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MÁSODIK ESÉLY PROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

1 A díjmentes szolgáltatásokra azok a kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek 
rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
valamint nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy 
egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt.

Jogi norma szerint: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek, szövetkezetek.

1.1. GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT:

• 113 Korlátolt felelősségű társaság

• 114 Részvénytársaság

• 116 Közkereseti társaság

• 117 Betéti társaság

• 121 Szociális szövetkezet

• 124 Agrárgazdasági szövetkezet

• 129 Egyéb szövetkezet

• 131 Ügyvédi iroda

• 141 Európai részvénytársaság (SE)t

• 142 Európai szövetkezet (SCE)

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

• 228 Egyéni cég

• Egyéni vállalkozó
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1.2. A CÉGRE SZABOTT ELEMZÉST ÉS A TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁST AZ ALÁBBI
VÁLLALKOZÁSOK VEHETIK IGÉNYBE:

a. azon vállalkozások, melyek megfelelnek jelen tájékoztató 1.1. pontjában leírtaknak és nem
tartoznak a 2-es pontban felsorolt vállalkozások közé,

b. továbbá amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt üzleti évvel, 

c. törvény alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek, amelyekről a pénzügyi adatok
feltöltése után számított mutatók elemzése alapján megállapítható, hogy a cég talpra állítható, az
Átalakítási terv segítségével sikeres reorganizáció valósítható meg. (A mutatókból megállapítható,
hogy a vállalkozás önerőből képes az elkövetkezendő egy évben működésre.)

A Programra történő jelentkezések elbírálása beérkezési sorrendben történik.

2 KIZÁRÓLAG AZ AUTOMATIKUS CÉGDIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS VEHETIK IGÉNYBE 
AZOK A VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK:

a. főtevékenysége a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód
szerinti besorolásba tartozik;

b. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi
személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származik;

c. amelynek dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával
kapcsolatos tevékenységet lát el.

AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK VÁRHATÓ ÜTEMEZÉSE

• Automatikus diagnosztika kézhez vétele: a regisztrációt követő 1 hónapon belül.

• Tanácsadási szolgáltatás időtartama, Átalakítási terv kézhez vétele: 3-5 hónap.

A program indulása után a regisztráció a vállalkozások számára folyamatos, 
a jelentkező cégek kiszolgálása szakaszos ütemezés szerint történik.
Tekintettel a program PILOT jellegére, az első szakaszban 50 cég 
számára biztosítunk ingyenes tanácsadási szolgáltatást, 
a jelentkezés sorrendjében.
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