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Summary 

This study examines the dynamics of firm liquidations in Hungary for the time period of 2008–

2014 based on a firm level database built by GVI using official statements of liquidations. The 

primary goal of the paper is the basic descriptive analysis of the mentioned processes in 

Hungary. We describe the most important patterns of the process for different administrative 

levels (region, county, small region), examine the change in liquidations due to the great 

recession and with very simple methods look at relation between the state of economic 

development and the effect of the crisis.  

Our findings suggests that the liquidation dynamics (levels and also changes) of Hungary 

differs greatly even within smaller administrative regional units. Generally speaking the most 

developed regions of the country seem to have a lower level of liquidation rates in proportion 

to the number of registered companies than the poorer regions. However the change caused 

by the crisis (measured with the yearly average liquidation numbers of 2009–2011 in 

proportion to the average of the rest of the years) seems to have an ambiguous relation with 

the state of economic development on county and on small region level. This means that 

further information on the firms (size, industry etc.) is needed to tackle the problem properly 

on any level which can be the goal of a consequent study.  

Összefoglalás 

A tanulmány a magyarországi felszámolások dinamikáját vizsgálja a 2008 és 2014 közötti 

periódusra a GVI által felépített cégszintű, hivatalos közleményeken alapuló felszámolási 

adatbázis alapján. Az írás elsődleges célja az alapvető leíró statisztikai elemzés a 

folyamatokról. Ismertetjük a legfontosabb jellemzőit a folyamatoknak különböző 

adminisztratív szinteken (régió, megye, járás), megvizsgáljuk a gazdasági válság okozta 

változást, valamint egyszerű módszerekkel megnézzük a kapcsolatot a gazdasági fejlettség és 

a válság hatása között. 

Azt találtuk, hogy a felszámolási dinamika szintje és változása is jelentősen különbözik 

Magyarországon még kisebb adminisztratív szinten is. Általánosságban elmondható, hogy a 

legfejlettebb régiói az országnak alacsonyabb szintű felszámolási számokkal rendelkeznek a 

regisztrált vállalatok arányában. A válság által okozott változás, melyet a többi évhez képesti 

átlagos felszámolási számmal mérünk a 2008–2011-es évekre, nem mutat egyértelmű 

kapcsolatot a gazdasági fejlettséggel se a megyei, se a járási szinten. Ez azt jelenti, hogy a 

kérdés megfelelő vizsgálatához további információ bevonása szükséges a vállalatokról (méret, 

iparág), amely egy következő tanulmány témáját képezheti.  
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Bevezetés 

Magyarországon szinte teljesen hiányzik még annak vizsgálata, hogy milyen okok miatt és 

milyen vállalattörténet, vállalati életgörbe után lépnek ki a vállalatok a piacról.  E kérdés 

területi vonatkozásaival is csak néhány elemzés foglalkozott főleg egy speciális kérdés, a 

piacról való kilépés gyanús esetei, az un. „cégtemetők” jelensége1 kapcsán (Lőcsei, 2009; 

Lőcsei-Tóth, 2009; valamint Lőcsei, 2010b). 

A kérdés különös jelentőséget kap a 2008-ban kezdődő nagy gazdasági válság (Great 

Recession) fényében: hogyan hatott ez a piacról való kilépésre, mennyire gyorsította fel ezt és 

hogyan függött össze a piacról való kilépés valószínűsége a vállalatok ezt megelőző 

teljesítményével, termelékenységével? Milyen területi hatások érvényesültek a piacról való 

kilépésben? 

A GVI 2009-ben, a válság első évében döntötte el egy olyan adatbázis építését (GVI vállalati 

felszámolási adatbázis), amely a vállalatok piacról való kilépését (exit) tartalmazza a kilépés 

dátuma, a vállalatnév, vállalati azonosító és székhely cím szerint. Az adatbázis jelenleg 

mintegy 149.000 felszámolás és kényszertörlés adatait tartalmazza. 

A jelen tanulmány erre az adatbázisra építve csak a felszámolások és kényszertörlések területi 

vonatkozásaira összpontosít, és alapvetően csak leíró statisztikákat közöl és a jelenség leíró 

jellegű bemutatását célozza meg. A területi hatások részletesebb oksági elemzése egy 

következő elemzés feladata lesz. 

A tanulmányban először megmutatjuk a felszámolások számának és arányainak alakulását 

2008 és 2014 közötti régiók, megyék és járások bontásában. Majd a felszámolási folyamatokat 

egyszerű módszerekkel összevetjük Bublik és Nyeste (2014) által létrehozott járási fejlettségi 

index és az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP számaival. Az eljárás célja annak 

felületes vizsgálata, hogy a felszámolási dinamika és a gazdasági fejlettség között kimutatható-

e valamilyen összefüggés. A tanulmány egyik következtetése az, hogy a nyers adatok alapján 

csak nagyon gyenge kapcsolat figyelhető meg a két változó között, emiatt fontos lesz egyéb 

kontrollváltozók bevonása a későbbi vizsgálatokba. 

Az elemzés előtanulmány, így céljaiban kevésbé ambiciózus. Viszont a tágabban értelmezett 

szándék a magyarországi piacról való vállalati kilépés tanulmányozása a válság időszakában. 

Ennek egyik összetevője a felszámolások, kényszertörlések alakulásának vizsgálata. Ez 

kapcsolódik annak a hipotézisnek a körüljárásához, mely szerint Magyarországon a 2008-ban 

                                                      
1 A 2000-es években a „cégtemetők” jelensége sajátos színfolt volt az adózási magatartás, közelebbről az 
adócsalás magyarországi térképén – az őket működtető mechanizmusokról, szereplőkről és az 
adóhatóság ezzel kapcsolatos aktivitásáról meglehetősen keveset tudunk. 



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 
8 / 32 

kezdődött nagy gazdasági válság elsősorban az exportáló, fejlettebb magyarországi 

területeket érintette súlyosabban (Lőcsei, 2009 és Lőcsei, 2010b, ezzel a felszámolások 

alakulásában is megnyilvánuló, fejlettségi „lefelé nivelláláshoz” vezetett (Lőcsei, 2010b). Ezt a 

hipotézist egyelőre alaposabban nem vizsgáljuk a kritikus kontrollváltozók (vállalati méret, 

iparág) hiánya miatt, ez a tanulmány egy alaposabb, ilyen témájú elemzést készít elő. 

1. Alapfogalmak 

Magyarországon a felszámolási eljárásról az 1991. évi XLIX. a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló törvény rendelkezik, amely a következőképpen fogalmazza meg a felszámolás 

definícióját (1. § (3)):  

„A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli 

megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.” 

A törvény III. fejezete részletesebben szól a felszámolási eljárásról, azonban az elemzés 

szempontjából nem lényeges a felszámolási eljárás részletesebb és pontosabb ismertetése. A 

folyamatról elégséges azt megjegyezni, hogy egy gazdasági szervezet életében a piaci 

működés teljes lezárulását, a piacról való kilépés végletes formáját, a jogutód nélküli 

megszűnést jelenti. Szemben a végelszámolással itt az adott cég már fizetésképtelen, emiatt a 

folyamat végén a felszámolandó cég vagyonát a különböző követelésekkel rendelkezők között 

a megfelelő rendben felosztják. Ehhez kapcsolódó fogalom a kényszertörlés, amelyről a 2006. 

évi V. tv. VIII/A. fejezete rendelkezik. Ehhez idézzük a 116. § (1)-et:  

„A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha 

a) a céget megszűntnek nyilvánítja, 

b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő, 

c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy 

d) a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás 

lefolytatásának nincs helye.” 

Tehát a kényszertörlésre akkor kerül sor, ha a vállalkozás végelszámolási eljárása nem 

megfelelően folyt le, vagy valamilyen okból ennek lehetősége megszűnt. Ez mutatja, hogy 

alapvetően a felszámolások mellett a kényszertörléseket is érdemes figyelembe venni, mert 

bár ezek időbelisége miatt zavarosan szolgálnak csak információval (a törvényszöveg szerint 

3 éves csúszásban van legalább a végelszámolás megindulásához képest), sok elhalt 

vállalkozás esetében lehet relevánsabb ennek bekövetkezése, mint a felszámolásé. 

Adatbázisunkban is azokat az eseményeket szerepeltettük kényszertörlésként, amelyeket nem 

tudtuk az elindult felszámolási eljárásához csatolni. A piacról való kilépés természetesen 

megvalósulhat felszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás nélkül is (pl. a 
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végelszámolásokat sem vizsgáljuk), azonban ezek a mutatók végletességük ellenére is a 

jelenség mérésének egyik lehetséges jó formáját jelenti (Lőcsei, 2010).  

Ezen felül a felszámolások és a kényszertörlések számának alakulása a 2008-ban kezdődött 

válság hatásának mérésére is alkalmas lehet. Az 1.1. ábra mutatja az Eurostat adatai alapján a 

magyar bruttó hazai össztermék és áruexport 2007 és 2014 közötti negyedévenkénti előző év 

azonos időszakához képesti százalékos változásának idősorait, a felszámolási adatokat ebben 

a kontextusban kell értelmeznünk. A magyarországi felszámolások számának emelkedése 

valamilyen formában a 2009 első negyedévi jelentős exportvisszaeséshez (kb. 20%-os) köthető, 

amely az exportkitettségen keresztül a fejlettebb régiókban jelentkezett. Az export visszaesése 

elsősorban keresleti okokkal magyarázható (KSH, 2010a), amely azonban csak bizonyos 

ágazatokat érintett, ezzel együtt azonban az ország 7% körüli reálvisszaesést élt meg 

köszönhetően a hazai kereslet visszaesésének is: a két tényező nehezen különíthető el. A 

Központi Statisztikai Hivatal 2010-es Makrogazdaság 2008/2009 című anyaga (KSH, 2010a) is 

alátámasztja azt a gondolatot, hogy a válság elsősorban a fejlett, exportorientált vidékek 

gazdaságát érintette erősen. A tanulmány 2008 végére teszi a válság begyűrűzését az országba, 

amely stagnálást, majd a 2009-es évben recessziót hozott. A magyar vállalatok nyugati 

exportkereslete és a hazai kereslete egyaránt jelentősen gyengült, és a pénzügyi válság 

hatására alacsonyabbá vált kockázatviselési hajlandóság miatt a magyar vállalatok 

finanszírozása is megnehezült. Az exportorientált feldolgozóipar húzóágazatai 7-30%-os 

visszaesést könyvelhettek el 2009-ben. 

1.1. ábra: Magyarország GDP és áruexport volumenének negyedéves százalékos változása előző év 
azonos időszakához képest, 2007-2014 (szezonálisan és munkanapokkal igazított) 

 

Forrás: Eurostat–namq_10_gdp 

A GVI kis- és középvállalatok körében végzett kérdőíves adatfelvétele megerősíti az 

exportágazatok erős 2009-es érintettségét, de jelzik, hogy más iparágakban (pl. járműipar, 

építőipar) is tömeges elbocsátási hullám volt megfigyelhető (Czibik Á., Makó Á. és Tóth I. J., 
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2009). A sokkra a cégek elsősorban elbocsátásokkal reagáltak, de a külföldi tulajdonú és az 

exportáló cégek a válságkezelés szélesebb spektrumát alkalmazták: elbocsátásokat, 

kiadáscsökkentést és kapacitásszűkítést egyaránt. Hasonló jelenségről számol be a KSH 

munkaerő-piaci tanulmánya 2010-ben (KSH, 2010b). Az állásvesztés tendenciáinak 

megfigyeléseiből az a következtetés vonható le, hogy a válságot magukra nézve átmeneti 

sokként értékelők igyekeztek képzett munkaerejüket megtartani, és inkább munkaidőt 

csökkenteni, ez pedig elsősorban a nagyobb cégek számára volt lehetőség (főként 

autóiparban). A gazdálkodó szervezetek 2/3-ánál így csak kisebb, mint 20 fős 

létszámcsökkentés történt (KSH, 2010b). Hasonlóképpen Neumann és Boda (2010) kutatása 

azt állapította meg, hogy ágazaton belül is az exportviszony volt döntő a válság 

következményeinek mélységénél. A szerzők jelentős visszaesést dokumentálnak a porcelán-, 

kommunikációs technológiai, az építőiparban, valamint az árversenynek kitett kisebb 

élelmiszer-ipari vállalatoknál is. Emellett ők is kiemelik a nagy autóipari leányvállalatok 

rugalmas alkalmazkodását. 

Lőcsei (2010) doktori disszertációja központi szerepet tulajdonított a fejlett és lemaradó 

térségek közötti különbségeknek a válságra adott reakcióiban, egyfajta „lefelé nivellálást” 

állapít meg. A szerző a válság lefutását két szakaszra bontja szét. A 2008 szeptembere és 2009 

februárja közé datált időszakban az exportorientált, főként északnyugat-dunántúli 

vállalatokat, a konjunktúra korábbi nyerteseit érte jelentős sokk, ők fogták vissza termelésüket 

(pl. Győr, Esztergom). Az ezt követő időszakban ez a hatás szétterjedt, és a periférikusabb, 

észak-magyarországi és alföldi gyáripari területek (pl. Kecskemét, Miskolc) következtek. A 

hátrányos helyzetű vidékeket nem érintette ilyen jelentősen a válság (Heves, Nógrád, 

Csongrád).  

A felszámolásokkal kapcsolatban Lőcsei (2010) az általunk használt adatbázis 2008/2009-es 

állapotú adatait használva ír, a felszámolásokat vizsgáló kutatási projektet az ő munkája 

indította meg még ebben az évben. A dinamika alapján a szerző megállapítja, hogy a 

felszámolások aránya jó mérőszámnak tűnik a válság alakulásának követésére, de fontos 

leszögeznie: a felszámolási eljárások vállalatainak döntő többsége általában már semmilyen 

vagyonnal nem rendelkezik, nagyon alacsony a hitelezők kielégítésének mértéke, gyakran 

semmilyen köze sincsen már az adott vállalatnak a valós piaci működéshez. Így a gazdaság 

tényleges állapotával a felszámolások számának alakulása csak nagyon korlátozott közvetlen 

kapcsolatban áll, az eljárások számának emelkedését más hatások is okozhatják, viszont 

mindezen fenntartások ismeretében indikátorként felhasználhatóak.  

Lőcsei (2010) megállapítja továbbá a felszámolási arányok szintjének földrajzi elhelyezkedés 

szerinti eltérő jellegét: a jó gazdasági állapot minden időszakban alacsonyabb vállalati 

felszámolási aránnyal jár együtt, erre valamilyen formában kontrollálni szükséges. A válság 

éppen ezekben a térségekben, a budapesti és északnyugat-dunántúli országrészben a hozta 

felszámolások arányaiban jelentősebb növekedését. Emellett azonban a legszegényebb 

megyékben (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) is megfigyelhető az emelkedés, amelynél a 
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mechanizmus nem érvényesülhetne. A szerző másutt (Lőcsei, 2009) a főként építőipari 

cégtemetők hatását vélelmezi, ami jelentős torzítást okozhat.  
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2. Adatbázisok kialakítása, változók létrehozása 

A kutatási kérdés vizsgálatához szükség van a felszámolások és kényszertörlések számának 

meghatározására, illetve a gazdasági fejlettséget mérő mutatókra. A felszámolási adatok 

forrásai a Cégközlöny felszámolásokra, csődökre és kényszertörlésekre vonatkozó 

közzétételei (cegkozlony.hu), amelyek cégenként tartalmazzák a közzététel időpontját 

összekapcsolva a következő jellemzőkkel: a cég neve, székhelyének címe, adószáma, 

cégjegyzékszáma. A gyűjtés folyamata egyszerű eljárással zajlott: a honlapon naponként 

megkeresték a felszámolás vagy kényszertörlés megindításának eseményét, ehhez 

hozzákapcsolták a cég további adatait, és ezt rögzítették táblázatos formában. Ezt követően a 

székhely irányítószáma alapján a vállalkozásokat besoroltuk településszinten a KSH-kódok 

négy és ötjegyű azonosítói alá, melyekkel járás, megye és régió szintű besorolás is 

egyértelműen lehetségessé vált. A cégek egyértelmű meghatározására az adószám első nyolc 

számjegyét használtuk. Ez néhol nem volt lehetséges, emiatt kb. az esetek 4,0%-át veszítettük 

el (4619), ezeknek ¾-e (3479) azonban a hiányzó adatokat jelentette, ami az adatbázis 

összeállításának hibájából fakadhatott. Eljárásában a kényszertörlési eljárást időben a 

felszámolási eljárás követi. Emiatt hogy a duplikátumokat elkerüljük, fontos, hogy azokat a 

kényszertörléseket, amelyeknél már elindult a felszámolási eljárás, utóbbival azonosítsuk. Így 

kényszertörlésnek azok a megfigyelések számítanak, ahol még nem indult meg a felszámolási 

eljárás, ez az összes 47 676-ból 38 383 darabot jelent. 

A legfontosabb magyarázó tényezőt, a gazdasági fejlettséget kétféle változóval mérjük, kétféle 

területi szinten. Egyrészt a megyékre (NUTS3) vonatkozóan az Eurostat által meghatározott 

egy főre jutó, vásárlóerő-paritási egységben mért bruttó hazai össztermékkel, melyeket a KSH 

Tájékoztatási adatbázisából töltöttünk le a 2000–2012 közötti időszakra2. Másrészt 

felhasználjuk a GVI által készített, a 2007-es állapotra vonatkozó, járások gazdasági fejlettségét 

jellemző komplex mutatót (Bublik és Nyeste, 2014). Ebben a mutatóban számos fontos változó 

hatása összegződik: egy lakosra jutó összevont adóalap, városi lakosság aránya, járás 

fiatalodása, segélyek mértéke, álláskeresők aránya, infrastruktúra helyzet. Azt vélelmezzük, 

hogy ez a mutató kellőképpen sok fejlettségi hatást képes megfogni, amelyeket egyenként 

ebben a tanulmányban a továbbiakban nem vizsgálunk. Ezeken felül használtuk még a KSH 

Tájékoztatási adatbázisban található adatokat a regisztrált társas gazdasági társaságok 

számáról3, melyek segítségével arányosítva tudtuk szemléltetni a felszámolási adatokat. 

  

                                                      
2  Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, 2000–2012. 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=QPT  
3 Éves településstatisztikai adatok Magyarország településszerkezetében. URL: 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu  
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3. A felszámolások és kényszertörlések leíró jellemzői 

Ebben a részben bemutatjuk a felszámolások és kényszertörlések legfontosabb leíró jellemzőit 

a 2008–2014 közötti időszakra vonatkozóan. A végső adatbázis összesen 148 833 darab 

megfigyelést tartalmaz, amelyek éves bontásban a következőképpen néznek ki: 

3.1. táblázat: Eseménytípusok bekövetkezése évek szerint 

Év Felszámolás Kényszertörlés Összesen 

2008 10 771 0 10 771 
2009 13 448 0 13 448 
2010 16 979 0 16 979 
2011 19 862 0 19 862 
2012 19 806 3 354 23 160 
2013 12 795 10 095 22 890 
2014 16 789 24 934 41 723 

Összesen 110 450 38 383 148 833 
Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis 

 

Mint ahogy már említettük, kényszertörlési eljárás alá csak azokat a megfigyeléseket soroltuk 

be, ahol nem találtuk meg a megfelelő felszámolási eljárást. Ahogy a törvényszövegből már 

megismerhettük, a kényszertörlések kb. 3 éves csúszásban vannak a valódi piacról való 

kilépési döntéstől, a végelszámolás megindításától. Emiatt bár első ránézésre a táblázatban a 

2014-es évre vonatkozóan látszik a legtöbb eset, a felszámolásokat figyelembe véve látható, 

hogy a csúcs 2011-ben volt, és ha ehhez hozzáadjuk a 2014-es kényszertörléseket is, akkor 

látható, hogy valóban ez az év tűnik a felszámolások maximumának. A két számot összeadni 

azonban nem érdemes: a 2012-re vonatkozó végelszámolásokból keletkező kényszertörlések 

csak a 2015-ös évben jelentkezhetnek, ami már nem képezi részét a tanulmánynak. 

A következő 3.1. ábrán azt láthatjuk, hogy a felszámolások száma havi bontásban hogyan 

alakult 2008 és 2014 között, a teljes megfigyelésszámra. Az ábrán láthatóak a megfelelő 

paraméterű Hodrick–Prescott-szűrő által adott trend és az eredeti idősor ingadozásai. Az ábra 

nem meglepő módon arról tanúskodik, hogy a válság hatására elkezdett emelkedni a 

felszámolások száma az országban, melynek trendje csak 2012-től fordult meg. Míg 2008 elején 

a felszámolások havi átlaga 800 körül mozgott, addig ez az érték a csúcson, 2011 nyarán 2000-

et is meghaladja, majd innen esett vissza 1300 körüli szintre. Az ábra alapján a 2009–2011 

közötti időszak tekinthető a felszámolások tekintetében a válság által leginkább befolyásolt 

időszaknak, míg a többi időszakot tekinthetjük egyensúlyi állapotnak. Ez nyilvánvalóan 

túlzás, de ez e kettéválasztás alkalmas alapot ad az összehasonlításra. Az ábra azt is mutatja, 

hogy míg szigorúan véve a válság legnehezebb időszaka a 2008 negyedik negyedéve és 2010 

első negyedéve között zajlott, addig a felszámolások emelkedése 2011-ig elhúzódott. Ezt 

azonban normálisnak tekinthetjük, hiszen egy cég fizetésképtelenségének kialakulása és az 

ezzel kapcsolatos eljárás megindulása között van késés. 
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3.1. ábra: Felszámolások számának HP-szűrővel trendillesztett idősora, 2008–2014 havi 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis 
 

A kényszertörlések számának alakulását mutatja a 3.2. ábra havi bontásban a megfigyelések 

kezdetétől, 2012 júniusától 2014 végéig, nem levonva a társítható felszámolásokat (47 676 

megfigyelés). Az ábra mutatja a mechanikus három éves csúszást a felszámolások számával: 

míg a felszámolások trendje egészen 2011 végéig emelkedett, addig a kényszertörléseknél a 

teljes megfigyelt időszakban nőtt a megfigyelésszám, a megfelelő HP-trend szinte lineáris (bár 

nem lineáris trendet illesztettünk). Ez egyben azt is mutatja, hogy bár nagyon fontos volna a 

kényszertörlési dinamikát is a válság lefutásának mutatójaként felhasználni, egyelőre túl 

kevés idő telt el ahhoz, hogy ez valóban hasznosítható információ legyen. Egyelőre annyi 

állapítható meg, hogy a teljes időtávon növekedett a kényszertörlések hónaponkénti száma. 
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3.2. ábra: Kényszertörlések számának alakulása 2012m6–2014m12 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis 

 

Érdemes földrajzi, közigazgatási egységek szerinti bontásban is szemlélni a felszámolások 

alakulását annak ellenére is, hogy egyelőre nem lehetséges a vállalatméret vagy tevékenységi 

kör szerinti kontroll. Ezt először régiós, majd megyei szinten tesszük meg, a járási szintű 

idősorok ábrázolásától annak helyigénye miatt a tanulmányban eltekintünk. A negyedéves 

járási szintű adatok megtalálhatóak a csatolt táblázatban, valamint éves szinten az 

Erőforrástérkép (regionaldata.org) honlapján elkészített grafikonon a gazdasági fejlettség 

metszetében, a grafikonok a 3.3.-as ábrára kattintva érhető el. Az ábrák képesek arra is 

rámutatni, hogy fejlettségükhöz képest melyek azok a járások, ahol kirívóan magas volt a 

felszámolások száma adott évben. Ezek a kiugróan magas értékek az adott járásban működő 

potenciális cégtemetők létére is utalhatnak. 
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3.3. ábra: Felszámolások számának alakulás 2008-ban, járási szinten, ezer előző évi régiós regisztrált 
társas gazdasági szervezet arányában, járási komplex fejlettségi mutató függvényében (A több évre 

vonatkozó grafikon elérhető az ábrára kattintva!) 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és a KSH Tájékoztatási adatbázisa, valamint Bublik és Nyeste, 2014 
Megjegyzés: Készült a regionaldat.org segítségével, az ábra a http://www.regionaldata.org/hu_HU/animated_charts/show/id/778 

oldalra mutat 

Elsőként a régiós szintű felszámolási adatokat vizsgáljuk meg részletesebben. A felszámolások 

számának 2008 és 2014 közötti régiós szintű alakulását mutatja negyedévenként a 3.4. ábra 

ezer előző évi regisztrált társaság gazdasági szervezet régiós számának arányában, azaz azt 

közelíti, hogy az előző évben létezett gazdasági szervezetek hány ezreléke szűnt meg az adott 

negyedévben. Megfigyelhető, hogy a felszámolások kirívóan legalacsonyabb szintje a teljes 

időszakban a Nyugat-dunántúli régióban volt (2 és 4 között), míg a többi régióban a 

felszámolások szintje jóval ingadozóbb volt a teljes időtávon. Viszont az átlagoshoz képest 

magasabb szóródás is egyértelműen látható a Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi 

régiókban, azaz az ilyen típusú piacról való kilépés jóval gyakoribb, bár lehetséges, hogy nem 

elhanyagolható hatása van a Lőcsei (2010) által említett cégtemetőknek. Látható továbbá az 

országos adatokon már megfigyelt 2011/2012-ig növekvő felszámolási arány, azonban az is 

látható, hogy ebből az ábrából nem mondható meg egyértelműen, hogy a saját felszámolási 

arányukhoz képest mekkora emelkedés következett be abban az időszakban. Emellett a régiós 

bontásból nem láthatóak a régión belüli különbségek, amelyek vizsgálatához megyei szintű 

idősorokra vetünk pillantást később. 
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3.4. ábra: Felszámolások számának alakulása 2008q1-2014q4, régiós szinten, ezer előző évi régiós 
regisztrált társas gazdasági szervezet arányában 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és a KSH Tájékoztatási adatbázisa 

 

Most vegyük szemügyre (3.2. táblázat) ezer előző évi regisztrált társas gazdasági szervezet 

régiós számának arányában a felszámolások számát a 2008-as (a válságot megelőző utolsó év) 

és a 2011-es (a felszámolások számában leginkább válság által sújtotta években) negyedéves 

átlag és negyedéves szórás szempontjából, ami kiegészíti az ábra alapján szerzett 

ismereteinket. Az átlag az arány növekedésének, míg a szórás az éven belüli negyedéveken 

értett változékonyság változásának vizsgálatára szolgál. Látható, hogy mindegyik régióban 

nőtt a felszámolások átlaga, azonban eltérő mértékben: míg a két év különbsége Közép-

Magyarországon majdnem kétszeres (97%-os), addig Észak-Alföldön szinte elenyésző 

mértékű (4%-os, bár nagyon magas bázisévi értékről), a Dél-Alföldön is alacsony (9%). 

Továbbá magas a felszámolások arányának két év közötti különbsége Közép-Dunántúlon 

(76%) és Észak-Magyarországon (73%) is, a többihez képest mérsékelt Dél- és Nyugat-

Dunántúlon. Az éven belüli szórások kb. megötszöröződtek a Dél-Dunántúlon (bár nagyon 

alacsony bázisévről), kb. megháromszorozódtak a Közép-Dunántúlon, kb. megkétszereződtek 

Észak-Magyarországon, ezekben a régiókban tehát az éven belüli ingadozások jelentősen 

megemelkedtek. Ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon az éven belüli ingadozások 

alacsonyabbak 2011-ben, mint 2008-ban. 
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3.2. táblázat: Felszámolások számának ezer előző évi regisztrált társas gazdasági szervezet 
arányában vett átlaga és szórása 2008-ban és 2011-ben, régiós szinten 

  2008 2011 változás (%) 

régió átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Közép-Magyarország 3,50 0,42 6,88 0,62 96,78% 46,83% 

Közép-Dunántúl 6,30 0,77 11,07 2,93 75,75% 281,65% 

Észak-Magyarország 5,36 1,62 9,29 3,50 73,23% 116,03% 

Dél-Dunántúl 5,76 0,51 7,35 2,93 27,66% 471,88% 

Nyugat-Dunántúl 2,64 0,74 3,18 0,65 20,45% -11,93% 

Dél-Alföld 6,29 0,54 6,92 0,88 9,94% 63,05% 

Észak-Alföld 12,09 2,05 12,55 2,60 3,85% 26,97% 

Összesen 5,99 3,03 8,18 3,57 36,49% 17,96% 
Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és a KSH Tájékoztatási adatbázisa 
Megjegyzés: az ’Összesen’ sorban a régiók súlyozatlan átlaga szerepel 

 

A következőkben rátérünk a megyei szintű változások vizsgálatára. A 3.5. ábra a Dunántúl 

megyéire vonatkozó, negyedéves felszámolási számokat mutatja ezer előző évi regisztrált 

társaság gazdasági szervezet megyei számának arányában, régiónként színek szerint bontva.  

Ránézésre feltűnő a Komárom–Esztergom megyei felszámolások kiugró értéke a 2011-es 

évben, amikor a 10 körüli értékek 25-re ugrottak fel, azaz hirtelen sok cég, az előző évi 

állomány 2,5%-ának felszámolása indult meg ekkortájt. Látható, hogy a Nyugat-

magyarországi régió felszámolási arányokban érzékelhető alacsonyabb szintje elsősorban és 

várható módon főként Győr–Moson–Sopron megyének, kisebb részben Vas megyének 

köszönhető, miközben Zala megye illeszkedik a Dunántúlon jellemző folyamatokba: a 2008-

as 5–8-as érték körül 2011 végére 10–15 körüli értékre emelkedett a felszámolások 

negyedévenkénti mértéke. 
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3.5. ábra: Felszámolások számának alakulása 2008q1-2014q4, a dunántúli megyékben, ezer előző évi 
adott megyei regisztrált társas gazdasági szervezet arányában  

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és KSH Tájékoztatási adatbázis 
 

A 3.6. ábrán az alföldi megyék felszámolási idősorait láthatjuk a korábbiakhoz hasonlóan a 

társas gazdasági szervezetekhez arányosítva. Szabolcs–Szatmár–Bereg megye mind 2008 

negyedik, mind 2011 második negyedévében a Komárom–Esztergom megyeihez hasonló 25-

ös értéket produkált, általában is eltér felszámolási dinamikájában nemcsak a dunántúli 

megyéktől, hanem a többi alföldi megyétől is. Mindegyik megye esetében megfigyelhető a 

2008 végétől, 2009 elejétől kezdődő időszakra nézve a felszámolások arányainak emelkedése, 

hasonlóan a dunántúli megyékhez. Látható továbbá a megkésettség folyamat Bács–Kiskun és 

Békés megyénél: ezekben a megyékben 2012 végére jutott a felszámolások legmagasabb értéke 

(20, illetve 23 körül).  
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3.6. ábra: Felszámolások számának alakulása 2008q1-2014q4, az alföldi megyékben, ezer előző évi 
adott megyei regisztrált társas gazdasági szerezet arányában 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

A felszámolási dinamikát leíró 3.7. ábra végül Közép-Magyarország és Észak-Magyarország 

megyéire nézve szintén azt mutatja, hogy a régiók jelentős különbségeket rejtenek el a megyék 

közötti eltérésekből. Látható, hogy Nógrád megye a teljes időszakban felszámolási arány 

szintjében felette marad a régió többi megyéinek, és Borsod–Abaúj–Zemplén megye 

felszámolási viselkedésével mutat hasonlóságot (jóval magasabb szórás), míg Heves megye 

dinamikája közelebb esik Budapest és Pest megye dinamikájához. A válság W-alakja az 

előzőekhez képest tisztábban megfigyelhető Nógrád, Borsod–Abaúj–Zemplén és Budapest 

idősoraiban: a két csúcs 2011 végére és 2014 elejére esik. 

  



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 
21 / 32 

 

3.7. ábra: Felszámolások számának alakulása 2008q1-2014q4, a közép-magyarországi és észak-
magyarországi megyékben, ezer előző évi adott megyei regisztrált társas gazdasági szervezet 

arányában 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és KSH Tájékoztatási adatbázis 

 

A két kritikus év, 2008 és 2011 negyedéves felszámolási arányának átlag- és szórásbeli 

eltéréseit összehasonlíthatjuk megyei szinten is (3.3. táblázat), itt csak a legfontosabbakat 

emeljük ki. A legjelentősebb emelkedés Borsod–Abaúj–Zemplén megyében és Budapesten 

történt (több mint kétszeres), amik a régiós szinten tapasztalt magas felszámolás-növekedést 

is hajtották. Szintjében és változásában is kiemelkedően magas Komárom–Esztergom megye 

szerepe: negyedéveken vett darabszáma 10-ről 19-re emelkedett a felszámolások száma ezer 

előző évi regisztrált társas gazdasági szervezetre nézve. Csongrád, Vas és Szabolcs–Szatmár–

Bereg megyékben a változás iránya negatív volt 2011-re: míg az első kettőnél a válság nem 

gyakorolt jelentős hatást, addig utóbbinál már 2008 végén is jelentős felszámolásszám-

növekedés volt tapasztalható a táblázat és a korábbi ábrák tanúsága alapján, így a bázisév is 

nagyon magas volt.  
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3.3. táblázat: Felszámolások számának ezer előző évi regisztrált társas gazdasági szervezet 
arányában vett átlaga és szórása 2008-ban és 2011-ben, megyei szinten 

  2008 2011 változás (%) 

megye átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Borsod-Abaúj-Zemplén 5,06 2,38 11,35 4,78 124,08% 100,59% 

Budapest 3,50 0,40 7,66 0,71 118,69% 77,13% 

Komárom-Esztergom 10,14 3,11 19,13 6,63 88,64% 113,05% 

Zala 7,19 1,59 12,98 1,63 80,36% 2,42% 

Fejér 4,75 1,02 8,26 2,55 73,77% 150,18% 

Békés 6,08 0,55 10,04 3,36 64,97% 510,27% 

Nógrád 9,79 3,43 16,10 5,08 64,42% 47,86% 

Veszprém 5,02 1,15 8,10 2,72 61,42% 136,60% 

Jász-Nagykun-Szolnok 8,77 1,78 12,88 3,31 46,87% 85,48% 

Baranya 3,96 0,25 5,80 2,58 46,40% 938,33% 

Hajdú-Bihar 6,71 0,61 9,66 3,74 44,02% 510,28% 

Győr-Moson-Sopron 1,46 0,48 1,93 0,66 32,25% 37,26% 

Tolna 7,44 2,35 9,70 2,94 30,31% 24,95% 

Pest 3,48 0,67 4,53 0,54 30,23% -19,81% 

Heves 4,30 1,00 5,18 2,17 20,52% 118,18% 

Bács-Kiskun 6,13 0,47 6,50 1,49 6,02% 216,66% 

Somogy 9,70 1,03 10,05 4,55 3,65% 341,46% 

Csongrád 6,62 1,33 6,03 0,69 -8,97% -48,15% 

Vas 4,33 1,30 3,82 1,14 -11,68% -12,21% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 20,36 6,08 16,15 5,67 -20,68% -6,66% 

Összesen 6,74 4,29 9,29 5,27 37,86% 23,06% 
Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázis és KSH Tájékoztatási adatbázis 
Megjegyzés: az ’Összesen’ sorban a megyék súlyozatlan átlaga szerepel 

 

Az ábrák és táblázatok alapján a felszámolásokra nézve vizsgálati időszaknak (amely alatt a 

válsághatás bekövetkezett) a 2009–2011 közötti időszakot határozzuk meg. A függő változót 

ennek megfelelően úgy számoljuk ki, hogy a felszámolások vizsgálati időszakára (2009–2011) 

vonatkozó éves átlagát osztjuk az ezen intervallumon kívüli (2008 és 2012–2014) éves átlaggal, 

és ebből egyet kivonva az arányos változást használjuk, ami tehát a felszámolások éves átlagos 

arányszáma 2008-2011-es időszakában a többi évek éves átlagához képest. Ennek az eljárásnak 

megvannak a gyengeségei: többek között a válság lefutása időben megyénként más és más, 

illetve bizonyos térségekben a válság utolsó szakasza a 2012-es évre esett. Az előbbi problémát 

nem lehet a nélkül megoldani, hogy túl sok egyedi döntést hozzunk meg. Utóbbi esetében az 

mondható el, hogy mivel a felszámolások bizonyos késéssel reagálnak a gazdasági növekedési 

dinamikára, emiatt nem maradna megfelelő hosszúságú egyensúlyi időszak kontrollnak, ha a 

2012-es időszakot is bele akarnánk számítani. Így értelmezésében eljárhatunk úgy, hogy ez a 
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válság első hullámának felszámolási hulláma alatti felszámolásszám-növekedést fogja 

megragadni, némileg alábecsülve a tényleges változást. A felszámolások számából képzett 

átlagos változást mérő változó kiszámolása tehát a következőképpen történik: 

�� =

∑ ����	á���á��	�	á���
����
������

3

����	á���á��	�	á������ + ∑ ����	á���á��	�	á���
����
������

4

− 1 

� = �����	����	 á!á�	

 

A képzett változó segítségével megyei és járási szinten vizsgálható a válság által okozott 

felszámolásokban bekövetkező növekedés mértéke, a megyei szintű helyzetről a 3.4. táblázat 

szolgál információval (a járásokra vonatkozó táblázatot a csatolt táblázatok tartalmazzák). Az 

első oszlopban a számlálóban található, a 2009–2011 közötti évenkénti átlagos 

felszámolásszám található, a másodikban a 2008-ra, illetve a 2012-2014-re vonatkozó évenkénti 

átlag található. A harmadik oszlopban a képzett függő változó található: a két időszak közötti 

arányos különbség mutatószáma, a táblázatot e változó szerint rendeztük. Látható, hogy a 

legnagyobb, sőt kirívóan magas relatív változás Komárom–Esztergom megyében történt: 

átlagosan több mint kétszer annyi felszámolás volt a kritikus időszakban. Látható, hogy a 

felszámolásokban kevésbé tükröződik a gazdasági fejlettséggel való kapcsolat: a szegényebb 

Nógrád, Borsod–Abaúj–Zemplén megyék arányos változásban az élvonalban találhatóak. 

Néhány megyében ugyanakkor a változás negatív irányú: Vas, Békés, Pest, és Csongrád 

megyékben csökkent a felszámolások éves átlaga a kritikus időszakban. Ahogy azt már az 

irodalmi összefoglalóban is említettük, központi kérdés a fejlettség vizsgálatában kontrollálni 

a vállalati méretre és iparágra: a nagyobb vagy külföldi kötődésű vállalatok vélhetően ceteris 

paribus rugalmasabban tudtak reagálni a válságra, illetve a válság által sújtott ágazatok 

esetében is nyilván erősebb reakció volt megfigyelhető: így az összetételhatásnak jelentős 

szerep jut a felszámolások számának változásának magyarázatában. 
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3.4. táblázat: A felszámolások éves átlagos számának alakulása megyei bontásban 

megye 
Felszámolások éves 

átlaga, 2009-2011 
Felszámolások éves átlaga, 

„többi év” 

Különbség a 
„többi év” 
arányában 

Komárom-Esztergom 655,00 311,50 1,10 

Heves 376,67 282,50 0,33 

Nógrád 278,33 210,50 0,32 

Borsod-Abaúj-Zemplén 872,00 665,25 0,31 

Zala 481,33 378,75 0,27 

Győr-Moson-Sopron 584,00 491,00 0,19 

Tolna 257,33 216,75 0,19 

Veszprém 385,33 328,00 0,17 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1018,33 871,50 0,17 

Jász-Nagykun-Szolnok 474,00 408,25 0,16 

Hajdú-Bihar 715,67 638,75 0,12 

Budapest 6040,00 5463,75 0,11 

Fejér 580,33 559,50 0,04 

Bács-Kiskun 770,00 750,00 0,03 

Baranya 562,67 549,00 0,02 

Somogy 372,67 367,75 0,01 

Vas 240,00 244,75 -0,02 

Békés 317,00 330,50 -0,04 

Pest 1355,67 1463,25 -0,07 

Csongrád 426,67 509,00 -0,16 
Forrás: saját számítás a GVI vállalati felszámolási adatbázisa alapján 

 

Járások szintjén csak a legfontosabb, súlyozatlan leíró statisztikákat ismertetjük a felszámolási 

dinamika változására vonatkozólag 176 járásra (Budapestet egynek véve). A megfigyelések 

középső 90%-a -0,21 és 0,78 között szóródott, azaz a kb. 21%-os csökkenés és a kb. 79%-os 

emelkedés között volt megtalálható a járásokban évenkénti felszámolási arány változása a 

válságidőszakban a többi évhez képest. Az átlag kb. 16% volt, míg a medián kb. 12%, azaz kb. 

ekkora emelkedés volt jellemző a felszámolási eljárások elindításának számában. A 

ferdeségből leolvasható, hogy eloszlásában inkább jobbra elnyúló, azaz több olyan járás volt, 

ahol a felszámolások relatív emelkedése sokkal nagyobb volt az átlagosnál, mint ahány 

esetében ez alacsonyabb volt. 
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3.5. táblázat: A felszámolások éves átlagos száma 2009-2011-es időszakában a többi évek éves 
átlagához képest (arány) 

Felszámolások éves átlagos számának változása 2009–2011-ben 
a többi évhez képest 

Percentilisek   

Minimum: -0,3512   

1% -0,4107   

5% -0,2682   

10% -0,2105 Megfigyelések 176 

25% -0,0315 Súlyösszeg 176 

    

50% 0,1166 Átlag 0,1594 

  Szórás 0,3199 

75% 0,2972   

90% 0,4917 Variancia 0,1023 

95% 0,7881 Ferdeség 1,4393 

99% 1,2927 Csúcsosság 7,1921 

Maximum 1,7826   
Forrás: saját számítás a GVI vállalati felszámolási adatbázisa alapján 

 

4. A gazdasági fejlettség felhasznált mutatóinak leíró jellemzői és kapcsolatuk a 

felszámolásokkal megyei és járási szinten 

A legfontosabb, és jelen vizsgálatban egyetlen magyarázó változó a gazdasági fejlettség, 

amelynek egyik mérési formája az egy főre jutó, PPS-egységben mért bruttó hazai össztermék. 

Ebből képezzük adott megyére vonatkozóan 2004–2008 közötti változás mértékét, amellyel az 

EU-belépés utáni gazdasági fejlődés mértékét akarjuk megragadni. Ennek a változónak az 

értékeit a következő 3.1. táblázat mutatja meg, melyben a magyarázó változót adtuk meg 

növekvő sorrendben, valamint a megyékre vonatkozó 2008-as GDP-PPS-szintet is melléírtuk, 

ami pedig a válságot megelőző abszolút fejlettségi szintet méri. A táblázat megmutatja, hogy 

jelentős heterogenitás figyelhető meg a megyék időszakon belüli gazdagodásában, azonban 

ez különböző szintek mellett valósult meg: míg a legtöbbet Budapest nyerte 2004 és 2008 

között, addig a szegényebb Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok megyék is jelentősen profitáltak. 

Ezzel együtt a legszegényebb Nógrád megye alig tudott növekedni ezekben az években, 

hasonlóan a gazdagabb megyék közé tartozó Vas megyével.  
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4.1. táblázat: Megyénkénti vásárlóerő-paritáson vett GDP-változás 2004 és 2008 között, valamint 
ennek szintje 2008-ban 

Megye 
GDP változása 

vásárlóerő-paritáson 
2004-2008 

GDP szintje 
vásárlóerő-paritáson 

2008-ban 

Nógrád 0,01 7473 

Vas 0,03 14003 

Zala 0,05 13351 

Somogy 0,08 10200 

Hajdú-Bihar 0,09 11490 

Veszprém 0,10 11833 

Békés 0,10 9545 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,11 8610 

Csongrád 0,12 11965 

Komárom-Esztergom 0,12 17143 

Borsod-Abaúj-Zemplén 0,13 10264 

Baranya 0,13 11362 

Bács-Kiskun 0,14 10907 

Fejér 0,14 15234 

Heves 0,15 11398 

Pest 0,16 14131 

Győr-Moson-Sopron 0,18 18441 

Jász-Nagykun-Szolnok 0,18 10461 

Tolna 0,22 11530 

Budapest 0,25 35746 
Forrás: Saját számítás a KSH Tájékoztatási adatbázisa alapján 

A következő 4.1. ábrán megyénként ábrázoljuk a felszámolások változását a kialakított 

mérőszám alapján, illetve a vásárlóerő-paritáson vett GDP változását. Látható, hogy nincs 

egyértelmű kapcsolat a két változó között, a behúzható egyszerű egyváltozós regressziós 

egyenes meredeksége ráadásul nem szignifikáns negatív (-0,11), azaz előjelében sem egyezik 

meg a vártakkal, még a kilógó Komárom-Esztergom megye ellenére sem. Ezek alapján azt 

mondhatjuk, hogy nem tudjuk elutasítani, hogy a két változó között nincs kapcsolat, viszont 

fontos annak belátása is, hogy ez nem jelenti azt, hogy a megfelelő vállalati szintű kontrollok 

mellett sem lehetséges a területi fejlettség és a felszámolások közötti kapcsolat jelenléte. 
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4.1. ábra: Vásárlóerő-paritáson mért GDP változási aránya 2004–2008 és felszámolások éves átlagos 
száma 2009-2011-es időszakában a többi évek éves átlagához képest (arány) 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázisa és a KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját számítás 

Ez a kép nem változik meg jelentősen akkor sem, ha a felszámolások kapcsolatát a vásárlóerő-

paritáson mért GDP 2008-as szintjével (logaritmusának szintjével) vetjük össze (4.2. ábra). 

Ugyan az egyváltozós regressziós egyenes meredeksége már pozitív előjelű, de továbbra sem 

szignifikáns a kapcsolat (0,08). Mindezek arra utalnak, hogy a számos kontrollváltozó 

hiányában nem állapítható meg egyértelműen a fejlettség és a felszámolási dinamika 

kapcsolata, egyelőre leginkább úgy tűnik, hogy megyei szinten nem ez, vagy önmagában nem 

csak ez volt befolyásoló tényező. 
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4.2. ábra: Vásárlóerő-paritáson mért GDP szintjének logaritmusa 2008-ban és a felszámolások éves 
átlagos száma 2009-2011-es időszakában a többi évek éves átlagához képest (arány) 

 

Forrás: GVI felszámolási adatbázisa és a KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját számítás 

A másik fejlettséget mérő változó GVI által kialakított, járásokra vonatkozó komplex fejlettségi 

mutató, mely képes számos különböző gazdasági–társadalmi infrastrukturális változó hatását 

magába foglalni, ám nem tudja megragadni a fejlődés 2008 előtti dinamikáját (Bublik és 

Nyeste, 2014, 84.o.). Ezzel együtt is értékes abból a szempontból, hogy lehetővé teszi az 

alacsonyabb területi szintű és több tényezőt bevonó vizsgálódást ezen az alapvető szinten. Az 

adatok mennyiségére tekintettel csak a legfontosabb leíró jellemzőit ismertetjük a változónak 

(4.2. táblázat), valamint ábrázoljuk térképen a 2007-hez tartozó értékeket (4.3. ábra)4. Összesen 

176 járás található Magyarországon, ha Budapestet egy járásnak tekintjük. A fejlettségi mutató 

1,53 és 4,56 között szóródik, az átlag 2,88, a medián 2,78. A térképről leolvasható, hogy a 

fejlettségi mutató legmagasabb értékei Közép-Magyarországhoz, Győr környékéhez, a Balaton 

keleti partjához kötődnek. 

  

                                                      
4 A térkép elérhető: http://www.regionaldata.org/hu_HU/maps/show/id/236  
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4.2. táblázat: Komplex járási fejlettségi mutató (2007) leíró statisztikái 

Komplex járási fejlettségi mutató 

Percentilisek   
Minimum:  1,53   

1% 1,62   
5% 1,89   

10% 2,06 Megfigyelések 176 
25% 2,3 Súlyösszeg 176 

    
50% 2,78 Átlag 2,88 

  Szórás 0,69 
75% 3,42   
90% 3,83 Variancia 0,47 
95% 4,02 Ferdeség 0,30 
99% 4,43 Csúcsosság 2,32 

Maximum 4,56   
Forrás: Bublik és Nyeste (2014) alapján saját számítások 

 

4.3. ábra: Komplex járási fejlettségi mutató (2007), járási szintű térkép 

 

Forrás: Bublik és Nyeste (2014) alapján, készült a regionaldat.org segítségével 

 

A 4.4. ábra a korábbiakhoz hasonlóan a fejlettségi mutató és a felszámolási dinamikát jellemző 

kialakított mutató közötti kapcsolatot vizsgálja meg. Az egyváltozós regresszióval számolt 

kapcsolat erőssége gyenge, a koefficiens nem szignifikáns negatív (-0,03). Az ábráról a járások 

többségének neve nem leolvasható, de néhány esetben megfigyelhetőek a magasabb 



 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 
30 / 32 

adminisztratív szinten is megfigyelt viszonyok: látható a Komárom–Esztergom megyei 

járások viszonylagos fejlettsége és magas felszámolási változása, vagy az alföldi járások 

alacsonyabb mértékű felszámolási változása. A 4.5. ábra térképpel5 szemlélteti a felszámolások 

évenkénti átlagának megváltozását a válság éveiben, azaz az előző ábra függőleges 

tengelyének adatait vetíti ki az ország térképére. Ezen az ábrán is észlelhető, hogy 

felszámolások tekintetében Komárom–Esztergom megyét a válság időszaka különösen 

súlyosan érintette, azonban az megállapítható, hogy az ország szegényebb részein is 

találhatóak erősen sújtott járások (Záhony). A térkép és a grafikon is azt mutatja, hogy a dél- 

és közép-alföldi területek csak kevéssé érezték meg a válság hatását. Mindegyik eredmény 

abba az irányba mutat, hogy egyértelmű viszony a felszámolások és a gazdasági fejlettség 

között nem látható, ezért számos másik tényezőt is figyelembe kell venni a felszámolások 

dinamikájának precízebb vizsgálatánál, például kiemelt szerepe lehet a vállalat korának, 

vállalatméretnek vagy a vállalat tevékenységi körének is. 

4.4. ábra: A komplex járási fejlettségi mutató (2007) és a felszámolások éves átlagos száma 2009-
2011-es időszakában a többi évek éves átlagához képest (arány) 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázisa és Bublik és Nyeste (2014) alapján saját számítás 

  

                                                      
5 A térkép elérhető: http://www.regionaldata.org/hu_HU/maps/show/id/234  
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4.5. ábra: Felszámolások éves átlagos száma 2009-2011-es időszakában a többi évek éves átlagához 
képest (százalékos arány), járási szintű térkép 

 

Forrás: GVI vállalati felszámolási adatbázisa alapján saját számítás 
Megjegyzés: A térkép létrehozásához a regionaldata.org alkalmazást használtuk 

5. Következtetések 

A tanulmány célja az volt, hogy bemutassa a magyarországi felszámolási eljárások 

alakulásának legfontosabb leíró jellemzőit régiós, megyei és járási bontásban a 2008 és 2014 

közötti időszakra, valamint hogy felszínesen, kontrollváltozók nélkül megvizsgálja a 

gazdasági fejlettséggel való viszonyt is. Bemutattuk a válság magyarországi lefutásának 

legfontosabb körülményeit, megyei és régiós bontásban ábrázoltuk a felszámolások idősorait, 

valamint leíró statisztikákkal jellemeztük a járási szintű különbségeket.  

Az eredményeink azt mutatják, hogy mindegyik adminisztratív szinten vizsgálódva jelentős 

eltéréseket mutat a válság lefutása a különböző területi egységek szerint. Nyilvánvaló módon 

a válság megemelte a felszámolás eljárások indításának számát, de ez jelentősen eltérhetett az 

ország különböző részein: míg pl. Komárom–Esztergom megyében drasztikusan 

megnövekedett a felszámolások mértéke, addig pl. Csongrád vagy Vas megyében a válság 

alatt kismértékű csökkenés következett be. Ha összevetjük a felszámolások számának 

alakulását a gazdasági fejlettség mutatóival, akkor azt tapasztaljuk, hogy nincs egyértelmű 

kapcsolat sem megyei, sem járási szinten, ami a kulcsfontosságú kontrollváltozók hiányából 

fakadhat. Így önmagában a területi gazdasági fejlettség az ágazati és vállalatméretre 

vonatkozó jellemzők nélkül nem tud jó magyarázatot adni a felszámolások változásának 

mértékére, a kutatást a továbbiakban e kontrollok beépítése mellett érdemes folytatni.  
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