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Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank

Mutató 
megnevezése

Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019

GDP értéke (folyó 
áron)

Mrd USD 88,47    89,66    95,49    105,70    105,08    

GDP változása 
(reál)

% 4,81    2,13    3,04    3,77    2,32    

Egy főre jutó GDP 
folyó áron

USD/fő 16 310,99    16 508,67    17 556,60    19 406,35    19 266,28    

Infláció (HICP) % - 0,33    - 0,52    1,31    2,51    2,66    

Munkanélküliségi 
ráta

% 11,48    9,67    8,13    6,54    5,75    

Export értéke Mrd USD 81,40    84,02    90,87    101,70    97,13    

Import értéke Mrd USD 78,68    81,37    88,76    99,70    96,72    

iFDI állomány Mrd USD 1,52    4,74    4,23    2,25    2,31    

oFDI állomány Mrd USD 1,42    4,07    1,50    0,96    0,04    



Gazdasági és politikai helyzetkép

1. Alapinformációk: politikai berendezkedés, gazdasági-politikai szövetségi és 
viszonyrendszer

• Szlovákia alkotmánya értelmében szuverén és demokratikus jogállam.
Államformáját tekintve parlamentáris köztársaság. Politikai rendszere az
alkotmány értelmében működik.

• A törvényhozás egykamarás, legfelsőbb szerve a 4 évre választott 150 tagú
parlament (Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa).

• Az alkotmányt 1992. szeptember 1-jén ratifikálták, életbe 1992. október 1-jén
(néhány rész pedig 1993. január 1-jén) lépett. Az ország 2004. március 29-én
csatlakozott az Észak- Atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO).

• Szlovákia 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja, 2009. január 1-jén
csatlakozott az eurózónához.



Gazdasági és politikai helyzetkép

2. Aktualitások

A 2020 márciusában alakított négypárti kormánykoalíció (Ol’aNO, Sme rodina, SaS,
Za ludí) a járvány első hullámát viszonylag sikeresen kezelte. Az év folyamán
azonban egyre több nézeteltérés alakult ki a miniszterelnök és a SaS elnöke,
gazdasági miniszter között. A legnagyobb kormánypárt (Ol’aNO) jelentős
mértékben vesztett népszerűségéből. Ennek oka részben a koronavírus-válság
kezelése, amelynek megítélése még a koalíció pártjai között sem egyértelmű.

A gazdaságvédelmi intézkedések fókuszában a bérkompenzáció, táppénz-
kiegészítés és a fiatalok támogatása állt. A támogatások mértéke azonban
viszonylag alacsony, jelentős csúszások tapasztalhatók a kifizetésekben.

3. Választások

Az utolsó parlamenti választásokat 2020. február 29-én tartották, a megyei 
választásokat 2021-ben, az önkormányzati választásokat 2022-ben tartják. 



Gazdasági és politikai helyzetkép

4. Gazdaságpolitikai célok

A szlovák gazdaság meghatározó ágazata az ipar, azon belül az autógyártás, amely
domináns eleme a foglalkoztatásnak, a hozzáadott érték képzésnek, garantálva a
makrogazdasági stabilitást az export teljesítmény növelésével és a magas hatékonyságú
innovációval. A feldolgozóipar fejlesztése a nemzetgazdaság bővítésének meghatározó
eleme, ami közvetve a nemzetgazdaság minden ágazatára pozitív hatással lehet. A
feldolgozóipar fejlesztése azonban már egy új dimenzióban történik, aminek hajtóerejét
az intelligens technológiák bevezetése adja.

A termelési kapcsolatok teljes átalakításának alapja az Ipar 4.0 bevezetése. Ennek
kiinduló pontját az intelligens szakosodáshoz kapcsolódó stratégiai kutatás és innováció
koncepciójának elfogadása adja. Az új iparpolitika már nem az energiaigényes ágazatok
támogatására épül, hanem olyan innovatív megoldások bevezetésére, amelyek csökkentik
az energia-és anyagfelhasználást, valamint a káros anyag kibocsátást. A befektetés-
ösztönzésben a fő feladat a proaktív tevékenység erősítése, az export lehetőségek
dinamizálása a keleti régiók foglalkoztatásának növelése és felzárkóztatása érdekében.



Gazdasági és politikai helyzetkép

5. Kiemelkedő érdekcsoportok

Az üzleti és vállalkozási feltételek kormányzati átalakításának célja nagy termelő
egységek kialakítása főleg az autóiparban és fogyasztási elektronika területén,
jelentős innovatív potenciállal rendelkező középvállalati hálózat kiépítése mellett.

A kormány a Slovak Investment Holdingon keresztül erősíti a megtérülő nemzeti
beruházási prioritások integrált és hosszú távú támogatását. A kis- és
középvállalkozásoknak a kormány a gazdasági növekedés további dinamizálásában és
az elmaradt régiók felzárkóztatásában szán kiemelkedő szerepet.



1. GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról 

2020-ban a gazdasági visszaesés a koronavírus-járvány miatt korábban
prognosztizáltnál várhatóan alacsonyabb lesz, 6,7%-ra tehető. A GDP csökkenéséhez
a beruházások és a külföldi kereslet lassulása mellett hozzájárult a hazai fogyasztás
beszűkülése is. 2020-ban Szlovák Nemzeti Bank 6,6%-os GDP arányos költségvetési
hiánnyal számol. A GDP arányos államadósság az előző évi 48,5%-ról 62,6%-ra
emelkedhet 2020-ban. Az infláció 2020-ban 2,0% volt, ami az eurozónán belül a
legmagasabb.

A 2021. évi költségvetés már 5,5%-os GDP növekedéssel, 7,44%-os GDP arányos
költségvetési hiánnyal és 65%-os államadóssággal számol.

Kilátások



2. Kormányzati szektorális fókusz

• Jármű-és részegység-gyártás

• Elektronikus és optikai berendezések, elektromos eszközök gyártása

• Gépipari termelés

• Gumi-és műanyaggyártás

• Fémtermékek gyártása

• Fémszerkezetek gyártása

3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok

• Autóipar és járműipar (Új hajtásláncokkal)

• Elektromos eszközök gyártása (Intelligens berendezések)

• IKT 

Kilátások



4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek I.

Az üzleti élet szabályozásánál a magyartól eltérően a kereskedelmi kapcsolatokat a
Kereskedelmi- (vállalkozók jogi állása, társaságok, verseny, bíróságok, kereskedelmi
szerződések feltételei), és a Polgári Törvény (szerződéskötés, módosítás) szabályozza.

Az ügylet előkészítésénél a személyes kapcsolatok dominálnak. A törvényi szabályozás
szigorodásával (tisztségviselők felelőssége, kötelezettségbehajtás szigorodása) az üzleti
kockázat a magyarhoz közelít, de még annál nagyobb, s ezért fontos a jogosultságok,
cégkivonatok ellenőrzése, bonitás-vizsgálat, szerződések formai előírásainak betartása.

Szerződéskötésnél az írásos részleteknek általában nem tulajdonítanak nagy jelentőséget,
a nemzetközi szerződésminták kevésbé elterjedtek, az Incoterms paritásainak csak szűk
körét alkalmazzák. A tárgyalások és a szerződéskötés nyelve általában szlovák, vagy cseh,
kisebb részarányban német, ritkábban az angol.

Külön ki kell emelni a nagyobb szállítási kockázatokat, amire célszerű megfelelő garanciát
kérni. A kereskedelmi viták rendezésénél eddig alapvetően a szlovák jogrend
alkalmazásához ragaszkodtak, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Döntőbíróságai
eljárásával szemben.

Kilátások



4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek II.

Amennyiben a szerződéskötésről ismeretlen partnerrel tárgyalnak, akkor érdemes
leellenőrizni a jogosultságát. Itt elsősorban a cégkivonatot, vagy a vállalkozói engedélyt
alkalmazzák, kevésbé elterjedt, illetve csak nagy volumenű és állami megrendeléseknél
követelik meg a meghatalmazást vagy mindkettőt. Nagyon fontos az aláírási jog, mert a
szerződéseknél ezt általában szabadabban veszik.

Az ügylet előkészítésének fázisában fontos a vevő vagy partner bonitásvizsgálata, amit
általában az erre specializálódott cégeken keresztül célszerű megszerezni.

Az ajánlatoknál általában anélkül, hogy ezt megjelölnék, minden ajánlatot „kötelezettség
nélküli”-nek tekintenek.

A tárgyalásokon számolni kell azzal, hogy nem mindig találkozunk a tisztességes versennyel
a konkurens vállalatok részéről, a cég goodwilljét, piaci pozícióját illetően.

A szerződéses feltételek kialakításánál egységes rendszer, vagy bevett szokások és
szokványok nincsenek. Általában a hazai jogászok által kialakított „belföldi” szerződések
formáit alkalmazzák, ami komoly veszélyt jelent, s csak a legvégső esetben, megfelelő
egyeztetés után szabad elfogadni.

Kilátások



5. Adókörnyezet rövid bemutatása 

Kilátások

Jogi személyek

Társasági adó 21 %

Természetes személyek

Jövedelemadó 19 % 37 981,94 euróig

25 % 37 981,94 euró feletti rész

Forrásadó

Osztalékadó 7% 35% nem szerződéses ország esetén

Kamatadó, Licenc, ingatlanbérlet 19 % 35%  nem szerződéses ország esetén

Forgalmi adó

Általános forgalmi adó (DPH) 20 %

Csökkentett kulcs 10 % Gyógyszerek, alapvető élelmiszerek, 

könyvek, stb.

2014-től az szlovák Adóhivatal csak elektronikus formában kommunikál az ÁFA

fizetőkkel, amelyhez elektronikus aláírást kell igényelni és külön szerződést kell kötni az

Adóhivatallal. Elérhetősége: https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka



6. Kormányzati beruházási prioritások

A Nemzeti Beruházási Terv szerint meghatározott beruházási prioritások 2030-ig:

• Közlekedés (vasút modernizálása)

• Energetika (megújuló források, zöld megoldások)

• IKT

• Kutatás és innováció (digitális gazdaság)

• Egészségügy (e-egészségügy, telemedicina)

• Környezetvédelem

• Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás

Kilátások



Forrás: KSH
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1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé

Szlovákia a 654 km-es közös határszakaszával, azonos mennyiségi és minőségi
standardokkal, hasonló kereskedelmi kockázati szinttel, alacsony szállítási költségekkel,
hazai bázisról kiszolgálható szervizzel ideális feltételeket biztosít a magyar, elsősorban
KKV-k külpiaci terjeszkedéséhez. Ezzel összhangban a kétoldalú gazdasági kapcsolatok
rendkívül széles skálán mozognak. Itt az együttműködés minden olyan formája
megtalálható, amely más relációkban csak külön fordul elő: áru és
szolgáltatáskereskedelem, kétoldalú tőkekapcsolatok, közös energetikai és közlekedési
infrastruktúrafejlesztés, határ menti és regionális együttműködés, munkaerő csere,
közvetlen és közvetett uniós források kihasználása, köz-és közüzemi beszerzések.

A reláció másik meghatározó jellemzője a kis-és középvállalkozások meghatározó és
egyre növekvő száma és jelentősége a kétoldalú kapcsolatokban. Jelenleg több mint 10
900 magyar cégnek van valamilyen érdekeltsége. Az elmúlt években jelentősen
megemelkedett a Magyarországon letelepedett szlovák cégek száma, aminek
eredményeként jelenleg több mint tízezer szlovák társaság vállalkozik Magyarországon.

Kereskedelmi kapcsolatok



2. Exportszerkezet, hozzáadott érték, kiemelkedő szereplők 

Szlovákia 2019-ben - KSH adatok alapján - Magyarország 3. kereskedelmi partnere
volt, részaránya a teljes magyar külkereskedelemben 5,0%. Exportunkban 5,2%-os
súllyal a 2., míg az importunkban 4,9%-os részaránnyal a 7. helyet foglalta el. A
kétoldalú áruforgalom 2019-ben 3,2%-kal, 10,7 milliárd euróra emelkedett.

Az export 2019-ben 3,5%-kal, 5,6 milliárd euróra nőtt, amelyet elsősorban a
járművek (+133 M EUR), elektromos gépek és berendezések (+133 M EUR), üveg
és üvegáru (+20 M EUR), illatszerek és kozmetikumok (+11 M EUR), gyógyszerek
(+7 M EUR), húsipari termékek (+6 M EUR) kivitelének bővülése eredményezett.

Kereskedelmi kapcsolatok



3. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk 

A magyar-szlovák gazdasági együttműködés legfontosabb intézményes keretét a
Magyar-Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága (GEK VB)
adja. A GEK VB negyedik ülésére 2018. november 22-én, Komáromban került sor.

A HIPA 2014. december 15. napján írt alá együttműködési megállapodást a SARIO-
val, annak érdekében, hogy a határ menti járásokban a két országba történő
befektetéseket előmozdítsák.

A CEED-Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 6 regionális
képviselő által végzi tevékenységét Szlovákiában: Dunaszerdahelyen,
Révkomáromban, Ipolyságban, Királyhelmecen, Rimaszombaton és Kassán. Az
irodák célja a közép-európai országok és hazánk mikro-, kis- és középvállalkozói
közötti együttműködés elősegítse.

Kereskedelmi kapcsolatok



4. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk az elmúlt egy évben

2020-ban a koronavírus-járvány miatt vásárok döntő többsége elmaradt. Az év 
elején még megrendezésre került Pozsonyban az ITF SLOVAKIATOUR és az 
INTERBEAUTY , Nyitrán pedig a BUS SHOW, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO és a 

NÁBYTOK A BÝVANIE. On-line formában került megvalósításra az a AUTOSALÓN, a 
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH, VIANOČNÝ AGROKOMPLEX. 

Kereskedelmi kapcsolatok



5. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk

Kereskedelmi kapcsolatok

Kiállítás neve Helyszín Időpont Tematika

Coneco, Racioenergia Pozsony 2021.03.24-27. Építőipar, energiaracionalizálás

ITF SLOVAKIATOUR
Danubius Gastro

Pozsony 2021.05.13-16. Idegenforgalom, élelmiszeripar

Interbeuty Pozsony 2021. II. félév Kozmetikai termékek

Nábytok a Bývanie Nyitra 2021.06.23-27.
Bútor, lakás-kiegészítők, 
lakberendezés

MSV Nemzetközi Gépipari Vásár Nyitra 2021.05.25-28, Gépipari szerszámok, eszközök, gépek

Agrosalón Nyitra 2021.10.20-23. Mezőgépek



Kereskedelmi kapcsolatok

6. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami 
ünnepek és munkaszüneti napok 2021-ben:

Január 1. – Deň vzniku Slovenskej republiky / Újév napja, a Szlovák Köztársaság alapítása

Január 6. - Zjavenie Pána (Traja králi) / Az Úr kinyilatkoztatása (Három királyok ünnepe)

Április 2. – Veľký piatok / Nagypéntek

Április 5. – Veľkonočný pondelok / Húsvéthétfő

Május 1. – Sviatok práce / A munka ünnepe

Május 8. – Deň víťazstva nad fašizmom / A fasizmus felett aratott győzelem napja

Július 5. – Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda / Szent Cirill és Szent Metód ünnepe

Augusztus 29. – Výročie Slovenského národného povstania / A Szlovák Nemzeti Felkelés napja

Szeptember 1. – Deň Ústavy Slovenskej republiky / A Szlovák Alkotmány ünnepe

Szeptember 15. - Sedembolestná Panna Mária / Fájdalmas Szűzanya

November 1. - Sviatok všetkych svätých / Mindenszentek 

November 17. – Deň boja za slobodu a demokraciu / A szabadságért és demokráciáért vívott harc napja

December 24. – Štedrý deň / Szenteste

December 25. – Prvý sviatok vianočný / Karácsony első napja

December 26. – Druhý sviatok vianočný / Karácsony második napja



7. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek

Szlovákia, csakúgy mint Magyarország az Európai Unió tagja. Ez mindkét új
tagország számára az unió közös kereskedelempolitikájának átvételi
kötelezettségét is jelentette a Római Szerződés 133. cikkének (1) bekezdése
szerint: „A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul, ez vonatkozik
különösen a vámtarifák módosításaira, a vámtarifa- és kereskedelmi egyezmények
megkötésére, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára,
valamint az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy
a szubvenció esetén meghozandó intézkedések”.

A haditechnikai eszközökkel való kereskedelem, valamint a fegyverek, lőszerek és
robbanó anyagok behozatalának és kivitelének engedélyezése Szlovákiában
nemzeti szabályozás keretében valósul meg.

Kereskedelmi kapcsolatok



8. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat

A szlovák bankrendszer teljes egészében privatizált, ami egyrészt megfelelő garanciát jelent a
kereskedelmi bankok tevékenységének színvonalát és kockázatát illetően, a másik oldalon
viszont érezteti hatását a forrás oldal bővülő kínálatában. A bankok kezelési költségeit
illetően jelentős különbségek tapasztalhatók, amit érdemes megvizsgálni bankválasztás
esetén.

A fizetési módokat illetően a relációra jellemző, hogy a nem okmányos fizetések részaránya
viszonylag magas, s az okmányos fizetések szűk körének – csak bizonyos típusának –
használata. Ugyancsak korlátozott körben alkalmazzák a nem hagyományos finanszírozási
formákat. A fentiekkel összhangban, a relációban magas a nyitva szállítások részaránya, ami
ugyan pénzt és időt takarít meg, de rendkívül bizalmas partneri kapcsolatot és megbízható
partnereket igényel. Ilyen esetben feltétlenül részletes információt kell szerezni a partnerről,
s célszerű legalább valamilyen garanciát biztosítani.

Szlovákia az eurózóna tagja, így árfolyamkockázattal az országban nem kell számolni.

Kereskedelmi kapcsolatok



9. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban

Erre szakosodott tanácsadó cégektől különböző mélységű cégátvilágítást lehet 
kérni. Nyilvánosan elérhető céginformációk az alábbi linkeken érhetők el: 
https://www.azet.sk/, https://www.finstat.sk/ 

A cégek legfontosabb adatait az internetes cégjegyzéken, ami csak tájékoztató 
jellegű, illetve a magyarországi gyakorlatnak megfelelően a cégjegyzékben 
találhatjuk meg, ami a vállalkozások legfontosabb adatait tartalmazza, s a cég 
székhelye szerint illetékes járásbíróság (cégbíróság) vezeti a megyeszékhelyen 
(Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trnava, Bratislava I., Nitra, Trenčin, Žilina).

A Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) pozsonyi központtal és nyolc megyei 
igazgatósággal dolgozik. /http://web.sopk.sk// A tagság önkéntes.

Kereskedelmi kapcsolatok

http://web.sopk.sk/


10. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben, 
pályázatokban

A közbeszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb információk (törvény, napi hirdetmények, 
minősített tanácsadók) a Közbeszerzési Hivatal/ Úrad pre verejné obstarávanie honlapján 
(https://www.uvo.gov.sk/ ) érhetők el. 

11. Célországban található partnerszervezetek 

Szlovák Befektetés-ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség/SARIO (www.sario.sk) 

Slovak Business Agency/SBA, Kis-és Középvállalkozások Nemzeti Ügynöksége 
(www.sbagency.sk) 

Eximbanka (www.eximbanka.sk) 

Közbeszerzési Hivatal (www.uvo.gov.sk) 

Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (http://web.sopk.sk/)

Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (www.smopk.eu )

Kereskedelmi kapcsolatok



12. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja 

Potenciális partnerek meghatározásánál célszerű a Nagykövetség Üzleti
Központjának, a CED-Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
regionális képviselőinek, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Magyar- Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara segítségét kérni.

Legfontosabb vásárszervezők:

Incheba Pozsony: www.incheba.sk

Agrokomplex Nyitra: www.agrokomplex.sk

Expo Center Trencsén: www.expocenter.sk

Kereskedelmi kapcsolatok
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13. Fizetési módozatokat, és javasolt értékesítési csatornák I.

Az alkalmazott fizetési módokat illetően az átutaláson kívül a másik fontos okmány
nélküli fizetési mód a csekk, amely ma már azonban egyre jobban elterjedt. A
nemfizetéssel kapcsolatos behajtási problémák elkerülése érdekében csak banki
vagy bank által felülbélyegzett csekket célszerű alkalmazni.

Az okmányos fizetési módok közül a nagyobb volumenű szállításoknál, illetve a
nagyobb cégeknél továbbra is használják az akkreditívet, s csak kisebb mértékben
az okmányos inkasszót.

A relációban és Szlovákiában is az egyik fontos biztosíték a bankgarancia, ami
költségeiben, bonyolítási mechanizmusában már a kis- és középvállalatok részére
is elérhető, s számunkra a legnagyobb rizikót, a nemfizetést próbálja kiküszöbölni.
Ennek azért is nagy a jelentősége, mivel a szlovák üzleti, befektetési környezet
egyik legnagyobb, krónikus problémája a követelések behajtásának alacsony
szintje.

Kereskedelmi kapcsolatok



13. Fizetési módozatokat, és javasolt értékesítési csatornák II.

Az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül a közjegyzői letét – elsősorban ingatlan vagyon
vásárlásánál van nagy jelentősége –, valamint az ingatlanra való zálogjog bejegyzése.

Az értékesítési csatorna kiválasztásánál a cél mellett a legfontosabb a termék jellege, illetve
annak a szlovák piacon kialakult értékesítési csatornái. A legfontosabb értékesítési csatornák
az alábbiakban foglalhatók össze: kiskereskedelem, nagykereskedelem, közvetlen értékesítés
a felhasználóknak, közvetítő, képviselő útján, hálózatokba történő beépülés, saját boltokban
történő értékesítés, mintabolt és nem utolsó sorban az internetes értékesítés, ami egyre
jobban elterjedt Szlovákiában, de csak szlovák nyelvű honlappal van esély. A legelterjedtebb
forma a saját vagy közös tulajdonú kis-, illetve nagykereskedelmi hálózat kiépítése.

Ugyancsak az áru jellegétől függ, s az értékesítési csatornát befolyásolja az áruhoz
kapcsolódó szolgáltatás, szerviz jellege, ahol a közelség és a közvetlen határkapcsolat előnye,
hogy ez gond nélkül összekapcsolható a magyarországi szervízszolgáltatással, illetve a
folyamatos ellátást biztosító raktári és logisztikai kiszolgálással. Az áruszállításhoz kapcsolódó
szolgáltatásoknak, különösen a plusz szolgáltatásoknak ma meghatározó jelentősége van az
ár és versenyképesség növelése szempontjából.

Kereskedelmi kapcsolatok



14. Szállítási lehetőségek és feltételei

Új szállítási lehetőségekkel elsősorban az alábbi területekkel lehet számolni: 
• Új magyar termék piaci bevezetése
• Hungarikumok, kiemelkedő minőségű magyar termékek
• Új berendezések, technológiák (környezetvédelem, hulladékgazdálkodás)
• Új, vagy meglévő piaci szegmensek
• Beszállítói rendszerekbe történő beépülés
• Új beruházások, különös tekintettel a közös és határ menti fejlesztésekre
• Köz- és közüzemi beszerzéseken való részvétel, különös tekintettel a határ menti régiókra.
• Mikro-, kis- és középvállalkozások közötti együttműködésből, konzorciális együttműködésből
adódó szállítási lehetőségek kihasználása.
• A forgalomban viszonylag alacsony részarányt képező mezőgazdasági, élelmiszeripari
termékek szállításának bővítése, különös tekintettel bio-termékekre.
• A kétoldalú forgalomban minimális, de egyre növekvő részarányt képviselő szolgáltatás
kereskedelem bővítése az alábbi területekre történő fokuszálással: mérnöki, biztonságtechnikai, IT,
ipari, építőipari, környezetvédelem, hulladékkezelés, turisztika.
• K+F, innováció kiemelt szlovák fejlesztéséből, együttműködésből adódó szállítási
lehetőségek.

Kereskedelmi kapcsolatok



Befektetési kapcsolatok

1. Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük

Az MNB adatai szerint a magyar vállalatok tőkeállománya Szlovákiában
folyamatosan emelkedik, 2019-ben 2,506 milliárd euró volt.

A hazai piacon megerősödött KKV-k számára Szlovákia évek óta fontos célpiacként
szerepel. (A Szlovák Nemzeti Bank adatai alapján a 2018. évi a szlovák
tőkebehozatal állományában Magyarország a kilencedik helyen állt 2,28 milliárd
euróval.)

A Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság adatai szerint 10 931 szlovákiai cégnek
van magyarországi tulajdonosi héttere. A cégek számát tekintve ezzel Csehország
után Magyarország a második helyet foglalja el, megelőzve Ausztriát.

A Szlovákiába történő tőkekihelyezés magyar szereplői elsősorban a MOL, a
SAMSUNG Electronics, az OTP Bank, a Jász-Plasztik és az Eurobus Invest.



Befektetési kapcsolatok

Az MNB adatai szerint a szlovák tőkebefektetések magyarországi állománya
folyamatosan emelkedik, 2019-ben 86,8 millió euró volt.

(A Szlovák Nemzeti Bank adatai alapján a szlovák tőkekivitel 2018. évi állományát
tekintve Magyarország a negyedik helyet fogalja el 147 millió euróval.)

A Bisnode tanácsadó cég adatai alapján az elmúlt években - a kedvezőbb
befektetési feltételek miatt - mintegy 2515 szlovákiai cég helyezte át székhelyét
Magyarországra, aminek eredményeként jelenleg több mint tízezer szlovák
társaság vállalkozik aktívan Magyarországon.

A legnagyobb szlovák befektetők Magyarországon a Smaragd investičná
(kereskedelem), a METRANS (logisztika), a PricewaterhouseCoopers (pénzügyi
tanácsadás), az EL Holding (logisztika), valamint a MECOM GROUP
(élelmiszeripar).

2. Befektetés-ösztönzési projektek az előző években, fókusz



3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása I.

A befektetési támogatásokat a regionális befektetési támogatásokról szóló  57/2018 
számú törvény (http://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sario-zakon-
investicna-pomoc-2018.pdf ) szabályozza, amelynek legfontosabb elemei az 
alábbiakban foglalhatók össze:
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

Befektetési kapcsolatok



3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása II.

Minimális feltételek:

Ipari termelés

A munkanélküliség szerint az országot négy régióra osztották. Az egyes támogatási
formák, régiók szerint változik a minimális befektetési érték (0,2 millió eurótól 30 millió
euróig), az új technológia minimális részaránya (30-60%) és a minimálisan kialakítandó
új munkahelyek száma (20-200)

Technológiai fejlesztő központ

Az ágazati besorolás szerint (prioritást élvező terület vagy nem) az egyes támogatási
formák, régiók szerint változik a minimális befektetési érték (100-200 ezer EUR), és a
minimálisan kialakítandó új munkahelyek száma (10-20).

Vállalati szolgáltató központ

Az ágazati besorolás szerint (prioritást élvező terület vagy nem) az egyes támogatási
formák, régiók szerint változik a minimális befektetési érték (0-200 ezer EUR), és a
minimálisan kialakítandó új munkahelyek száma (20-50).

Befektetési kapcsolatok



3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása III.

A támogatás maximális intenzitása:

Pozsonyi járás: 0%

Trencsén, Nyitra, Nagyszombat megye: 25%

Zsolna, Besztercebánya, Eperjes, Kassa megye: 35%

KKV-k esetében a támogatási intenzitás 10-20%-kal emelkedhet.

A szlovák befektetés-ösztönzési rendszer részletes szabályai az alábbi linken
érhetők el: https://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-investment-aid-
2020-02-24-SVK.pdf

Befektetési kapcsolatok
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4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye I.

• A Szlovák Köztársaságban a kereskedelmi társaságok alapítását, szervezetét és
szerveik működését, a társaságok tagjainak jogait, kötelezettségeit és
felelősségét, valamint e társaságok megszűnését a Kereskedelmi Törvénykönyv
(Obchodný Zákonník) szabályozza.

• A gazdasági társaságok vállalkozás céljából létesített jogi személyek. Korlátolt
felelősségű társaságot és részvénytársaságot más célra is lehet alapítani.

• A kereskedelmi társaságok gyakorlatilag minden tevékenységet folytathatnak,
azzal a korlátozással, hogy bizonyos, a jogszabályokban meghatározott
tevékenységet jelenleg csak meghatározott jogi személyek (pl. vasutak, posta)
végezhetnek.

• Amennyiben a kereskedelmi társaság olyan tevékenységet kíván folytatni,
amelyet a jogszabályok szerint csak természetes személy gyakorolhat (pl.
ügyvéd, kereskedelmi jogtanácsos, szabadalmi ügyvivő), akkor azt csak az arra
jogosult természetes személy közreműködésével teheti.

Befektetési kapcsolatok
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4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs 
igénye

A Kereskedelmi Törvénykönyv a következő kereskedelmi társaságokat ismeri:

a) Közkereseti társaság (Verejná obchodná spoločnosť) 

Legalább 2 tag

Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása

Tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges

Bejegyzés költsége: 307,5 EUR az alap költség, amely szolgáltatástól függően növekszik

b) Betéti társaság (Komanditná spoločnosť)

Egy – egy bel- és kültag, de lehet több tag is 

Beltag felelőssége korlátlan és egyetemleges, kültagé vagyoni betétje erejéig

Alaptőke: legalább 250 EUR

Bejegyzés költsége: 307,5 EUR az alap költség, amely szolgáltatástól függően növekszik



Befektetési kapcsolatok

4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs 
igénye

c) Korlátolt felelősségű társaság (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Egy vagy több tag alapítja, legfeljebb ötven tag

Tagok felelőssége korlátolt

Törzstőke: 5000 EUR/ ha több személy alapít egy céget, akkor a legkisebb 
hozzájárulás elérni 750 EUR szintet.

A cég alapításának összes költsége: 387 - 1095 Euro

(Legelterjedtebb társasági forma Szlovákiában)

d) Részvénytársaság (akciová spoločnosť)

Egy jogi vagy kettő és több magán személy alapíthatja

Részvényesek nem felelnek a társaságért, csak a társaság a vagyonával

Alaptőke: 25.000 EUR

A részvénytársaság alapításának teljes költsége 1700 - 2100 euró.
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4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs 
igénye

Alapítás időigénye és költségei:

Társasági szerződés elkészítése

Aláírás hitelesítése

1 nap

40 EUR

Vállalkozási engedély 5 munkanap 5-200 EUR

Cégbírósági bejegyzés 5 munkanap 341 EUR



5. Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban

Az egyik leggyakrabban alkalmazott befektetési támogatási forma az
adókedvezmény, amely a befektetési támogatás részeként, beleszámítva a
támogatási intenzitásba kerül meghatározásra, esetenként a többi formával
kombinálva.

A szlovák befektetés-ösztönzési rendszer részletes szabályai az alábbi linken
érhetők el: http://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sario-investment-
aid-SVK-2018-07-10.pdf

Befektetési kapcsolatok



6. Ajánlott cégképviseleti formák a célországban I.

Kereskedelmi képviselet

A szlovákiai jogszabályok nem ismerik a klasszikus képviseleti formát. Amennyiben
az anyacég a Szlovákiában képviseletet szeretne létrehozni, akkor az alábbi
lehetőségek közül választhat:

• az anyacég szlovákiai képviseletére szerződést köt magánszeméllyel, egyéni
vállalkozóval vagy egy már Szlovákiában bejegyzett céggel,

• önálló gazdasági társaságot alapít (a legelterjedtebb forma a Kft.), ami nem
végez jövedelemszerző tevékenységet, vagy

• fiókvállalatot hoz létre, mely nem minősül gazdasági társaságnak.

A cégképviselet szempontjából fontos szerepet játszó fiókvállalatnak úgy a
létrehozása, mint a megszüntetése egyszerűbb, gyorsabb az adminisztrációs
eljárás, mint a fenti társasági formáknál, ezek feltételeit a Kereskedelmi Törvény
7.§, 21.§, 28.§ és a Vállalkozói Törvény 46.§, 47§ és 48.§ szabályozza.

Befektetési kapcsolatok



6. Ajánlott cégképviseleti formák a célországban II.

A fiókvállalat létrehozásának legfontosabb feltételei:

• Az alapítást tervező cég írásbeli határozata a fiókvállalat létrehozásáról

• Vállalkozói engedély beszerzése a területileg illetékes vállalkozói hivataltól

• Vállalkozói engedély birtokában bejegyeztetés a cégbíróságon

• A fiókvállalat bejegyzése esetében a hivatalos alapító cég neve mellett fel
kell tüntetni, hogy fiókvállalatról van szó.

• A fiókvállalathoz hasonló elbírálás illeti más kihelyezett kirendeltség vagy
leány-vállalat besorolását, amennyiben a törvény meghatározása szerint a
cégbíróságon be-jegyzésre kerül.

• Üzemrészlegnek minősül az a helyiség, amelyben bizonyos vállalkozói
tevékenységet végeznek. Az üzemrészleg megnevezésében fel kell tüntetni a
vállalkozó kereskedelmi (cég), anyavállalat nevét, melyet ki lehet egészíteni az
üzemrészleg, fiókvállalat, vagy más megkülönböztető megnevezéssel.

Befektetési kapcsolatok



7. Esetleg befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati 
források

A második legkedveltebb befektetési támogatási forma az újmunkahely teremtési
támogatás, amely a befektetési támogatás részeként, beleszámítva a támogatási
intenzitásban kerül meghatározásra, esetenként a többi formával kombinálva.

A szlovák befektetés-ösztönzési rendszer részletes szabályai az alábbi linken
érhetők el: http://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sario-investment-
aid-SVK-2018-07-10.pdf

Befektetési kapcsolatok



8. Jogszabályi háttér bemutatása felsorolásszerűen

A kétoldalú kapcsolatok piaci szereplőinek a jogbiztonsága szempontjából
kiemelkedően fontos a kettős adóztatás elkerülését és a beruházások védelmét
biztosító megállapodások, amelyek teljes szövege a KKM honlapján megtalálható:

Befektetési kapcsolatok

Egyezmény Hatálybalépés Kihirdetés

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás 

elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem-

és a vagyonadók területén.

1995.12.21 1996. évi C. törvény

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások 

elősegítéséről és kölcsönös védelméről.

1996.07.19 1999. évi XXIV. 

törvény



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Alternatív és megújuló 
energia

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Gáz- és olajipari 
berendezések 

R&D, tudás- és
technológia transzfer

Gyógyszerek, gyógyászati 
berendezések

Együttműködési lehetőségek



A kétoldalú kereskedelmi forgalom dinamizálásának fontos eleme lehet a kis- és
középvállalkozások fokozottabb bekapcsolása a nagyvállalatok beszállítói hálózatába, a
forgalom mintegy 36%-át kitevő feldolgozóipari kooperációs szállítások bővítése, és
nem utolsó sorban a választékot mindkét országban szélesítő, kiváló minőségű
élelmiszeripari termékek szállítása. Az ágazati struktúrát tekintve az alábbi területeket
érdemes kiemelni: 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 befektetői kapcsolatok bővítési lehetőségei közül a legfontosabbak az alábbiakban
foglalhatók össze: együttműködés a beszállítói hálózatokba történő bekapcsolódás
területén, nemzeti nagyvállalatok regionális piaci terjeszkedésének támogatása, ipari
parki fejlesztésekben való közös részvétel a határ menti régiókban, K+F+I területén
történő együttműködés, turisztikai fejlesztésekbe történő bekapcsolódás, közös -
egymás lehetőségeit kiegészítő - fejlesztések.
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