig

25 % 38 553,01 EUR felett
Forrásadó
Kamatadó 19 %
Licenc, ingatlanbérlet 19 %
Forgalmi adó
Általános forgalmi adó 
(DPH)

20 % Negyedéves fizetés

 Csökkentett kulcs 10 % Gyógyszerek, egészségügyi 
segédeszközök, könyvek, 
szemüveglencse, néhány 
alapélelmiszer, egészséges 
élelmiszerek



Adók, bérek és járulékok II.Adók, bérek és járulékok II.

Minimálbér 2022 646 € EUR/hó, (3,713 EUR/h)
Átlagbér 2021 (I-III. Q) 1 170 EUR/hó

Bérek

Járulékok

Biztosítási forma Mérték (%)
Havi maximális 

adóalap a 2022-es 
évben (EUR)

Havi maximális 
elvonás a 2022-es 

évben (EUR)
Munkáltatói járulékok

Egészségbiztosítás 10 nincs meghatározva
nincs 

meghatározva
Társadalombiztosítás 24,4 7931,00 1935,15
Munkavállalói járulékok

Egészségbiztosítás 4 nincs meghatározva
nincs 

meghatározva
Társadalombiztosítás 9,4 7931,00 745,51
Összesen 47,8



A befektetés-ösztönzési rendszer I.A befektetés-ösztönzési rendszer I.

 Támogatott ágazatok:

 Ipari termelés

 Technológiai központok 

 Ipari termelés és technológiai központok kombinációja

 Vállalati szolgáltató központok

 Támogatás formái:

 Társasági adókedvezmény

 Vagyon beszerzésének támogatása

 Új munkahely teremtő támogatás

 Ingatlan beszerzés/bérlés kedvezményes áron

 Támogatott ágazatok:

 Ipari termelés

 Technológiai központok 

 Ipari termelés és technológiai központok kombinációja

 Vállalati szolgáltató központok

 Támogatás formái:

 Társasági adókedvezmény

 Vagyon beszerzésének támogatása

 Új munkahely teremtő támogatás

 Ingatlan beszerzés/bérlés kedvezményes áron



A befektetés-ösztönzési rendszer II.A befektetés-ösztönzési rendszer II.

 Minimális feltételek régiónként változnak:

 Ipari termelés

 Technológiai fejlesztő központ

 Vállalati szolgáltató központ

 Minimális feltételek régiónként változnak:

 Ipari termelés

 Technológiai fejlesztő központ

 Vállalati szolgáltató központ
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Magyarország Nagykövetsége Pozsony – Üzleti Központ
Cím: 811 06 Bratislava, Štefánikova 1

Email: economy@embhung.sk
Hivatali telefonszám: 00 421-2544-18801
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