
A KKV fogalma 

 

A KKV minősítés során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak az irányadók. 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. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.  

Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a fentiekben meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy 

pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, 

illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban 

túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. A KKV besorolás meghatározásánál figyelemmel kell lenni 

a támogatást igénylő kapcsolt és partnervállalkozásaira is. A kapcsolt és partner vállalkozások létszámát és 

árbevételét is össze szükséges számítani az alábbiak szerint. 

a) Kapcsolt vállalkozások cégen keresztül 

- Cég a cégben több mint 50% részesedéssel rendelkezik. 

- Cég több cégen keresztül rendelkezik több mint 50% részesedéssel egy vállalkozásban. 

b) Kapcsolt vállalkozások természetes személye(ke)n keresztül 

- Egy vagy több természetes személy mindkét vizsgált cégben összesen legalább 50+1% (több mint 

50%) részesedéssel rendelkezik 

ÉS 

- ugyanazon vagy szomszédos piacon tevékenykedik a két vállalkozás 

Szomszédos piac: egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az 

értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. 

Példa: alkatrészgyártás => gépgyártás => gép kereskedelme 

Ellenpélda: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ? gépgyártás 

Ha egy egyéni vállalkozó magánszemély a többségi tulajdonosa egy vállalkozásnak, akkor tevékenységi körtől 

függetlenül kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. 

A kapcsolt vállalkozások egy és ugyanazon vállalkozásnak számítanak. 

c) Partnervállalkozás: 

Cég tulajdonos cégben egyedül vagy más kapcsolt vállalkozásokkal együttesen legalább 25%-os és 

maximum 50%-os részesedéssel (szavazati jog, tőke mérték, tulajdoni hányad) rendelkezik. 

Magánszemélyeken keresztül NINCS partnervállalkozási viszony. 


