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Önálló-partner-kapcsolt vállalkozás 

 

A KKV-kon belül megkülönböztetünk önálló vállalkozást, 

partnervállalkozást, illetve kapcsolódó vállalkozást. Ennek 

szabályait a Kkvtv. 4. §-a határozza meg (lásd az internetes 

közzététel 2. számú mellékleteként).  

A partner, illetve a kapcsolódó vállalkozás 

meghatározásának azért van jelentősége, mert előfordulhat, 

hogy egy vállalkozásnak több másik vállalkozásban van 

többségi részesedése, vagy van azonos tulajdonosa, ebben az 

esetben az adott vállalkozások éves nettó árbevételét, 

mérlegfőösszeg illetve alkalmazotti létszámát össze kell 

számítani. Amennyiben egymást követő két gazdasági évben 

a vállalkozások együttes létszáma meghaladja a 250 főt, vagy 

meghaladja az 50.000.000 eurónak megfelelő forintösszeget 

az éves nettó árbevétel, illetve 43.000.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget a mérlegfőösszeg, a továbbiakban az adott 

vállalkozást, illetve vállalkozáscsoportot nem lehet KKV-

nak minősíteni.  

A KKV csoportba tartozás azért lényeges a gazdálkodó 

szervezetek részére, mert az állam kifejezetten felvállalja a 
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KKV-nak az egyéb gazdasági társaságokhoz képest 

könnyített, a többi vállalkozáshoz képest előnyben részesítő 

tevékenységet. Az állam ugyanis minden évben a központi 

költségvetésről szóló törvényben külön erre a célra 

előirányzatot (célelőirányzat) hoz létre, és a célelőirányzat 

terhére a KKV-kat támogatja. A támogatási programokat, 

célokat a Kkvtv. 7. § határozza meg (lásd az internetes 

közzététel 3. számú mellékleteként), és ide tartozik a 7. § (2) 

bekezdés g) pontja szerint a hitelhez jutás lehetőségeinek 

bővítése. Az ezekhez kapcsolódó állami feladatokat a 

gazdaságpolitikáért felelős miniszter (jelen esetben a 

Nemzetgazdasági Miniszter) hangolja össze. A Kormány 

köteles kétévente az Országgyűlés elé terjeszteni a Miniszter 

által kidolgozott, a KKV-k helyzetét, gazdálkodási 

feltételrendszerét, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett 

intézkedéseket, valamint a KKV-k részére nyújtott állami 

támogatások eredményeit bemutató jelentést. Létre kell 

hozni a Vállalkozásfejlesztési Tanácsot, melynek elnöke a 

gazdaságpolitikáért felelős miniszter, tagjai a Kormány által 

külön rendeletben kijelölt miniszterek egy-egy képviselője, az 

országos gazdasági kamarák elnökei, vagy a helyettesítésükre 

meghatározott személy, illetve különböző országos 
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szövetségek (például a VOSZ, MGYOSZ, KISOSZ, 

IPOSZ, stb.) elnökei, vagy a helyettesítésre meghatalmazott 

személyek. A Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésein 

tanácskozási joggal vehetnek részt a Kkvtv. 16. § (3) 

bekezdésében felsorolt szervek képviselői (lásd az internetes 

közzététel 4. számú mellékletében).  

 


