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A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. működését, jogi helyzetét, 

tevékenységét meghatározó jogi környezet: 

 

 

 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 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 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. 

számú melléklete szerint  a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt felett a tulajdonosi jogokat 
 
 

- 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 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 megalapításáról a 2063/2000.(III.29.) Korm. 

határozat rendelkezett 
 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt feladatairól és működési feltételeiről a 
2220/2000.(IX.21.) Korm. határozat rendelkezett 
 
 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt középtávú stratégiai irányelveit a 
2206/2005.(X.5.) Korm. határozat határozta meg (2009-ig) 
 

- 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 
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Termékek vonatkozásában: 

 

Tőkebefektetés: 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt-nek tevékenysége során be kell tartania az Európai 
Unió-nak az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit, vagyis az EKSZ 

szerződés 87, 88 . cikke (EUMSZ 107, 108. cikke) alapján csak olyan „intézkedést” 
tehet, amely nem minősül tiltott állami támogatásnak. Annak elkerülése érdekében, 
hogy a tőkebefektetési tevékenység tiltott állami támogatásnak minősüljön, az RFH Zrt. 
többfordulós írásbeli és szóbeli egyeztetést folytatott le a Támogatásokat Vizsgáló 
Irodával, akik állásfoglalásukban kifejtették, hogy amennyiben az RFH Zrt. a 
tőkebefektetési tevékenységét magánpiaci befektető elvének alkalmazásával végzi, nem 
sérti meg a tiltott állami támogatásokról szóló uniós előírásokat. A TVI szerint a 
magánpiaci befektető elvének való megfelelés alátámasztására – már a befektetési 
döntés meghozatalakor rendelkezésre álló – részletes, megalapozott üzleti terv, valamint 
meghatározott szempontok szerint készített elemzések (hozamok ex ante vizsgálata, 
erzékenységi vizsgálatok stb.) szolgálhatnak.  
 
 

- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt a Bizottságnak (Európai Közösségek Bizottsága) 
„a Szerződés (EKSZ) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való 

alkalmazásáról” szóló 1998/2006/EK rendelete alapján meghatározott összeghatárig 
(200.000 euro) és meghatározott feltételek mellett tehet olyan „intézkedéseket” amely 
egyébként támogatásnak minősülnek 
 
 

Tagi kölcsön nyújtás a tőkebefektetéshez kapcsolódóan: 

- A Hpt rendelkezései, illetve a PSZÁF-tól ezzel kapcsolatban bekért állásfoglalás  
alapján megállapítható, hogy a tőkebefektetésekhez kapcsolódó tagi kölcsön nyújtás is 
engedély köteles, tekintettel arra, hogy az üzletszerűségnek mindhárom feltétele - 
ellenérték fejében végzett; előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére 

irányuló; rendszeresen folytatott – megvalósul, és az ilyen típusú kölcsön nem tartozik 
azok közé, amelyek – a Hpt értelmező rendelkezéseinek 6§ (5) bekezdése szerint - nem 
minősülnek pénzkölcsön nyújtásának. Ezért az RFH Zrt. tagi hitelt a tőkebefektetéssel 
érintett céltársaság részére csak olyan mértékben nyújt, hogy az ne minősüljön a fent 
hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerinti „rendszeres” tevékenységnek 

 

 

Hitelezés: 

 

- Mivel az RFH Zrt nem pénzügyi vállalkozás, kölcsönnyújtási tevékenységet – 
üzletszerűen - nem végezhet. Amennyiben a tőkebefektetéssel érintett céltársaság 
számára további forrás szükséges, és ez az igény a fentiek szerinti tagi kölcsön 
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nyújtásával nem elégíthető ki, lehetőség van az RFF Zrt. bevonására, aki mint pénzügyi 
vállalkozás PSZÁF engedély birtokában üzletszerűen végzi a kölcsönnyújtási 
tevékenységet  

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CVIII. törvény 5. §-ban meghatározott ajánlatkérői körbe, mert bár az e) pont alapján 
közérdekű tevékenységet végzőnek minősülhet, de tevékenysége ipari ill kereskedelmi jellegű. 

 
A Regionális Fejlesztési Holding Zrt tevékenységére továbbá nem vonatkoznak a kockázati 

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

 


