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A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. működését, jogi helyzetét, 

tevékenységét meghatározó jogi környezet: 
 
 
 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt., mint az állam kizárólagos tulajdonában álló 
társaság, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint – a törvény 2. 

sz. mellékletében felsorolt - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon körébe tartozik.  
  

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági 
társaság, ezért a vagyonával való gazdálkodást az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény rendelkezései szabályozzák. 
 

- A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB 
törvény) 3. § (5) bekezdése és 1. számú melléklete szerint - az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján - a Magyar Állam nevében az MFB 
Zrt. gyakorolja a Regionális Fejlesztési Holding Zrt felett a tulajdonosi jogokat. Az 
MFB Zrt., mint a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorlója, meghatározhatja az RFH 
Zrt. stratégiáját, üzleti tervezését, vagy akár egyedi döntéseit is, irányítási szempontból 
tehát a 100%-os leányvállalatokhoz hasonló. A törvény 3.§ (14) szerint az MFB Zrt. 
jogosult ellenőrizni az RFH Zrt. gazdálkodását, működését, az RFH Zrt., mint 
ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és 
együttműködésre köteles. De mivel az RFH Zrt. közvetlenül 100%-ban állami tulajdonú 
társaság, nem rendelkezik benne tulajdonrésszel az MFB Zrt, ezért nem tartozik az MFB 
Zrt. konszolidációs körébe. 
 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt – mint gazdasági társaság – működésére, 
szervezetére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik 

könyve vonatkozik 
 
 
 

-  A Regionális Fejlesztési Holding Zrt alanya a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek, tekintettel 
arra, hogy kizárólagos állami tulajdonban álló társaságként, köztulajdonban állónak minősül.  
 

Tevékenységi körökhöz kapcsolódó speciális jogi szabályozás 

 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt főtevékenysége a TEÁOR 70.22’08 szerinti 
Üzletviteli egyéb tanácsadás, ennek keretében „a kis és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV tv alapján kis és 
középvállakozásoknak minősülő társaságok fejlődésének elősegítése és megerősödése 
érdekében pályázatírással, tanácsadással, valamint tőkebefektetés és kereskedelmi 
ügyletekben való részvétel útján segítséget nyújt. Ezt a tevékenységet jelenleg nem 
közvetlenül, hanem 100%-os tulajdonában álló leányvállalatának, a „KMF” Közép-
magyarországi Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KMF Zrt.) 
bevonásával végzi.                                    
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A Regionális Fejlesztési Holding Zrt nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 5. §-ban meghatározott ajánlatkérői körbe, mert bár az e) pont alapján 
közérdekű tevékenységet végzőnek minősülhet, de tevékenysége ipari ill kereskedelmi jellegű, 
vagyis piaci versenyben, piaci feltételekkel végzi azt. 

 
A Regionális Fejlesztési Holding Zrt tevékenységére továbbá nem vonatkoznak a kockázati 

tőkebefektetőkre vonatkozó magyar ill. EU-s szabályok, mert nem ilyen jellegű a tevékenysége. 
 

 


