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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Idegenforgalmi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

kiegészítő aj ánlása
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló T19124. számú
törvényjavaslat
vitájához
(Együtt kezelendő a T19124115 . sz. ajánlással.)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -,
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság),
Idegenforgalmi bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban :
Költségvetési bizottság) megvitatta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló T/9124. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott T19124116. számú bizottsági módosító javaslatot .

1 . A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdés e) pontjának a
következő módosítását javasolja :
/(1) A célelőirányzatból támogatás a következő formákban nyújtható :/
"e) bankgarancia-, viszontgarancia- és garanciadíj kedvezmény, valamint"
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Indokolás: Lásd a T/9124/16/l . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslattal :
- Az Előterjesztő képviselője ejzyetért

2 . A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19. § 1. pont a) alpontjának a következő
módosítását javasolja:
" 19. § E törvény alkalmazásában :
1 . befektető :
a) - állami befektető társaságok,
- finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen [kockázati tőke
befektetést] kockázatitőke-befektetést 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 euró, illetve az annak
megfelelő [forint összeg] forintösszeg,
- a szövetkezeti üzletrész hasznosító gazdasági társaság,"
Indokolás : Lásd a T/9124/16/2 . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslattal :.
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 19 . § 1. pont b) alpontjának a következő
módosítását javasolja :
/E törvény alkalmazásában :
1. befektetó:/
"b) felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény szervezetében működő
oktatási és szaktanácsadási intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati
háttereként termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, [non-profit]
nonprofit kutatási központok, valamint nem felsőoktatási intézmény szervezeteként költségvetési formában működő - egyéb kutatóhelyek,"
Indokolás: Lásd a T/9124/16/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésének a kővetkező
módosítását javasolja:
/ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/
"(2) E tőrvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999 . évi XCV . törvény ."
Indokolás : Lásd a T/9124/16/4 . számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslattal :
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

5 . A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :
/ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/
"(3) E törvény 3 . §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe 2005 . január 1-jén a következő
rendelkezés lép :

„(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 [forint összeg] forintösszeg,
vagy mérlegfőősszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő [forint összeg] forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőősszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő [forint
összeg] forintösszeg .
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőősszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő [forint
összeg] forintösszeg .
(4) 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 .
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19 . § 1 .
pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében .""
Indokolás : Lásd a T/9124/16/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal:
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Jogi Főosztálya
Budapest, 2004 . április 8 .

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Balsai István s.k.,
a Foglalkoztatási
bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s .k.,
Idegenforgalmi bizottság elnöke

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési
bizottság elnöke

