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A Kormány az 561/2022. (XII.23.) Kormányrendeletben rögzítette a jelenlegi szabályozás alapján 2023. 
május 29. napjáig tartó veszélyhelyzet idejére vonatkozó eltérő rendelkezéseket a magyarországi 
székhelyű stratégiai társaságok gazdasági célú védelme tekintetében.

Egységesített szabályozás
A stratégiai társaságokra vonatkozó 
széttagolt szabályozás a veszélyhelyzet 
idejére egységesítésre került az 
561/2022 (XII.23.) Kormányrendeletben 
foglaltak szerint.

Alkalmazás
A 2022. december 24. 
napja után létrejött 
jogügyletek 
tekintetében, 2023. 
május 29. napjáig.

Pénzügyi infrastruktúrát érintő 
változás
A stratégiai társaságok tekintetében a pénzügyi 
infrastruktúra ágazatába tartozók is érintetté 
váltak, ugyanis a kormányrendelet már nem 
rögzíti kivételként ezt a területet sem.

Változás a bejelentési 
kötelezettségek körében

Jelentősebb változások

Több esetben is változik az érintettek köre 
az éppen alkalmazandó külföldi befektetői 
meghatározás alapján, valamint bizonyos 
esetekben a részesedésre vonatkozó 
százalékok is módosultak. 

Üzemeltetési 

jog
Az eddigi meghatározó 
befolyás helyett itt is a 
többségi befolyás 
számít.
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01
Bejelentésre és 
jóváhagyásra
kötelezett
befektetők
- Magyar állampolgár;
- Mo.-on, EU-ban, EGT-

ben, Svájcban
bejegyzett jogi
személy vagy egyéb
szervezet;

- EU, EGT, Svájc 
állampolgárai (nem 
magyar);

- EU-n, EGT-n, Svájcon
kívüli állampolgár;

- EU-n, EGT-n, Svájcon 
kívüli jogi személy és 
egyéb szervezet.

A vizsgálat fő szempontjai

02
Érintett
stratégiai
szektorok

• 561/2022. (XII. 23.) 
Kormányrendelet;

• 2019/452 EU rendelet
szerinti esetek.

03
Jogügyletek

• Tulajdonátruházás;

• Tőkeemelés;

• Átalakulás, egyesülés, 
szétválás;

• Kötvény;

• Haszonélvezet.

04
Jogügyletek 
eredményei

• Érintett 
befolyásszerzések;

• Üzemeltetési jog. 

05
Kivételek

Külföldi székhelyű jogi 
személy, egyéb 
szervezet tekintetében 
létrejött jogügylet
• Magyarországi 

leányvállalata 
vonatkozásában 
eredményezi a 
joghatást vagy

• Kapcsolt 
vállalkozások 
tekintetében jön létre. 
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Jogügyletek eredményei

Mo.-on, EU-ban, 
EGT-ben, Svájcban 
bejegyzett jogi 
személy vagy egyéb 
szervezet, illetve EU, 
EGT vagy Svájc 
állampolgára esetén
• Ha a befektetés összértéke 

eléri a 350 millió forintot és 
többségi befolyást szerez. 

Infrastruktúrák, 
berendezések és 
eszközök:

• Átruházása;
• Használati vagy működtetési 

jogának átengedése; vagy
• Ilyen vagyontárgyak 

biztosítékba adása 

többségi befolyás 
esetén.
.

Kizárólag EU-n, 
EGT-n, Svájcon 
kívüli állam 
állampolgára vagy 
ott bejegyzett jogi 
személy, egyéb 
szervezet esetén
• Ha a befektetés összértéke

eléri a 350 millió forintot: 
 5%-os részesedés;
 3%-os részesedés

Nyrt. esetén;
• 10 %-os, 20%-os, vagy 50 %-

os részesedés;

• 25%-ot meghaladja a külföldi
befektetők együttes
részesedése.

Érintett befolyásszerzések Üzemeltetési jog
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A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy vagy társaság 
körülményeire sem. Bár törekszünk arra, hogy pontos és időszerű információkat adjunk, nem lehet garancia arra, hogy ezek az 
információk pontosak abban az időpontban, amikor megkapják azokat vagy arra, hogy pontosak maradnak a jövőben. Az ilyen 
információk alapján senkinek sem szabad intézkedéseket hozni megfelelő szakmai tanácsadás nélkül az adott helyzet alapos 
felmérését követően.
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A KPMG név és logó a KPMG globális szervezet független tagtársaságai által licenc alapján használt védjegyek.

kpmg.com/socialmedia

A jelen dokumentumban ismertetett szolgáltatások közül néhány vagy mindegyik lehet, 
hogy nem engedélyezett a KPMG könyvvizsgálattal érintett ügyfelei, valamint azok
leányvállalatai vagy kapcsolt társaságai esetében.
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