
Nyilatkozat 
 
 

Alulírott  _______________________________________________ (képviselő neve) 
 
_____________________________________________________________ (szervezet neve)  
 
_____________________________________________________________ (szervezet címe/székhelye) 
képviseletében eljárva nyilatkozom arról, hogy 
 

� a szervezet a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontja alapján- fogyasztó: az önálló 
foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a 
békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén 
kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, 
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje- fogyasztónak minősül. 
 

� és a kérelmező nem természetes személy pedig külön törvény szerinti  
■ civil szervezet  ■egyház   ■társasház  ■lakásszövetkezet 
■ mikrovállakozás  ■kisvállalkozás  ■középvállalkozás 

 
 
Melléklet:_________ 
 
 
Kelt.: ______________________________ 
        ____________________________________ 
               képviselő/meghatalmazott aláírása 
 
 
 
 
Kitöltési tájékoztató: 
1. A képviselő neve rovatban azt a természetes személyt kell feltüntetni, aki a békéltető testületi eljárást a szervezet 

képviselőjeként vagy meghatalmazottjaként kezdeményezi. 
2. A szervezet neve és címe rovatban a fogyasztóként eljáró nem természetes személy adatait kell feltüntetni. 
3. A Fgytv. 29/B. §: „ A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.. „ Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a 
kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.” Ennek megfelelően az eljárás során a képviseleti jog igazolása 
szükséges. 

4. 2004. évi XXXIV. törvény 3. §  
(1)4 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 mérlegfőösszege legfeljebb 43 
millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2)5 A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3)6 A KKV kategórián belül 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. 
(4)7 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)8 A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott 
befektetők részesedése esetében. 
(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. 

 
 
 


