
Mellékletek: 

 

 

1. sz. melléklet: Kkvtv. 19. § 5. pont:  

 

5. vállalkozás: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, 

a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a 

Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 

rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági 

termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, 

erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek. 

 

2. sz. melléklet: Evt. 3. § (2) bekezdés:  

 

(2) Nem lehet egyéni vállalkozó: 

a) kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, 

b) akit 

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. 

Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet 

VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. 

törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, 

bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. 

XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és 

bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. 

XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. 

Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) 

vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) 

bűncselekmény 

miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 

szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 

nem mentesül, 

d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

 

 

3. sz. melléklet: Kkvtv. 4. §: 

 

4. § (1) Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak 

alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó 

vállalkozásnak. 

(2) Partnervállalkozás az, 

a) amely a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, 

és 

b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak 

együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó 



vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján 

- legalább 25%. 

(3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely 

kapcsolatban állnak: 

a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a 

szavazatának a többségével rendelkezik, vagy 

b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők 

vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy 

c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött 

szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a 

szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést 

gyakorol, vagy 

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött 

megállapodás alapján - a szavazatok többségét egyedül birtokolja. 

(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több 

vállalkozáson keresztül állnak egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban. 

(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy 

természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a (3) és 

(4) bekezdésben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben 

tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással 

szomszédos piacokon folytatják. 

(6) A befektetők érdekeltsége tekintetében - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 

önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 19. § 1. pontjában meghatározott 

befektetők külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott 

kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt 

az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező 

esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül. 

 

 

4. sz. melléklet: Kkvtv. 7. §:  

 

7. § (1) A célelőirányzat terhére vállalkozások, valamint a (2) bekezdésben meghatározott 

programok megvalósításában közreműködő szervezetek részesülhetnek támogatásban. A 

célelőirányzat felhasználásának rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a KKV-k - többek 

között speciálisan KKV-k számára meghirdetett támogatási konstrukciók, magasabb 

támogatási intenzitás és a támogatás ellenében teljesítendő enyhébb kötelezettségek révén - a 

többi vállalkozáshoz képest előnyben részesüljenek. 

(2) Támogatásban részesíthetők azok a programok, amelyek célja többek között: 

a) a vállalkozásindításhoz szükséges feltételek megteremtése, 

b) a vállalkozói ismeretek és az Európai Közösség előírásainak elsajátítása, valamint a 

vállalkozói kultúra fejlesztése, beleértve az ezzel kapcsolatos képzési programok szervezését 

és lebonyolítását, továbbá módszertani és oktatási anyagok készítését, 

c) a KKV-k vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló 

módszerek elsajátítása és elterjesztése, 

d) műszaki-gazdasági, üzleti, valamint az európai közösségi szabályokról, pályázatokról 

szóló információk nyújtása, a szolgáltatandó információk gyűjtése, kiértékelése és terjesztése, 

e) a technológia fejlesztése és a termékek, szolgáltatások minőségi színvonalának növelése 

révén a versenyképesség javítása, 

f) a beszállítói kapcsolatok kialakulásának és megerősödésének előmozdítása, 

g) a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítése, 



h) az innovációs képesség fejlesztése, 

i) a kül- és belpiaci lehetőségek feltárása, a piacra jutás elősegítése, valamint a 

kereskedelmi hálózat fejlesztése, 

j) a KKV-k közötti termelési, értékesítési, beszerzési együttműködés és a piacon való közös 

fellépés elősegítése, 

k) a KKV-k egymással, illetve kutató-fejlesztő intézményekkel közösen végzett kutatásai, 

vagy a kutatási eredmények átvételének, valamint azok gyakorlatba történő átültetési 

feltételeinek megteremtése, 

l) az adminisztratív terhek csökkentése, 

m) az Európai Közösség programjaiban való magyar részvétel biztosítása (tagdíj és 

társfinanszírozás), 

n) a KKV-k minősítése (rating), 

o) a KKV-k fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezése 

lebonyolítása, 

p) a KKV-k fejlesztési stratégiáját megalapozó kutatások, elemzések, tanulmányok 

készítése, 

q) alapszintű és emelt szintű tanácsadás a KKV-k részére, 

r) a környezetvédelmi hatású fejlesztések elősegítése, 

s) a szellemi tulajdon védelmének elősegítése, a szellemi tulajdon védelme tudatosságának 

fejlesztése, 

t) a piaci információkhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, 

u) energiahatékonysági hatású fejlesztések elősegítése. 

 

 

5. sz. melléklet: Ptk. 5:112-117. §: 

 

5:112. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás alapelvei] 

(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogkötelezettek személyéhez kapcsolódóan 

tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított 

jelzálogjogokat, valamint az e törvényben meghatározott egyéb biztosítéki jogokat. 

(2) A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, 

személyazonosítás nélkül megtekintheti. 

5:113. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalmát meghatározó nyilatkozatok] 

(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésre, a bejegyzés módosítására és 

törlésére a zálogjogosultnak, illetve a zálogkötelezettnek jogszabályban meghatározott, 

elektronikus formanyomtatvány kitöltése útján, a hitelbiztosítéki nyilvántartás internetes 

honlapján tett nyilatkozata alapján, a nyilatkozat tartalmi vizsgálata nélkül kerül sor. 

(2) A zálogjogosult által tett nyilatkozatról a zálogkötelezett, a zálogkötelezett által tett 

nyilatkozatról a zálogjogosult a nyilatkozattételt követően késedelem nélkül, elektronikus 

úton értesítést kap. 

(3) Nyilatkozatok megtételére a hitelbiztosítéki nyilvántartás felhasználóiként 

nyilvántartásba vett személyek jogosultak. 

(4) A nyilatkozatok megtétele során az a természetes személy jogosult a felhasználóként 

nyilvántartásba vett jogi személy vagy egyéb szervezet nevében eljárni, akit a szervezet a 

nyilvántartásba vételkor vagy azt követően a nevében eljárni jogosult személyként megjelölt. 

(5) A nyilatkozatok megtételére a saját vagy más nevében eljáró személy elektronikus 

személyazonosítását követően kerülhet sor. 

5:114. § [A zálogjog bejegyzése] 



(1) Zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett 

tehet. 

(2) Ha a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult tette, a nyilatkozat 

alapján a zálogjog bejegyzésére akkor kerül sor, ha a bejegyzéshez a zálogkötelezett 

elektronikus formában a hitelbiztosítéki nyilvántartás internetes honlapján tett nyilatkozatával 

hozzájárult. 

(3) Ha a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot a zálogkötelezett tette, a zálogjog 

bejegyzésére a nyilatkozat alapján kerül sor. 

5:115. § [A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat tartalma] 

(1) A zálogjog bejegyzésére olyan nyilatkozat alapján kerül sor, amely tartalmazza 

a) a zálogkötelezett nevét és külön jogszabályban meghatározott adatait; 

b) a zálogjogosult nevét és külön jogszabályban meghatározott adatait; 

c) a jogi személy vagy egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy nevét és külön 

jogszabályban meghatározott adatait; és 

d) a zálogtárgy egyedileg vagy körülírással való meghatározását. 

(2) A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat tartalmazhatja azt az összeget is, amelynek 

erejéig a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet. 

5:116. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalma] 

A hitelbiztosítéki nyilvántartás minden bejegyzett zálogjog vonatkozásában tartalmazza 

a) a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatban foglaltakat; 

b) a zálogjog bejegyzésének időpontját; és 

c) a bejegyzés sorszámát. 

5:117. § [A zálogjog törlése] 

(1) Zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult és a zálogkötelezett is tehet. 

(2) Ha a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult tette, a zálogjog törlésére 

a nyilatkozat alapján kerül sor. 

(3) Ha a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot a zálogkötelezett tette, a nyilatkozat 

alapján a zálogjog törlésére akkor kerül sor, ha a zálogjogosult 

a) a zálogjog törléséhez hozzájárult; vagy 

b) a zálogkötelezettnek a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatától számított harminc 

napon belül nem tett a bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot. 

(4) A zálogjogosult köteles a zálogjog törléséhez hozzájárulni, illetve nem jogosult a 

bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot tenni, ha nem áll fenn zálogjoggal biztosított 

követelése vagy olyan jogviszony, amelynek alapján a jövőben zálogjoggal biztosított 

követelése keletkezhet. 

 

 


