
 
2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kis-,közép-, és mikrovállalkozási2 státuszról3 

 

Alulírott ………………………………………...…………….., mint a Budapest XXI. 

kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló és a Csepeli Városgazda 

Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 

……..………………………………………………………………… (bérlemény címe) 

szám alatt található üzlethelyiség bérlője4 a kis – és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §5 értelmében: 

• kis* / közép* / mikro*  vállalkozásnak minősül 

19.§ 5. pontja értelmében: 

• gazdasági tevékenységet folytató jogalany* 

vagy: 

• nem tartozik a Kkv tv. hatálya alá*. 

 

 
2 Vállalkozás meghatározása: a Kkvtv. alapján: 

19. §. 5. vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a 

gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, 

továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében 

meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági 

feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes 

személyek; 
 
3 Kérjük aláhúzni a csillaggal (*) jelölt részeket, amennyiben vonatkozik a vállalkozására. 

 
4 Minden bérlőnek külön nyilatkozatot kell benyújtania tárgyi bérleményre. 

 
5 A kis-,közép-, és mikrovállalkozások meghatározása a Kkvtv. alapján: 

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására 

és a KKV-kal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.  

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 43 

millió eurónak megfelelő forintösszeg.  

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  

b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  

(3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és  

b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.  

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 19. § 1. pontjában meghatározott 

befektetők állnak a vállalkozással a 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban. 

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény 

másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni. 



 
 

Kijelentem, hogy nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 

alatt, illetve magánszemélyként végrehajtási eljárás alatt, és nincs lejárt 

köztartozásom.  

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Jelen nyilatkozatot a 26/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozatban foglalt 

kedvezményes bérleti díj kérelmezése céljából teszem. 

 

………………, 2020. ………… hónap ……. nap 

 

 

………………………………………… 

/cégszerű aláírás/ 
  


