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2014. augusztusi hírek 

 

Kedves Partnereink, 

 

Bizonyára már Ön is hallott róla, hogy szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsátják a legújabb 

pályázati kiírásokat, az alábbi témakörökben: 

 eszközbeszerzés,  

 kutatás-fejlesztés,  

 külpiacra lépés 

 logisztika 

Mivel Pest megyén kívül megvalósuló projektekre jelennek meg az első kiírások, ezért várjuk azon 

ügyfeleink mielőbbi jelentkezését, akik vidéken szeretnének beruházni! 

Keresse pályázati tanácsadóinkat, vagy válasz e-mailben írja meg fejlesztési terveit, elérhetőségeit, és 

mi felkeressük Önt! 
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Pályázati hírek 

Hamarosan megnyíló források 

A 2014-2020-as programozási időszak küszöbén állva, a várhatóan hamarosan megnyíló forrásokról, 

újdonságokról az alábbiakban olvashat: 

 

Újraszabott regionális térkép 

Az új szabályozás 2014. július 1-én lépett hatályba, mely elméleti maximumokat határoz meg az 

egyes támogatások felhasználásának megvalósítási helyszínén. 

 

 Négy régióban – Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban – 

nem lesz változás, továbbra is 50 százalékos mértékű támogatás érvényesíthető. A Közép-

Dunántúli régióban 40 százalékról 35 százalékra, a Nyugat-Dunántúl régióban 30 

százalékról 25 százalékra csökken a fejlesztési támogatás intenzitásának aránya. 

 

 A kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházásokat továbbra is külön ösztönzi a 

program, így a támogatási mértékek kisvállalatok esetén 20, középvállalkozások esetén 10 

százalékponttal növelhetők! 

 

 A legjelentősebb változás a Közép-Magyarországi régióban, ahol a 4 kategóriába sorolt 

településeken megvalósuló KKV fejlesztések 10-55 százalék között mozognak. 

 

 

Új pénzügyi eszközök bevezetése 

 

A vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások kombinált felhasználása, mely jelenthet hitellel 

kombinált konstrukciót, támogatás előfinanszírozását, illetve önerő biztosítását. 

Önállóan visszatérítendő támogatás az alábbi formákban lesz elérhető a vállalkozások számára: 

 refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek  

 garancia- és viszont-garancia termékek 

 Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) 

 célzott tőkeprogramok (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság 

javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is) 

 

Adminisztratív terhek csökkentése, eljárások egyszerűsítése, pályázati menetrend 

 

 várhatóan hosszabb ideig nyitva tartó támogatási időszakok 

 előre tervezett, programozott pályázati menetrend 

 egyszerűsített kiválasztási eljárási és elszámolási módok hangsúlyosabb alkalmazása 

 egyszeri adatbekérés elve a pályázóktól 

 a pályázótól megkövetelt adminisztratív elvárások a minimumra lesznek szorítva 

 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP  

 

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése 

 

Vállalkozásuk fejlesztése a megszokott területeken folytatódik, legyen szó gépbeszerzésről, 

telephelyfejlesztésről. Újdonság, hogy speciális, differenciált programok közül választhatunk a 

beruházás megvalósításához megfelelő forrást. 
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1.1 Támogató üzleti környezet fejlesztése 

 

 üzleti vállalkozói infrastruktúrafejlesztés (inkubátorház, ipari- és technológiai park, ipari terület, 

logisztikai központ kialakítása) 

 vállalkozói együttműködések ösztönzése (klaszter, beszállítói hálózat, egyéb vállalati 

együttműködése: KKV – külpiaci potenciállal rendelkezők) 

 üzleti vállalkozói készségek fejlesztése  

 

1.2 Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfejlesztési 

programja 

 

Autó és járműipar; elektronikai iparágak, híradástechnika; egészségipar; gyógyszeripar; turizmus; 

mezőgazd., élelmiszeripar, élelmiszerfeldolgozás; építő- és építőanyag ipar; logisztika; gépipar, 

szerszámgyártás; vegyipar 

 nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások fejlesztése 

(multikhoz kapcsolható potenciális beszállító vállalkozások) 

 jelentős növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban működő vállalkozások fejlesztése 

 

1.3 Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai 

 

Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, 

Győr 

 

Szabad vállalkozási Zónák fejlesztési programjai az alábbi területeken: 

 leghátrányosabb helyzetű térségek 

 High Tech kp.-k térségei: Veszprém, Székesfehérvár 

 ipari szerk.átalakítás térségei (régi nehézipari térségek) 

 szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai 

 Balaton térség gazdaságfejlesztési programja 

 

1.4 Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése 

 

 vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése 

 vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése (speciális élethelyzetbe került vállalkozások – pl. 

beszállítóvá válni akarók, külpiaci kilépők, klaszterbe lépők) 

 

1.5 Vállalkozások foglalkozásorientált fejlesztései 

 

 munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések 

 munkakörülmények fejlesztése (családbarát foglalkoztatási formák alkalmazásának 

elősegítése, munkaerő-mobilitás javítása 

 munkavállalói képességek fejlesztése (képzések) 

 gyakornoki helyek infrastruktúra-fejlesztés kialakítása 

 

 

2. Tudásgazdaság fejlesztése 

 

Az innováció, kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzése, előmozdítása az egyik súlypont az új 

programozási időszakban, így vállalati ügyfeleink az alábbi intézkedések konstrukcióit vehetik igénybe 

ötleteik megvalósításához: 
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2.1       Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 

 

 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása: prototípus/termék/technológia- és 

szolgáltatásfejlesztés támogatása, piacra lépés elősegítése 

 Innovációs ökoszisztéma építés (start-up és spin-off vállalkozások kezdeti működésének 

támogatása) 

 Vállalati K+F kapacitásfejlesztés  

 KKV-k és feltalálok innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének 

támogatása 

 

 

3. Infokommunikációs fejlesztések 

 

Az új időszak nagy „nyertesei” az infokommunikáció területén tevékenykedő vállalkozások, hiszen itt 

mind a vállalkozások humánerőforrásának, beruházásainak fejlesztése, mind az általuk nyújtott 

szolgáltatások kiemelt szerepet kapnak. 

 

3.1 Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 

 Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és 

mérnökképzés javítása (oktatási intézmények és IKT cégek között) 

 IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése 

 Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése 

 

3.2 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

 KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel (KKV ismeretbővítés, internetes 

jelenlét ösztönzése, támogatása) 

 KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése (vállalatirányítási rendszerek, e-

kereskedelem) 

 Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál (e-

közszolgáltatások, felhőalapú vállalati szolgáltatások) 

 

3.3.      Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

 Újgenerációs, helyi, NGA hálózatok fejlesztése 

 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 

 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 

 

 

4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán 

és az energiahatékonyság növelésén keresztül 

 

Alternatív energia hasznosítását tervezi? Meglévő épületeit energiahatékonyabbá kívánja tenni? Az 

újrahasznosításból energiát nyerjünk? A GINOP ezen prioritása ad lehetőséget ezen fejlesztések 

megvalósításához a korábbi időszakban rendelkezésre álló forrás kétszeresével! 

Ezen prioritáson belül jelenik meg természeti, illetve kulturális kincseink fejlesztése is, ahol az 

egészségturizmus és az időskori ellátás fejlesztése 
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4.1.      Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása 

 

 nemzeti kulturális örökség megőrzése, turisztikai attrakciók  

 hálózatok fejlesztése (tematikus utak, zarándokutak, világörökségi helyszínek, kegyhelyek, 

kastélyok, várak) 

 természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása 

 gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások (egészségturizmus) 

 

4.2.      Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása 

 

4.3.   Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó 

fejlesztéseinek támogatása (biomassza, geotermikus energia, víz-, nap-, szélenergia; 

épületenergetikai fejlesztés/korszerűsítés; új energia-hatékony épületek 

 

4.4. Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 

(újrafelhasználás) 

 

 

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 

 

Munkahelyi képzések támogatása, vállalatok szervezetfejlesztése valósulhat meg ezen intézkedés 

által. Kiemelt figyelmet fordítanak a szociális szövetkezetek támogatására, illetve célcsoportok 

foglalkoztatásának, foglalkoztathatóságának elősegítésére, munkahelyteremtésre, ahol  

bértámogatásra nyílik lehetőségünk. 

 

5.3. Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása 

 

 A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása 

 Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása 

 Tranzitfoglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára 

 Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

5.5. Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése 

 

 Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 

 A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 

 

Megjelent a területi együttműködést segítő programok kialakítását az önkormányzatoknál 

támogató pályázati felhívás 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása 

az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című (ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú) pályázati 

kiírás. 

A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz 

tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a 

társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó 

– a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. 

A program keretében 1.850.000.000 forint áll rendelkezésre. 
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Hírek 

Újra lehet fejlesztési adókedvezményt igényelni 

Habár az Európai Bizottság meglehetősen későn, csak június 17-én tette közzé a 2014-2020-ig 

terjedő költségvetési időszakra vonatkozó új támogatási szabályokat, a hazai kormányzat gyorsan 

reagált a változó uniós szabályozási környezethez és a fejlesztési adókedvezményről szóló 

kormányrendelet 2014. július 18-ai hatályba lépésével újra lehet fejlesztési adókedvezményt igényelni 

a beruházásokhoz. 

 

 Az Európai Bizottság a 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszakra vonatkozóan felülvizsgálta a 

beruházásokhoz adható regionális támogatások maximális mértékét (e körbe tartozik a fejlesztési 

adókedvezmény is). Az Európai Bizottság számításai alapján a közép-magyarországi régió fejlettsége 

már elérte azt a szintet, hogy a beruházási támogatásokat alapjaiban korlátozni kell. Így, a jövőben a 

nagyvállalkozások Budapesten egyáltalán nem, és Pest megyében is csak bizonyos kedvezményezett 

településeken megvalósuló – új gazdasági tevékenység végzésére irányuló – beruházások esetén 

igényelhetnek regionális beruházási támogatást. Ugyanezen okból a közép-dunántúli és a nyugat-

dunántúli régióban csökkennek a támogatási intenzitások 5-5 százalékponttal (35 és 25 százalékra), 

míg változatlan mértékkel lehet támogatást igényelni (a beruházási érték 50 százaléka alapján) az 

észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban megvalósuló 

beruházások után. 

 

Jó hír, hogy a hazai szabályozás nem változtat azon, hogy a beruházások továbbra is az unió által 

meghatározott legnagyobb mértékben részesíthetők támogatásban. Nem változott, hogy fejlesztési 

adókedvezmény kedvezményezett régióban 1 milliárd, nem kedvezményezett régióban 3 milliárd forint 

értékű, míg egyes jogcímeken már 100 millió forint értékű beruházás alapján érvényesíthető (például, 

K+F beruházás, környezetvédelmi célú vagy szabad vállalkozási zónában megvalósuló beruházás 

esetén). 

A fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet az adókedvezmény igénylésének menetén 

alapvetően nem változtat, azt továbbra is az adópolitikáért felelős miniszternek – a beruházás 

megkezdése előtt – benyújtott bejelentés alapján lehet igénybe venni. Ugyanakkor, számos 

tekintetben változnak a részletszabályok, például az elszámolható költségek köre, a nyilvántartás 

tartalma, a támogatások összeszámításának módja és az adatszolgáltatási kötelezettség rendje 

tekintetében. 

 

MVH: augusztus 1-től benyújthatók az EMVA kifizetési kérelmek   

2014. augusztus 1-től ismét benyújthatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

beruházások kifizetési kérelmei. 

MVH: augusztus 1-jén kifizetési kérelem benyújtási időszak kezdődik 

2014. augusztus 1-től kezdődően ismét lehetőség van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése 

iránti kérelmek benyújtására, az adott jogcím vonatkozásában jogerős támogatási határozattal 

rendelkező ügyfelek részére. 

A kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 2014. augusztus 1-jétől 2014. 

december 31-én éjfélig lehet benyújtani. 

 

Egy ügyfél ugyanazon jogerős támogatási határozathoz kapcsolódóan egy kifizetési kérelem 

benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között 

legalább három hónap eltelt. 
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Figyelem! A jogszabályi rendelkezések értelmében 2015. január 31. után kifizetési kérelem 

akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetőség lenne. 

 

Pályázati hírek 

Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 

régiókban 

ÁROP-1.A.3.-2014 

Keret: 1 850 000 000 Ft. 

 

Kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai pályázhatnak az egy járáshoz tartozó 

településszámot figyelembe véve az alábbi két kategóriában: 

- 1. kategória: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely járás településszáma 

(azaz a járásszékhely és a hozzá tartotó települések száma összesen) 2-27 között van.; 

 

- 2. kategória: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely járás településszáma 

(azaz a járásszékhely és a hozzá tartotó települések száma összesen) 28-84 között van. 

 

Csak olyan járásszékhely önkormányzat pályázhat, aki rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal (HEP). 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

1. Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések 

kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. 

 

2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, 

3. működtetése járási szinten. 

 

4. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése. 

 

5. Járási szintű „Esélyteremtő programterv”elkészítése a települések együttműködését igénylő (a 

helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására. 

 

6. Záró rendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése az „Esélyteremtő programterv” 

disszeminációja érdekében. 

 

Támogatás: 1. kategória: legalább 15 millió Ft, legfeljebb 22 millió Ft, 2. kategória: legalább 25 millió 

Ft, legfeljebb 34 millió Ft. 

 

Előfinanszírozzák a pályázatokat 2014-től 

A pályázatok megvalósításához eddig hitelekre vagy önerőre, saját tartalékra volt szüksége a nyertes 

vállalkozásnak. 

A 2014-2020-as európai uniós ciklusban kamatmentes hitelkonstrukcióval lehetővé válik a pályázatok 

előfinanszírozása. 
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A pályázók a támogatási szerződés aláírását követően juthatnak a megelőlegezett forráshoz. Ezzel 

egy hatalmas nehézséget old meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mert a kisebb, elegendő 

tőkével nem rendelkező, ám piacképes mikro- és kisvállalkozások számára is lehetővé, elérhetővé 

teszi végre a pályázatokat. 

 

2014-2020 között Magyarországnak jutó tíz és fél ezer milliárd forint Európai Uniós forrásból évente 

1000-1500 milliárd forintot kell kifizetni. 

 

Sokkal több pénzre pályázhatunk a gyengébb forint miatt 

Új pályázati kiírásokkal, illetve a nyitva lévő pályázatok keretösszegének megemelésével reagált az 

elmúlt időszakban Magyarország arra a helyzetre, hogy az euróban megállapított uniós fejlesztési 

keretösszeg forintban kifejezve több pénz elköltését tette lehetővé - jelezte a Miniszterelnökség 

Fejlesztéspolitikai Tájékoztatási Főosztálya. Tavaly a tartósan 300 körüli euróárfolyam láttán 298-as 

euró mellett számolták át a Brüsszel által sok éve megítélt forrásokat és ez tett lehetővé új források 

felhasználását. Durva becslésünk alapján ez akár 100 milliárd forint feletti pótlólagos fejlesztés 

létrejöttében is segíthetett. Megtudtuk, hogy idén év végén újra értékeli a forintárfolyammal 

kapcsolatos helyzetet a tárca és az is kiderült, hogy a Brüsszelnek júliusban kiküldött végleges új 

Operatív Programokat kereken 300-as euróárfolyam mellett kalkulálja az intézményrendszer.  

 

A 2007-2013 közötti Operatív Programok összesen 29,3 milliárd eurónyi fejlesztési forrást tesznek 

lehetővé Magyarország számára (a 15%-os magyar finanszírozással együtt) és egyes 

dokumentumokban 280-as tervezési árfolyamot találhatunk. 

 

Mivel az első folyósítások óta, azaz 2008-tól mostanáig az átlagos EUR/HUF árfolyam az MNB 

hivatalos adatai szerint 281,4-re adódott, igaz utoljára másfél évvel ezelőtt láttunk 280-as árfolyamot, 

így megkérdeztük a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Tájékoztatási Főosztályát, hogy a 

trendszerűen gyengülő forint hogyan érinti a Magyarország számára rendelkezésre álló pályázati 

keretösszeget. Arra is rákérdeztünk, hogy a gyengébb forint mellett is folyamatosan törekszik-e a tárca 

arra, hogy a rendelkezésre álló keretet 110%-osan "túlvállalja" a források biztosan megtörténő teljes 

lehívása érdekében.  

 

A tárca Sajtóosztályától kapott válasz szerint "A 2007-13-as operatív programok eredeti tervezési 

árfolyama 280 HUF/EUR volt. Az átváltások a Bizottság általi utalások alkalmával történnek, így tehát 

folyamatosan nyomon követi és átszámítja az intézményrendszer a rendelkezésre álló források 

mennyiségét forintban is. Amikor azt tapasztaltuk, hogy az EUR/HUF elmozdulás miatt szabad, 

leköthető források állnak rendelkezésre, akkor azok felhasználása tekintetében intézkedtünk. Az 

árfolyamváltozásból eredő, magyar forintban megmutatkozó többlet felhasználásának rendezése 

általában új kiírások meghirdetésével és már nyitva állók keretének megemelésével történik, mint 

például a tavalyi év során, amikor 298 HUF/EUR-ra történő átszámítással új forrásokat tudtunk ilyen 

módokon elérhetővé tenni."  

 

A tárca Sajtóosztálya az említett 110%-os "túlvállalásra" utaló kérdésre azt is jelezte, hogy "A 

továbbiakban is az abszorpciós adatokra, valamint a túlvállalások hazai költségvetésre gyakorolt 

helyzetére figyelemmel teszünk majd javaslatot az esetlegesen keletkező többletforrások 

felhasználására. A következő felülvizsgálatot, és az esetleges intézkedést az év végére tervezzük." 

 

A már véglegesített Széchenyi 2020 Operatív Programoknál a tervezés az operatív programok és a 

PM (Partnerségi Megállapodás) szintjén is jelenleg 300 EUR/HUF árfolyamon folyik. 
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Csepreghy Nándor, a tárca helyettes államtitkára egyébként éppen egy mai nyilatkozatban erősítette 

meg, hogy rövidesen aláírhatja majd a magyar kormány az Európai Bizottsággal a Partnerségi 

Megállapodást. 

 

 

Új elemek az uniós mezőgazdasági támogatási rendszerben a jövő évtől  

 

Új elemek jelennek meg a mezőgazdaság uniós támogatási rendszerében a jövő évtől - közölte 

Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára. 

 

Az államtitkár jelezte: a forrásfelosztás elvei változnak meg a rendszerben. Így az alaptámogatás és a 

zöldítés együttesen teszik majd ki a mostani területalapú támogatás összegét. (A hektáronkénti 226 

euró, árfolyamtól függően 68-70 ezer forint.) Az alaptámogatás az eddigi területalapú támogatáshoz 

lesz hasonló, míg a zöldítés keretében plusz feltételeket kell teljesíteniük a gazdálkodóknak. 

 

A fiatal gazdálkodók külön támogatása megjelenik a közvetlen támogatási elemek között is, bizonyos 

feltételek teljesítése esetén. Emellett a termeléshez kötött támogatásokra felhasználható forrás 

összege szintén jelentősen emelkedik. 

 

Így az érzékeny ágazatok támogatására ugyancsak több pénz fordítható: az állattenyésztésre - főként 

a kérődzőkre -, valamint a zöldség-gyümölcságazat fejlesztésére. Ez a közvetlen támogatási 

forrásösszeg évente - 2020-ig - 60,5 milliárd forintot tesz ki. A munkaigényes és érzékeny ágazatokra 

52,4 milliárd forint, míg a fehérje növények termesztésének támogatására 8,1 milliárd forint költhető. 

 

Az uniós rendszert kiegészíti még a nemzeti költségvetés 2015-től évi plusz 33 milliárd forint -, 

amelyből azokat a területeket lehet anyagilag segíteni, mint például a sertés-, továbbá a 

baromfiágazat. Ezek ugyanis nem támogathatók termeléshez kötötten - közölte az államtitkár. 

 

Hírek 

Bonyodalmak a kkv-definíció értelmezésében 

Az elnagyolt és kidolgozatlan szabályrendszer miatt már évek óta problémát jelent annak értelmezése, 

hogy egy adott vállalkozás kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül-e. Pedig a KKV-kat megillető 

kedvezmények miatt a minősítésnek igen komoly következményei lehetnek. A képet tovább 

homályosítja, hogy a NAV a közelmúltban megváltoztatta az alig egy évvel ezelőtt közzétett 

állásfoglalását és kimondta: a kis- és középvállalkozások definíciójának alkalmazásakor a társaság 

testvérvállalatának az adatait is számításba kell venni. A megváltoztatott értelmezés akár több száz 

adózót is érinthet, akik kiszorulhatnak a KKV státusz nyújtotta kedvezményekből . 

 

 A szabály viszonylag egyszerű: egy vállalkozás KKV-nak minősül akkor, ha egy adott naptári évben 

250-nél kevesebb főt foglalkoztat és nettó éves árbevétele az 50 millió eurót, vagy mérlegfőösszege a 

43 millió eurót nem haladja meg. Ebben az esetben a jelenlegi jogszabályok alapján számos 

kedvezményben részesülnek: a kisvállalkozásoknak nem kell az egymás közötti ügyleteikről 

transzferár-dokumentációt készíteniük, a KKV-k élhetnek a társaságiadó-törvény több 

kedvezményével, így a beruházási adóalap-kedvezménnyel, a tárgyi eszköz beszerzéséhez igénybe 

vett hitelkamat után járó, valamint egyes fejlesztési adókedvezményekkel. Szintén jelentős 
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kedvezmény, hogy a mikro- vagy kisvállalkozások mentesülnek az innovációsjárulék-fizetési 

kötelezettség alól. Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy több, állami pályázaton való részvétel feltétele 

a KKV minősítés, egyértelmű, hogy kitüntetett helyzetben vannak azok, akik meg tudnak felelni 

ezeknek a kritériumoknak. 

 

Amennyiben egy társaság vállalatcsoportba tartozik, úgy a KKV minősítéshez nem csupán a 

társaságnak kell megfelelnie a fenti feltételeknek, hanem a vállalatcsoportba tartozó társaságoknak 

együttesen, összevonva. Ez a kitétel azonban a gyakorlatban számos probléma okozója. 

Nincs egyértelmű rendelkezés és iránymutatás arra, hogy mi történik, ha a vállalatcsoportba tartozó 

valamely társaság pénzügyi éve nem egyezik meg a naptári évvel. Melyik évet kell figyelembe venni a 

KKV minősítés számításánál? Mi történik, ha a vállalatcsoport összetételében év közben változás áll 

be – mert például valamely, a vállalatcsoportba tartozó társaságot értékesítik. Figyelembe kell-e ezt a 

társaságot venni avagy nem? Ugyancsak gondot okoz a mérlegek készítésének időpontja. A KKV 

minősítés az előző év mérlegadataiból indul ki. Azonban több országban (például Cipruson) akár egy 

év is eltelhet a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között. Ez szintén megoldhatatlan 

problémákhoz vezethet a gyakorlatban. 

 

Nem segíti elő az egységes jogalkalmazást az sem, hogy időközben egy, a minősítéssel kapcsolatos 

nagyon lényeges kérdésben az adóhatóság álláspontja is megváltozott. Míg a törvényszöveg alapján 

egyértelmű, hogy a társaság anyavállalatát vagy leányvállalatát a vállalatcsoportba tartozónak kell 

tekinteni (azaz adataikat a határértékek számításánál figyelembe kell venni), nem volt egyértelmű, 

hogy a testvérvállalkozások is a vállalatcsoportba tartoznak-e. Ebben az ügyben a NAV 2013-ban 

nyilvános állásfoglalásában kimondta: konszolidált beszámoló hiányában a testvérvállalatok nem 

tartoznak a vállalatcsoportba, a KKV definíció alkalmazásakor a testvérvállalatok pénzügyi adatait 

nem kell figyelembe venni. 

 

Alig egy év elteltével, idén nyáron azonban az adóhatóság fenti álláspontja gyökeresen megváltozott. 

A NAV közelmúltban közzétett állásfoglalása szerint a testvérvállalkozások adatait mégiscsak 

figyelembe kell venni a társaság KKV minősítésénél. Ez egyrészt nem fokozza a jogbiztonságot, 

másrészt az új álláspont kifejezetten rossz hír azon társaságoknak, amelyek anya- és leányvállalataik 

adatainak beszámításával KKV-knak minősülnének ugyan, de testvérvállalataik adatainak figyelembe 

vételével már nem. Az ilyen vállalkozások, amelyek száma akár a több százat is elérheti, kiszorulnak a 

KKV státusz nyújtotta kedvezményekből. 

 

A szakértők szerint a vállalkozásoknak érdemes évről évre folyamatosan figyelniük azt, hogy KKV-nak 

minősülnek-e vagy sem. Láthatóan az is megtörténhet, hogy változatlan jogszabályi környezet 

ellenére is gyökeres változás áll be a KKV minősítés egyes kritériumainak hatósági értelmezésében. 

Emiatt is fontos, hogy a minősítést a hazai és uniós joganyagot is értő, képzett szakértőkre bízzák az 

adózók. 

 


