
NYILATKOZAT 

1 Egyéni vállalkozók esetén. 2 Nem természetes személyek esetén. 3 Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazás is csatolandó! 
 
Az egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatást biztosító szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 
vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt 
személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM 
Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt 
természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.  
A tájékoztatók a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. 
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NYILATKOZAT MIKROVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLÉSRŐL  
egyetemes szolgáltatási jogosultság alátámasztásának céljából 

Kérjük, a nyilatkozat és melléklete kitöltése előtt figyelmesen olvassa át a kitöltési útmutatót, a magyarázó 
jegyzetet, majd a kitöltés során kövesse a nyilatkozaton és annak mellékletében szereplő utasításokat. 

 

Alulírott  .............................................................  (név)  ...........................................   (beosztás) az 1. pont 
szerinti mikrovállalkozás képviseletében polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (továbbiakban: KKV törvény) 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak minősül, továbbá 
tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban (ideértve annak mellékletét) szereplő adatok 
megfelelőségéért és teljeskörűségéért, valamint a számítások helyességéért az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-t felelősség nem terheli, az adatok nem megfelelőségéből, hiányosságából, 
illetve a számítási hibákból eredő jogkövetkezményeket teljeskörűen viselem, valamint tudomásul 
veszem, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. bármikor jogosult a nyilatkozatom 
alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni. 
1. A mikrovállalkozás hatályos azonosító adatai 

Név1 / Megnevezés2: ............................................................................................................................. 
Rövidített név2: ...................................................................................................................................... 
Székhely: ............................................................................................................................................... 
Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................... 
Felhasználó azonosító száma: .............................................................................................................. 

2. A mikrovállalkozás típusa – Több típust is bejelölhet. (Kitöltéséhez lásd a kitöltési útmutatót is.) 

� Önálló vállalkozás A 3. pont szerinti táblázatban szereplő adatok kizárólag a nyilatkozó mikrovállalkozás 
beszámolójából származnak. Mellékletet nem kell kitölteni és csatolni.  

� Partnervállalkozás A 3. pont szerinti táblázatot a melléklet számításai alapján töltse ki. Csatolni kell a 
számításokhoz kitöltött valamennyi dokumentumot. 

� Kapcsolódó vállalkozás A 3. pont szerinti táblázatot a melléklet számításai alapján töltse ki. Csatolni kell a 
számításokhoz kitöltött valamennyi dokumentumot. 

3. A mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok 
(Kitöltéséhez lásd a kitöltési útmutatót, a magyarázó jegyzetet és a mellékletet.) 

Referencia-időszak:  ....................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ...............  EUR 
Foglalkoztatotti létszám 

[fő] 
Éves nettó árbevétel  

[ezer euró] 
Mérlegfőösszeg  

[ezer euró] 

   

4. Mikrovállalkozói minősítés változása (kétéves szabály) 
(Kitöltéséhez lásd a kitöltési útmutatót is.) 
Az adatokban, amelyek a mikrovállalkozói minősítés megváltozását eredményezik (mikro-, kis-, 
középvállalkozás vagy nagyvállalat) az előző számviteli időszakhoz képest 
� nincs változás. Kizárólag a referencia-időszakra vonatkozóan kell nyilatkozatot kitölteni. 
� van változás. Töltsön ki és csatoljon a referencia-időszakot megelőző két számviteli időszakra vonatkozóan 

is egy-egy nyilatkozatot. 

Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ........ nap 

P.H  ..............................................   ................................................................................................. 
szabályszerű (cégszerű) aláírás a szervezet képviseletére 

jogosult/jogosultak vagy szabályszerű (cégszerű) aláírás a szabályszerű 
meghatalmazott/meghatalmazottak3 részéről

https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
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PARTNERVÁLLALKOZÁS(OK) MELLÉKLET 

Az alábbi P táblázat kitöltése előtt kell kitölteni a Partnerségi lapot, mert majd a Partnerségi lapok arányosított 
adatai alapján kell kitölteni a P táblázatot. 

Partnerségi lap kitöltése – az alábbiakban jelzett kivétellel – valamennyi partnervállalkozás tekintetében szükséges, 
azaz 
- a nyilatkozó mikrovállalkozás közvetlen partnervállalkozásaira külön-külön, 
- a nyilatkozó mikrovállalkozás minden egyes közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozásának 

közvetlen partnervállalkozásaira külön-külön. 

Nem kell Partnerségi lapot kitölteni azon partnervállalkozás(ok) tekintetében, amely(ek) az összevont (konszolidált) 
beszámolóban a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepel(nek). 
 

P táblázat 

Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

Partnervállalkozás neve Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…    

Összesen*    

* Az „Összesen” sor adatait kell beírni az Összefoglaló táblázat 3. sorába.
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PARTNERSÉGI LAP 
(Partnervállalkozásonként külön lapot kell kitölteni!) 
1. A partnervállalkozás azonosító adatai 

Név1 / Megnevezés2:  ............................................................................................................................ 
Rövidített név2: ...................................................................................................................................... 
Székhely:  .............................................................................................................................................. 
Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................... 
1 Egyéni vállalkozók esetén. 2 Nem természetes személyek esetén. 

2. A partnervállalkozás adatai 
Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

 Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

Partnervállalkozás adatai    
Partnervállalkozás 
kapcsolódó 
vállalkozásainak 
összesen adatai* 

   

Összesen**    

* Töltse ki a 4. pontban szereplő táblázat „Összesen” sorának adataival. 
**Az „Összesen” sor adatait kell a 3. pont táblázatának arányosított adatai kiszámítása során arányosítani. 

3. Arányosítási számítás 
a) Adja meg a nyilatkozó mikrovállalkozásnak vagy a nyilatkozó mikrovállalkozás azon kapcsolódó 

vállalkozásának a részesedését, amelyen keresztül a partnervállalkozáshoz fűződő kapcsolat 
keletkezett, abban a partnervállalkozásban, amelyre ez a lap vonatkozik:  

tőkeérdekeltség aránya: .............. [0–100%] 

szavazati arány: ........................... [0–100%] 

Adja meg annak a partnervállalkozásnak a részesedését a nyilatkozó mikrovállalkozásban vagy a 
nyilatkozó mikrovállalkozás azon kapcsolódó vállalkozásában, amelyen keresztül a 
partnervállalkozáshoz fűződő kapcsolat keletkezett, amelyre ez a lap vonatkozik:  

tőkeérdekeltség aránya: .............. [0–100%] 

szavazati arány: ........................... [0–100%] 

b) A 4. pont táblázatának „Összesen” sorának számaira a 3. a) pont szerinti százalékos arányok közül 
a legnagyobbat kell alkalmazni, és az arányosítási számítás eredményeit a következő táblázatban 
kell megadni. 

Partnerségi táblázat 

Alkalmazott arány: ................ [%]* 

 Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

Arányosított adatok**    

* Az a) pont szerinti százalékos arányok közül a legnagyobb. 
** Az „Arányosított adatok” sor adatait kell beírni a Partnervállalkozás(ok) melléklet P táblázatába. 
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4. A partnervállalkozás közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozásainak adatai 
Ezen vállalkozások adatait teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozás nyers adataihoz, kivéve, ha 
azok a KKV törvény előírásainak megfelelően már szerepelnek az összevont (konszolidált) beszámolóban. 

Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

Megnevezés, 
és székhely Adószám 

Nyilvántartási 
szám  

(pl. cég-
jegyzékszám) 

Foglal-
koztatotti  
létszám 

[fő] 

Éves nettó 
árbevétel 

[ezer euró] 

Mérleg- 
főösszeg 

[ezer euró] 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Összesen* 

 

     

* Az „Összesen” sor adatait kell beírni a 2. pont „Partnervállalkozás kapcsolódó vállalkozásainak adatai*” sorába. 
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KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK) MELLÉKLET 

� K1.) A nyilatkozó mikrovállalkozás összevont (konszolidált) beszámolót készít, vagy konszolidálás 
révén szerepel egy másik vállalkozás összevont (konszolidált) beszámolójában, 

ÉS az adatok a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepelnek az összevont (konszolidált) 
beszámolóban. (K1. táblázatot kell kitöltenie).  

� K2.) A nyilatkozó mikrovállalkozás és/vagy egy vagy több kapcsolódó vállalkozása nem készít 
összevont (konszolidált) beszámolót, vagy nem szerepel egy másik vállalkozás összevont 
(konszolidált) beszámolójában, vagy az összevont (konszolidált) beszámoló nem a KKV törvény 
előírásainak megfelelően tartalmazza az adatokat (K2. táblázatot kell kitöltenie).  
Ebben az esetben a nyilatkozó vállalkozás adatait az Összefoglaló táblázat 2. sorába kell beírni. 

Az összevont (konszolidált) beszámoló adatai alapján töltse ki az alábbi táblázatot. 

K1. táblázat 
Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

 Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

Összesen*    

* Az „Összesen” sor adatait kell beírni az Összefoglaló táblázat 2. sorába. 

 

A konszolidálásba bevont kapcsolódó vállalkozások és/vagy partnervállalkozások azonosító adatai 
 

Megnevezés Székhely Adószám 
Nyilvántartási 

szám (pl. 
cégjegyzékszám) 

Kapcsolódó 
vállalkozás vagy 

partnervállalkozás* 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

* Ha a konszolidálásba bevont vállalkozás kapcsolódó vállalkozása, jelölje K betűvel, ha partnervállalkozása, jelölje P betűvel. 

 

A konszolidálásba bevont kapcsolódó vállalkozások konszolidálásba be nem vont 
partnervállalkozásainak azonosító adatai. 
A partnervállalkozásokkal úgy kell számolni, mintha a nyilatkozó mikrovállalkozás közvetlen partnervállalkozásai 
lennének: vállalkozásonként egy-egy Partnerségi lapot is ki kell tölteni, és az abban meghatározott arányosított 
adatokat be kell írni a Partnervállalkozás(ok) melléklet P táblázatába. 

 Megnevezés Székhely Adószám Nyilvántartási szám (pl. 
cégjegyzékszám) 

1.     

2.     

3.     

4.     

…     
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K2. táblázat 
Az alábbi K2 táblázat kitöltése előtt ki kell tölteni a Kapcsolódási lapot, mert majd annak az adatai alapján kell 
kitölteni a K2 táblázatot. 

Kapcsolódási lap kitöltése – az alábbiakban jelzett kivétellel – a nyilatkozó mikrovállalkozás valamennyi közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó vállalkozása tekintetében szükséges. 

Nem kell Kapcsolódási lapot kitölteni azon kapcsolódó vállalkozás(ok) tekintetében, amely(ek) az összevont 
(konszolidált) beszámolóban a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepel(nek). 

 
Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

Kapcsolódó vállalkozás 
neve 

Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…    

Összesen*    

* Az „Összesen” sor adatait kell beírni az Összefoglaló táblázat 4. sorába. 
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KAPCSOLÓDÁSI LAP 
(Kapcsolódó vállalkozásonként külön lapot kell kitölteni!) 
 
1. A kapcsolódó vállalkozás azonosító adatai 

Név1 / Megnevezés2:  ............................................................................................................................ 
Rövidített név2: ...................................................................................................................................... 
Székhely:  .............................................................................................................................................. 
Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................... 
1 Egyéni vállalkozók esetén. 2 Nem természetes személyek esetén. 

 
2. A kapcsolódó vállalkozás adatai 
Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

 Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

Összesen* 
   

* Az „Összesen” sor adatait kell beírni a Kapcsolódó vállalkozás(ok) K2 táblázatába. 

 
3. A kapcsolódó vállalkozás partnervállalkozásainak azonosító adatai 
A partnervállalkozásokkal úgy kell számolni, mintha a nyilatkozó mikrovállalkozás közvetlen partnervállalkozásai 
lennének: vállalkozásonként egy-egy Partnerségi lapot is ki kell tölteni, és az abban meghatározott arányosított 
adatokat be kell írni a Partnervállalkozás(ok) melléklet P táblázatába, kivéve, ha azok a KKV törvény előírásainak 
megfelelően szerepelnek az összevont (konszolidált) beszámolóban. 

 Megnevezés Székhely Adószám Nyilvántartási szám (pl. 
cégjegyzékszám) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

…     



MELLÉKLET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

1 

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 
 

Referencia-időszak:  .......................  Alkalmazott deviza-középárfolyam:  ..................  EUR 

1.  Foglalkoztatotti létszám 
[fő] 

Éves nettó árbevétel 
[ezer euró] 

Mérlegfőösszeg 
[ezer euró] 

2. 

A nyilatkozó mikro-
vállalkozás adatai vagy az 
összevont (konszolidált) 
beszámoló adatai* 

   

3. 

Arányosan összevont 
adatok a partner-
vállalkozás(ok)ra (ha van 
ilyen, és ha az nem 
szerepel konszolidálás 
révén a 2. sorban)** 

   

4. 

Összeadott adatok a 
kapcsolódó 
vállalkozás(ok)ra (ha van 
ilyen, és ha az nem 
szerepel konszolidálás 
révén a 2. sorban)*** 

   

5. Összesen****    

* A Kapcsolódó vállalkozás(ok) melléklet K1. pontjának bejelölése esetén töltse ki a Kapcsolódó vállalkozás(ok)  melléklet K1 
táblázat „Összesen” sorának adataival, egyéb esetben a nyilatkozó mikrovállalkozás adataival töltse ki. 
** Töltse ki a Partnervállalkozás(ok) melléklet P táblázat „Összesen” sorának adataival. 
*** Töltse ki a Kapcsolódó vállalkozás(ok) melléklet K2 táblázat „Összesen” sorának adataival. 
**** Az „Összesen” sor adatait kell beírni a nyilatkozat „3. A mikrovállalkozói minőség meghatározásához felhasznált 
adatok” pontjában található táblázatba. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

1. A mikrovállalkozás azonosító adatai 

Kérjük, a nyilatkozattételkor hatályos adatok alapján adja meg. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
mint egyetemes szolgáltató által kibocsátott számla első oldalán található felhasználóazonosító számot 
írja be. 

2. A mikrovállalkozás típusa 

Kérjük, a magyarázó jegyzet alapján határozza meg vállalkozása típusát: 

• önálló vállalkozás – önálló vállalkozás esetén nem minősülhet partnervállalkozásnak vagy 
kapcsolódó vállalkozásnak 

• partnervállalkozás – partnervállalkozás esetén lehet egyben kapcsolódó vállalkozás is, de nem 
lehet önálló vállalkozás 

• kapcsolódó vállalkozás – kapcsolódó vállalkozás esetén lehet egyben partnervállalkozás is, de 
nem lehet önálló vállalkozás 

Ha partnervállalkozásnak és kapcsolódó vállalkozásnak is minősül, kérjük, mindkettőt jelölje be. 

3. A mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok 

3.1. Ha vállalkozása önálló vállalkozásnak minősül, akkor kizárólag vállalkozása adatait kell 
figyelembe venni a magyarázó jegyzetben leírtak szerint. Ez esetben nem kell mellékletet 
kitöltenie (a 3.2. pontban leírtak nem vonatkoznak vállalkozására). 

3.2. Ha vállalkozása partnervállalkozásnak és/vagy kapcsolódó vállalkozásnak minősül, akkor 
partnervállalkozása(i)nak és/vagy kapcsolódó vállalkozása(i)nak adatait is figyelembe kell 
vennie a magyarázó jegyzetben leírtak szerint. Ennek folyamatát az alábbi pontok részletezik. 

3.2.1. Ha vállalkozása partnervállalkozásnak és/vagy kapcsolódó vállalkozásnak minősül,  

ÉS vállalkozása összevont (konszolidált) beszámolót készít, vagy konszolidálás révén szerepel 
egy másik vállalkozás összevont (konszolidált) beszámolójában, ÉS az adatok a KKV törvény 
előírásainak megfelelően szerepelnek az összevont (konszolidált) beszámolóban, akkor ezt 
jelölje a „KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet K1. pontjában és töltse ki a K1. 
táblázatot:  

i. „K1.” táblázat: a táblázat kitöltésével adja meg az összevont (konszolidált) beszámoló 
adatait a magyarázó jegyzetben leírtak szerint. 

ii. konszolidálásba bevont vállalkozások azonosító adatai: adja meg a konszolidálásba 
bevont más vállalkozás(ok) nyilatkozattételkor hatályos adatait, ezekre külön 
Kapcsolódási lap, Partnerségi lap, „PARTNERVÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet vagy 
„KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet kitöltése nem szükséges. 

iii. konszolidálásba bevont kapcsolódó vállalkozások konszolidálásba be nem vont 
partnervállalkozásainak azonosító adatai: adja meg a konszolidálásba bevont 
vállalkozás(ok) konszolidálásba be nem vont partnervállalkozásának/ 
partnervállalkozásainak nyilatkozattételkor hatályos adatait. (Ezen 
partnervállalkozás[ok] tekintetében Partnerségi lap és 
„PARTNERVÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet kitöltése is szükséges, lásd alább.) 

Ezt követően a „K1.” táblázat „Összesen” sorában szereplő adatokkal töltse ki az Összefoglaló 
táblázat 2. sorát. 

3.2.2. Ha vállalkozása partnervállalkozásnak és/vagy kapcsolódó vállalkozásnak minősül, DE 
vállalkozása nem készít összevont (konszolidált) beszámolót, vagy konszolidálás révén nem 
szerepel egy másik vállalkozás összevont (konszolidált) beszámolójában, vagy az összevont 
(konszolidált) beszámoló nem a KKV törvény előírásainak megfelelően tartalmazza az adatokat, 
akkor ezt jelölje a „KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet K2. pontjában, és 
vállalkozása adatait az Összefoglaló táblázat 4. sorába írja be.  
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Partnervállalkozása(i) tekintetében Partnerségi lap és melléklet, kapcsolódó vállalkozása(i) 
tekintetében Kapcsolódási lap és „KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet K2. 
táblázat kitöltése szükséges, lásd alább. 

3.2.3. Ha kapcsolódó vállalkozásnak minősül, akkor azon közvetlen vagy közvetett kapcsolódó 
vállalkozása(i) tekintetében, amely(ek) nem szerepel(nek) az összevont (konszolidált) 
beszámolóban, kérjük, töltsön ki Kapcsolódási lapot: 

1. kapcsolódó vállalkozás azonosító adatai: adja meg az adott kapcsolódó vállalkozás 
nyilatkozattételkor hatályos adatait. 

2. kapcsolódó vállalkozás adatai: adja meg a kapcsolódó vállalkozás adatait a magyarázó 
jegyzetben leírtak szerint. 

3. kapcsolódó vállalkozás partnervállalkozásainak azonosító adatai: adja meg 
partnervállalkozás(ok) nyilatkozattételkor hatályos adatait. (Ezen partnervállalkozás[ok] 
tekintetében Partnerségi lap és „PARTNERVÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet kitöltése 
is szükséges, kivéve, ha azok a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepelnek az 
összevont [konszolidált] beszámolóban, lásd alább.) 

Valamennyi, konszolidálásba be nem vont, közvetlen vagy közvetett kapcsolódó vállalkozásra 
külön-külön Kapcsolódási lapot kell kitölteni. 

A kitöltött Kapcsolódási lap(ok) alapján töltse ki a „KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” 
melléklet K2. táblázatot. A „K2.” táblázatot töltse ki az egyes Kapcsolódási lapok megfelelő 
adataival. Kapcsolódási laponként egy-egy sort kell kitölteni. Majd az értékeket adja össze, és 
írja be az „Összesen” sorba. 

Ezt követően a „K2.” táblázat „Összesen” sorában szereplő adatokkal töltse ki az Összesítő 
táblázat 4. sorát. 

Ha nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, vagy az adatok az összevont (konszolidált) 
beszámolóban szerepelnek, akkor az Összefoglaló táblázat 4. sorába nulla értékeket írjon. 

3.2.4. Ha partnervállalkozásnak minősül, akkor azon partnervállalkozás(ok) tekintetében, amely(ek) 
nem vagy nem a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepel(nek) az összevont 
(konszolidált) beszámolóban, kérjük, töltsön ki Partnerségi lapot: 

1. partnervállalkozás azonosító adatai: adja meg az adott partnervállalkozás 
nyilatkozattételkor hatályos adatait. 

2. partnervállalkozás adatai:  
• adja meg a partnervállalkozás adatait a magyarázó jegyzetben leírtak szerint, 

• töltse ki partnervállalkozása kapcsolódó vállalkozásának/vállalkozásainak 
Partnerségi lap 4. pont táblázata „Összesen” sorában szereplő adataival 
(előzetesen a Partnerségi lap 4. pontjának kitöltése szükséges), 

• az értékeket adja össze az „Összesen” sorban. 

3. arányosítás számítása: 

• határozza meg az alkalmazandó százalékos arányt a pontban leírtak alapján, 
és azt írja be az alkalmazott arányhoz, 

• számítsa ki az arányosított adatokat a Partnerségi lap 2. pont táblázata 
„Összesen” sorában szereplő adatok arányosításával (pl.: arányosított 
mérlegfőösszeg [ezer euró] = mérlegfőösszeg [ezer euró] x alkalmazott arány 
[%] / 100), majd töltse ki a táblázatot. 

4. partnervállalkozás közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozásainak adatai: adja 
meg a kapcsolódó vállalkozás(ok) adatait a magyarázó jegyzetben leírtak szerint. 
Azonosító adatok esetén, kérjük, a nyilatkozattételkor hatályos azonosító adatokat adja 
meg. (Ezen kapcsolódó vállalkozás[ok] tekintetében nem kell Kapcsolódási lapot és 
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„KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS(OK)” melléklet K2. táblázatot kell kitölteni, 
figyelembevételük a Partnerségi lap keretében történik.)  

Konszolidálásba be nem vont partnervállalkozásként kell figyelembe venni, és külön-külön 
Partnerségi lapot kitölteni  

• vállalkozása minden egyes közvetlen partnervállalkozására, 

• vállalkozása minden egyes közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozásának 
minden egyes közvetlen partnervállalkozására. (Ennek meghatározásához előzetesen 
szükséges kapcsolódó vállalkozásának/vállalkozásainak meghatározása is. 
Amennyiben nincs kapcsolódó vállalkozása, úgy e tekintetben nincs 
partnervállalkozása.) 

A kitöltött Partnerségi lap(ok) alapján töltse ki a „PARTNERVÁLLALKOZÁS(OK) mellékletet. 
A „P” táblázatot töltse ki az egyes Partnerségi lapok megfelelő adataival. Partnerségi laponként 
egy-egy sort kell kitölteni. Majd az értékeket adja össze, és írja be az „Összesen” sorba. 

Ezt követően a „P” táblázat „Összesen” sorában szereplő adatokkal töltse ki az Összefoglaló 
táblázat 3. sorát. 

Ha nem minősül partnervállalkozásnak, vagy az adatok az összevont (konszolidált) 
beszámolóban a KKV törvény előírásainak megfelelően szerepelnek, akkor az Összefoglaló 
táblázat 3. sorába nulla értékeket írjon. 

3.2.5. A mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok meghatározásához az 
Összefoglaló táblázatban szereplő értékeket adja össze, és írja be az „Összesen” sorba. 

Ezt követően az Összefoglaló táblázat „Összesen” sorában szereplő adatokkal töltse ki a 
nyilatkozatban szereplő táblázatot. 

3.3. A táblázatban szereplő adatok alapján ellenőrizze, hogy az adott időszak tekintetében megfelel-
e a mikrovállalkozás kritériumainak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy év adatai alapján nem dönthető el, hogy vállalkozása 
mikrovállalkozásnak minősül, vagy sem. 

4. Mikrovállalkozói minősítés változása (kétéves szabály) 

Önálló vállalkozásként a 3.1. pontban, kapcsolódó vállalkozásként és/vagy partnervállalkozásként a 
fenti 3.2. pontban szereplő számítást végezze el a megelőző két beszámolási év tekintetében is. 

Az előző két év adatai alapján határozza meg, hogy történt-e olyan változás, amelynek alapján mégsem 
vagy mégis mikrovállalkozásnak minősül: 

• ha nem történt változás, és mikrovállalkozásnak minősül, ezt jelölje, és csak a legutolsó 
időszakra kitöltött nyilatkozatot írja alá szabályszerűen (cégszerűen), és küldje meg a 
részünkre; 

• ha nem történt változás, és nem minősül mikrovállalkozásnak, akkor a jelen kitöltési 
útmutatóhoz tartozó nyilatkozat helyett a 
www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/dokumentumtar oldalon található, az egyetemes 
szolgáltatás megszűnésére vonatkozó nyilatkozatot kell kitöltenie és szabályszerűen 
(cégszerűen) aláírva a részünkre megküldenie; 

• ha történt változás, és mégis mikrovállalkozásnak minősül (lásd a magyarázó jegyzet 
táblázatában az 5. eset), akkor ezt jelölje, és a megelőző két évre töltsön ki nyilatkozatot, a 
nyilatkozatokat pedig szabályszerűen (cégszerűen) aláírva küldje meg a részünkre; 

• ha történt változás, és mégsem minősül mikrovállalkozásnak (lásd a magyarázó jegyzet 
táblázatában az 1. eset), akkor a jelen kitöltési útmutatóhoz tartozó nyilatkozat helyett a 
www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/dokumentumtar oldalon található, az egyetemes 
szolgáltatás megszűnésére vonatkozó nyilatkozatot kell kitöltenie és szabályszerűen 
(cégszerűen) aláírva a részünkre megküldenie.

https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/dokumentumtar
https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/dokumentumtar
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MAGYARÁZÓ JEGYZET 
 
1. Alkalmazott deviza-középárfolyam [KKV törvény 18. §] 
A KKV törvényben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által 
megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza-középárfolyamot kell alkalmazni. 
Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, az MNB által 
megállapított deviza-középárfolyamot kell alkalmazni. 

A táblázatban az összeget 1000 eurós mértékegység figyelembevételével kell beírni, így pl. 2 millió euró 
éves nettó árbevétel esetén a táblázat adott cellájába 2000 írandó. 

 
2. Kapcsolódó vállalkozás [KKV törvény 4. § (3)–(6) bekezdés] 
Ez a típus azokat a vállalkozásokat foglalja magában, amelyek csoportot alkotnak a szavazati jogok 
többségének közvetlen vagy közvetett ellenőrzésén keresztül (ezen belül megállapodásokon keresztül 
vagy – bizonyos esetekben – természetes személyek mint résztulajdonosok révén), vagy az arra való 
képességükön keresztül, hogy meghatározó befolyást gyakoroljanak a vállalkozásra.  

Kapcsolódó vállalkozások 

a) Azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak: 
aa) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban a szavazatok többségével rendelkezik, vagy 
ab) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők 

vagy a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy 
ac) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött 

szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján – függetlenül a tulajdoni 
hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő 
irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy 

ad) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) 
kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja. 

b) Azok a vállalkozások és a KKV törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők is, amelyek 
egy vagy több másik vállalkozáson keresztül állnak egymással az a) pontban meghatározott 
kapcsolatban. 

c) Azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes 
személyek egy csoportja révén az a) és b) pontban meghatározott jellegű kapcsolatban állnak 
egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon 
vagy egymással szomszédos piacokon1 folytatják. 

A befektetők érdekeltsége tekintetében önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a KKV 
törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak az a) és b) 
pontban meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem 
vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező 
esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül. 

 
3. Kapcsolódó vállalkozás adatai 
A „Mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok” pontban leírtak szerint. 

 
4. Kétéves szabály 
Lásd „Mikrovállalkozói minősítés változása”. 

  

                                                           
1 KKV törvény 19. § E törvény alkalmazásában: 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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5. Mikrovállalkozás [KKV törvény 3. § (3)–(5) bekezdés] 

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni2 részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri 
vagy meghaladja a 25%-ot. Ezt a korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a KKV törvény 19. § 
1. pontjában3 meghatározott befektetők állnak a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban. 

 
6. Mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok [KKV törvény 5. § (1), (2) és 
(4)–(10) bekezdés] 

Az adatokat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy 
egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg 
alapján kell meghatározni. 

Az egyéni vállalkozó minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

Amennyiben a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. 

Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a 
személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező, újonnan alapított 
vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. 

Önálló vállalkozás esetében az adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása alapján kell 
meghatározni. 

Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak,  

a) az adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a 
vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

b) Az a) pont szerinti adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban 
lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy 
közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a 
tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell 
figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni. 

                                                           
2 KKV törvény 19. § E törvény alkalmazásában: 3. közvetett tulajdon: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) 
bekezdésének 84. pontja szerint meghatározott közvetett tulajdon, azaz egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati 
jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) 
tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának 
megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát 
vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada 
közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot 
meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. 
3 KKV törvény 19. § E törvény alkalmazásában: 1. befektető: 
a) az állami befektető társaság, azaz olyan többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy a kollektív befektetési 
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 
17. pontjában meghatározott befektetési alap, amelynek célja vállalkozások részére történő kölcsöntőke nyújtása; 
b) finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázatitőke-befektetést folytató egyének vagy 
csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az 
ugyanazon vállalkozásban eszközölt összes befektetésük legfeljebb 1 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg; 
c) a felsőoktatási intézmények, a nem felsőoktatási intézmény szervezetében működő oktatási és szaktanácsadási intézmények, 
a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, a nonprofit 
kutatási központok, valamint nem felsőoktatási intézmény szervezeteként – költségvetési szervként működő – egyéb 
kutatóhelyek; 
d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 60. pontjában meghatározott intézményi befektetők, azaz a 
hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, a kollektív befektetési forma, befektetési alapkezelő, a biztosító, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, az 
egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, mindazon devizakülföldi, 
amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő), ideértve a regionális fejlesztési alapokat; 
e) az évi 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget el nem érő költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi 
önkormányzatok. 
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c) Az a) és b) pont szerinti adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont 
(konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek. 

Az a) és b) pont alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő 
vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek 
hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak 
meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a 
partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az 
adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek. 

Az a) és c) pont alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a 
vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások 
nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során 
a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan 
partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a 
kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha 
ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a b) pontban megjelölt százalékkal 
arányosan már szerepelnek. 

Ha a rendelkezésre álló összevont (konszolidált) éves beszámolóban az adatok nem a fentiekben 
meghatározottak szerint állnak rendelkezésre, az adatokat nem az összevont (konszolidált) beszámoló 
alapján, hanem az egyedi beszámolóban szereplő mutatókat alapul véve, ennek hiányában a 
vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

 
7. Mikrovállalkozói minősítés változása (kétéves szabály) [KKV törvény 5. § (3) bekezdés] 
Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a KKV törvény 3. §-ában meghatározott foglalkoztatotti 
létszám- vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban 
az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást 
követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket, vagy elmarad azoktól. 

Eset N* N-1 N-2 Státusz 
1 mikro nem mikro nem mikro nem mikro 
2 mikro mikro nem mikro mikro 
3 mikro mikro mikro mikro 
4 mikro nem mikro mikro mikro 
5 nem mikro mikro mikro mikro 
6 nem mikro nem mikro mikro nem mikro 
7 nem mikro mikro nem mikro nem mikro 
8 nem mikro nem mikro nem mikro nem mikro 

* Utolsó elfogadott beszámolási időszak. 

Az 5. esetben szükséges a korábbi két évre is kitölteni nyilatkozatot. 

 
8. Mikrovállalkozás típusai 
A nyilatkozó vállalkozás típusa lehet: 

a) önálló vállalkozás, 
b) partnervállalkozás, 
c) kapcsolódó vállalkozás. 

A három típus attól függően különböztethető meg, hogy a nyilatkozó vállalkozás milyen kapcsolatban 
van más vállalkozásokkal a tőke, a szavazati jogok birtoklása vagy a meghatározó befolyásolás 
szempontjából. Ennek meghatározásához figyelembe kell venni a nyilatkozó vállalkozás minden 
kapcsolatát, amely más vállalkozásokhoz fűzi.  

A vállalkozás típusának meghatározása a nyilatkozó vállalkozás adatai meghatározásának kiinduló 
lépése. Attól függően, hogy a nyilatkozó vállalkozás melyik kategóriába illik bele, lehet, hogy adataihoz 
még hozzá kell adni más vállalkozások adatait. A három vállalkozástípus mindegyikére más és más 
számítást kell alkalmazni, amely végső soron meghatározza, hogy a nyilatkozó vállalkozás megfelel-e 
a mikrovállalkozás feltételeinek, vagy sem.  
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9. Önálló vállalkozás [KKV törvény 4. § (1) és (6) bekezdés] 
Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó 
vállalkozásnak. 

A befektetők érdekeltsége tekintetében önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a KKV 
19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak a KKV törvény 4. § 
(3) és (4) bekezdésben (lásd kapcsolódó vállalkozásnál az a) és b) pontban) meghatározott 
kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az 
irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a 
vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül. 

 
10. Partnervállalkozás [KKV törvény 4. § (2) bekezdés] 
Ez a típus azokat a vállalkozásokat foglalja magában, amelyek jelentős pénzügyi partnerkapcsolatokat 
alakítanak ki más vállalkozásokkal anélkül, hogy egyikük tényleges közvetlen vagy közvetett ellenőrzést 
gyakorolna a másik felett.  

Partnervállalkozások azok a vállalkozások,  

a) amelyek nem minősülnek kapcsolódó vállalkozásnak, ÉS  
b) amelyek között olyan kapcsolat áll fenn, hogy egy vállalkozás kizárólagosan vagy egy vagy 

több kapcsolódó vállalkozással közösen valamely más vállalkozás jegyzett tőkéjének vagy 
szavazati jogának legalább 25%-ával rendelkezik.  

 
11. Partnervállalkozás adatai 
A „Mikrovállalkozói minősítés meghatározásához felhasznált adatok” pontban leírtak szerint. 

 
12. Referencia-időszak [KKV törvény 5. § (1) és (2) bekezdés] 
Referencia-időszak alatt főszabályként az utolsó elfogadott beszámolási időszakot kell érteni.  

Ha a „kétéves szabály” alapján további nyilatkozat kitöltése szükséges, úgy a megelőző beszámolási 
időszakok feltüntetése szükséges.  

Amennyiben adott referencia-időszak tekintetében a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, úgy 
a működés idejét kell megadni, azonban az adatokat éves szintre kell vetíteni.  

Amennyiben a vállalkozás még nem rendelkezik éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, 
összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással, 
úgy referencia-időszaknak a tárgyévet kell tekinteni, azonban az adatokat éves szintre kell vetíteni. 

 
13. Vállalkozás [KKV törvény 19. § 5. pont] 
A KKV törvény alkalmazásában 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. 
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