TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS
KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK
MEGHATÁROZÁSÁHOZ
a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról alapján

1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a. összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b. éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
c. megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.
2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a. összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b. éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
c. megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.
3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a. összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b. éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
c. megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza
középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év
utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.
4)
A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése
- tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.
5)
Nem kell alkalmazni a 4) pontban meghatározott korlátozást az alábbi befektetők
részesedése esetében:
-

-

-

állami befektető társaságok;
finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázatitőkebefektetést folytató egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett
vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az érdekeltségük az
adott vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg;
szövetkezeti üzletrészt hasznosító gazdasági társaság;
felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény keretében működő oktatási és
szaktanácsadási intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként
termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, nonprofit kutatási
központok, valamint nem felsőoktatási intézmények szervezeteként – költségvetési
formában működő – egyéb kutatóhelyek;
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 53. pontjában
meghatározott intézményi befektetők;
az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó
költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatok.
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6)
Az 1-3) pontban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek
hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és
nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az
adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a
saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó
vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó
nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje
1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.
Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított
vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.
7)
Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi az 1-2) pontban meghatározott
foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek
eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a kis- vagy mikrovállalkozói
minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy
elmarad azoktól.
8)
Önálló vállalkozás esetében az 1-3) pontban meghatározott adatokat kizárólag az adott
vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.
9)
Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, az
1-3) pontban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek
hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.
10)
A 9) pontban említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási
kapcsolatban levő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak,
vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a
tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe
venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni.
11)
A 9) és 10) pontban említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált)
éves beszámolóban nem szerepelnek.
12)
A 9) és 10) pont alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban
lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek
hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások
adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a
partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az
adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.
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13)
A 9) és 11) pont alkalmazásában az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a
vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások
nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása
során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással
olyan partnervállalkozási kapcsolatban levő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai
a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak,
kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a 10) pontban
megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.
Önálló vállalkozás: az a vállalkozás, amely nem minősül az alábbiak alapján partnervállalkozásnak,
illetve kapcsolódó vállalkozásnak.
Partnervállalkozás: az a vállalkozás, amely az alábbiak alapján nem minősül kapcsolódó
vállalkozásnak, és 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 %.
Kapcsolódó vállalkozások: azok a vállalkozások, 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.
e) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több
vállalkozáson keresztül állnak egymással az a)-d) pontokban felsorolt kapcsolatban.
f) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy
természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén az a)-e)
pontokban meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben
tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos
piacokon folytatják. (Szomszédos piac: az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az a piaca,
amely a termék vagy szolgáltatás végső fogyasztóhoz való eljuttatására létrehozott termelési,
értékesítési folyamatban vertikálisan az adott piacot megelőző vagy követő szinten
helyezkedik el.
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A befektetők érdekeltsége tekintetében - az előzőekben ismertetett partner-, illetve kapcsolódó
vállalkozásoktól eltérően – önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 5) pontban
meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak az a)-e) pontokban 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.
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