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Módosult az Infotv,  
nincsen többé KKV kedvezmény 

 

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 2018. május 25. napjával alkal-
mazhatóvá vált. Habár az EU megfelelő, két éves felkészülési időt biztosított mind az adat-
kezelők, mind pedig a tagállami jogalkotók számára, mindkét oldalon jelentős késedelem 
volt tapasztalható. A hazai vállalkozások megfelelőségének ellenőrzése, illetve annak meg-
valósítása ugyanis az esetek jelentős részében még várat magára. Hasonlóképpen kése-
delmes a jogi szabályozás változtatása is. Az Infotv. átfogó módosítása (2018. évi 
XXXVIII.tv.) 2018. július 25. napján, azaz két hónappal az alkalmazhatóvá válást követően 
jelent meg, illetve ekkor került a 117. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre. Változás előtt 
állnak azonban még az ágazati jogszabályok, illetve a munka törvénykönyve is. Az alábbi-
akban az Infotv. változásának legfontosabb elemeit mutatom be: 

A módosuló Infotv. hatályát tanácsos többször is elolvasni 

Az Európai Bizottság 2018 januárjában állásfoglalást adott ki azzal összefüggésben, hogy 
a közvetlenül alkalmazandó joganyag átvétele mit jelent. Rámutatott arra, hogy a rendelet 
vagy annak egyes részeinek tagállami jogba történő átmásolása, magyarázata, értelmezése 
ellentétes az Európai Unió jogának elsődlegességével. Látható tehát, hogy a jogalkotó szá-
mára meglehetősen szűk terep maradt a jogalkotásra. A hazai jogalkotó az implementációt 
egy meglehetősen bonyolult (saláta)technikával oldotta meg. Egyrészt módosította az 
Infotv-t, melynek rendelkezései azonban többségükben nem alkalmazandóak a GDPR ha-
tálya alá tartozó adatkezelésekre. Azt, hogy melyek a "kivételi" körbe eső, alkalmazandó 
területek, a törvény hatályát szabályozó rendelkezésekből (hivatkozásokból) kell beazono-
sítanunk. A szabályok szétválogatása azonban meglehetősen bonyolult. Az Infotv. 3.§-a 
(adattovábbítás) például a GDPR hatálya alatti adatkezelésekre is vonatkozó alapdefiníció. 
Annak alpontjai (lsd. közvetett adattovábbítás) azonban már nem. Ennek következtében 
mondatonként kell vizsgálni, hogy az adatkezelésekre mely szabály vonatkozik. 

 

Íme a hatály szabályozása, amely az elhatárolás megértésének a kulcsa: 

http://www.vallalkozo.info/jog/modosult-az-infotv-nincsen-tobbe-kkv-kedvezmeny 

 

 
 
 
 
 

http://www.vallalkozo.info/jog/modosult-az-infotv-nincsen-tobbe-kkv-kedvezmeny
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Ismét változnak a vezető tisztségviselőkkel 
kapcsolatos szabályok  
 
Széleskörű módosításon esett át ismét a cégtörvény. A változások egy része érinti az 
ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók képviseleti jogának körét, valamint a 
vezető tisztségviselői jogviszony megszűnésének körülményeit is. Az alábbiakban Pintér 
Attila cégjogi szakértőnk, a Pintér Attila Ügyvédi Iroda alapítójának közreműködésével 
megvizsgáljuk a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos módosításokat, valamint azok 
várható gyakorlati hatásait. 
 

a témáról bővebben itt olvashat  https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ismet-
valtoznak-a-vezeto-tisztsegviselokkel-kapcsolatos-szabalyok/ 
 
forrás: piac&profit  

 
VOSZ pénzügyi szekció 
Illi Katalin 

 
 

 
Pályázati és hitel lehetőségek Budapesten és vidéken is! 
2018. augusztus 

 

Újra indul a 0%-os eszközbeszerzési hitel konstrukció 

Ismét igényelhető lesz a 0%-os hitel eszközbeszerzésre. Várhatóan 2018. szeptembertől 
lehet majd benyújtani a hitelkérelmeket. Előre láthatóan a maximálisan igényelhető kölcsön 
összege  50 millió Ft lesz, és induló vállalkozások legfeljebb 25 millió ft-ra nyújthatnak be 
kérelmet. A projekt keretében új és használt eszköz is beszerezhető lesz. 
Bővebben…. 
 

Gyakornoki program indult Pest megyében és Budapesten 

Augusztus 3-tól Pest megyei és budapesti vállalkozások is pályázhatnak gyakornokok 
bértámogatására, eszközbeszerzésre és ingatlan beruházásra. A pályázat keretében 
min. 2 300 000 Ft, max. 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

Bővebben... 

 A vidéki régiókban továbbra is igényelhető ennek a pályázatnak a  
tükörprogramja gyakornokok foglalkoztatására. 

Bővebben... 

  

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ismet-valtoznak-a-vezeto-tisztsegviselokkel-kapcsolatos-szabalyok/
https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ismet-valtoznak-a-vezeto-tisztsegviselokkel-kapcsolatos-szabalyok/
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=21202198d7&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=b9efb0eeef&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=d3a15ebd2f&e=791020b70c
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2018. szeptember 25-én végleg bezár a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú "Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című pályázat, amelynek 
keretében a hazai vállalkozások jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, 
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak 
kifejlesztését valósíthatják meg részben vissza nem térítendő támogatásból, részben 
kedvezményes hitelből. 
Bővebben… 
  

Kutatás-fejlesztésre 0%-os hitel (csak vidék) 

A hitelprogram célja, hogy növekedjen a vállalkozások saját tevékenységi körében végzett 
olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely 
szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, 
technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezik. 
Kezdő vállalkozások legfeljebb 150 millió ft, működő vállalkozások min. 5 millió, max. 3 
milliárd forint kölcsönt igényelhetnek, 0% kamat és 10-25% saját forrás mellett. 
Bővebben… 

 
Informatikai fejlesztésekre 0%-os hitel (csak vidék). 
Mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek min. 5 millió, max. 200 millió Ft 
kedvezményes 0%-os hitelt hardver és szoftver beszerzésre, testreszabásra, migrációs 
fejlesztésekre és betanításra. Ezenkívül elszámolhatóak felmérések, kimutatások, 
adatbázisok, tanulmányok készítésének költségei is, illetve marketing eszközök, 
piackutatási tevékenység valamint hazai és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel 
költsége. 
Bővebben… 
 
Munkahelyteremtő támogatás (országosan ) 
ismét elérhető az a munkahelyteremtő beruházásokat támogató pályázat, amelynek 
keretében minden újonnan teremtett munkahely után igényelhető 1,5-3 millió Ft támogatás, 
amely ingatlanvásárlásra, eszközbeszerzésre, infrastrukturális beruházásra fordítható, 20-
50 % támogatási intenzitás mellett. A pályázatok 2018. szeptember 10-ig nyújthatóak be. 
Bővebben…. 
 
 

forrás: Projectmine Kft. 

  
 

 
 
 
 

https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=a09a561c7e&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=cd48adf96d&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=4f910aa453&e=791020b70c
https://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=37e3fd2f0c&e=791020b70c
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


