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Kitöltési útmutató a „Nyilatkozat KKV minősítés megállapításához” táblázat 

kitöltéséhez 

 
1. számú táblázat  
 

„Tulajdonos magánszemély adatai – Adószám” oszlop kitöltése: 
 

Kérjük, hogy amennyiben a táblázat adott sorában szereplő tulajdonos magánszemély 

rendelkezik adószámmal, adja meg ezen magánszemély adószámát. 
 

„Tulajdonos magánszemély adatai – Adóazonosító jel” oszlop kitöltése: 
 

Kérjük, hogy adja meg a táblázat adott sorában szereplő tulajdonos magánszemély 

adóazonosító jelét. 
 

"Tulajdoni részesedés mértéke (%)" oszlop kitöltése: 
 

Kérjük, hogy a táblázat adott sorában szereplő vállalkozások (tulajdonolt és tulajdonos cég) 

között fennálló kapcsolat alapján írja be a pontos részesedés mértékét a tulajdoni hányad/ tőke 

mérték/ szavazati jog alapján a "Tulajdoni részesedés mértéke (%)" megnevezésű oszlopba! 

Kérjük, hogy amennyiben a táblázat adott sorában szereplő tulajdonolt cég esetén 

magánszemély tulajdonos (nem pedig cég tulajdonos) található, úgy írja be az érintett 

magánszemély adott cégben való részesedésének mértékét a tulajdoni hányad/ tőke mérték/ 

szavazati jog alapján a "Tulajdoni részesedés mértéke (%)" megnevezésű oszlopba! 

 
 

2. számú táblázat  
 

A 2. számú táblázat azon cégek közötti kapcsolatokat tartalmazza, melyek magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódnak. A 2. számú táblázatban kell adatot szolgáltatnia arról, 

hogy a két cég azonos vagy szomszédos piacon tevékenykedik-e. 

Amennyiben az 1. számú táblázatban szereplő magánszemély tulajdonos(ok) nem 

rendelkeznek további cég(ek)ben érdekeltséggel, Önnek a 2. számú táblázatot nem kell 

kitöltenie.  
 

"Azonos vagy szomszédos piacon tevékenykedik? (igen / nem)" oszlop kitöltése: 

A KKV törvény 4. § (5) bekezdése szerint: "(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek 

továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő 

természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jellegű 

kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét 

az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják."; 
 

A KKV törvény 19. §-ának 4. pontja alapján: "4. szomszédos piac: az adott terméknek vagy 

szolgáltatásnak az a piaca, amely a termék vagy szolgáltatás végső fogyasztóhoz való 

eljuttatására létrehozott termelési, értékesítési folyamatban vertikálisan az adott piacot 

megelőző vagy követő szinten helyezkedik el". 
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Felhívom figyelmét, hogy a megadott adatok közhiteles adatbázisok alapján ellenőrzésre 

kerülnek. 

Tájékoztatom, hogy a KKV törvény szerinti kapcsolt, illetve partner vállalkozások 

meghatározását a támogatási kérelmet elbíráló szerv állapítja meg a támogatást igénylő által a  

táblázat(ok)ban megadott százalékos részesedési mértékek, valamint az azonos vagy 

szomszédos piacon való tevékenységre vonatkozó nyilatkozat alapján. 
 

 

Tájékoztatom, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 78. § a) pontja alapján: 
 

„Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki 

a) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot 

tett.”  

 

Konzorciumok, valamint kollektív projektek esetében a KKV minősítés tagonként kerül 

meghatározásra, ennek megfelelően a KKV nyilatkozatot is minden tagra vonatkozóan be kell 

nyújtaniuk a támogatást igénylőknek. 

 

A kitöltött nyilatkozatot a hiánypótláshoz excel formátumban kérjük csatolni.  

 

Továbbá az excel táblázattal mindenben megegyező kinyomtatott dokumentumot az utolsó 

oldalon cégszerű aláírással, valamint a könyvvizsgáló – ennek hiányában a könyvvezetésért 

felelős személy – aláírásával kell hitelesíteni és a támogatást igénylőnek a dokumentum 

minden oldalát szükséges kézjegyével ellátni. 

 


