Magyar Államkincstár
57/2022. (VIII. 8.) számú
KÖZLEMÉNYE
a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről
szóló 16/2022. (IV. 29.) AM rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

I. Az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi alapja
A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló
16/2022. (IV. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében adatszolgáltatásra
kötelezett a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének XXI. részében meghatározott mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (a
továbbiakban: mezőgazdasági eredetű etil-alkohol) erjesztés és desztilláció útján történő
előállítását, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági eredetű etilalkohol feldolgozását vagy csomagolását végző személy vagy szervezet.
II. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének alapfeltételei
1.) Adatszolgáltatási kötelezettségét csak azon ügyfél tudja teljesíteni, aki/amely a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a
továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének
eleget tett.
Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28.§ (3a)
bekezdése alapján az ügyfélnek elektronikus úton történő adatszolgáltatás/kérelem benyújtása
esetén „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Kincstár által
működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban:
ügyfél-nyilvántartás).
2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel
és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény
(amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adatellenőrzés.

1

Az adatellenőrzés elvégzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves
ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő
teljesítéséig kérelembenyújtás/adatszolgáltatás nem lehetséges, kizárólag az adatok
helyesbíthetőek, javíthatóak és az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.
Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges.
Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:
 a tárgyév január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
 a tárgyév január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok
módosítása iránti kérelmet.
Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait
módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
III. Az adatszolgáltatás teljesítése
Az adatszolgáltatási kötelezettség a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül,
ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, és
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással teljesíthető. Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésére vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú
nyomtatványokat.
Adatszolgáltatási kötelezettséget évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év
február 1. 00:00:00 óra és február 15. 23:59:59 óra között
kell teljesíteni. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy adatszolgáltatást nyújthat be.
Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy az adatszolgáltatást benyújtó személy
(ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel. Az adatszolgáltatás teljesítésének módjára vonatkozó
részletszabályok jelen közlemény IV. fejezet 1.) pontjában találhatóak.
Amennyiben az adatszolgáltató vagy elsődleges képviselő/meghatalmazott adataiban eltérés
van a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási
rendszerének adatai között, akkor az elektronikus beadási felület nem érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb
gondoskodjon az ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik
azzal.
Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás
adatszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni.
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IV. Elektronikus kapcsolattartás
1.) Jelen közlemény III. pontja szerint az adatszolgáltatás elektronikus benyújtásának feltétele,
hogy az adatszolgáltatásra kötelezett (ügyfél / elsődleges képviselő / meghatalmazott /
kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kitöltő felületen történő adatszolgáltatás során a nem természetes személyek (pl.:
gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő/meghatalmazott/ kamarai meghatalmazott útján
járhatnak el.
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett elsődleges képviselő/meghatalmazott/
kamarai meghatalmazott útján jár el az adatszolgáltatás teljesítése során, a benyújtásának
időpontjában
az
elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak/kamarai
meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba
vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
Az adatszolgáltatás benyújtásának módjai:
a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján, vagy
c) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott
útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás, vagy
d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén kamarai
meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.
a) természetes személy ügyfél saját nevében történő adatszolgáltatás:
Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezést követően az ügyfél
beléphet a benyújtásra szolgáló elektronikus kitöltő felületre és megkezdheti az elektronikus
űrlap kitöltését.
Az elektronikus kitöltő felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus felhasználónév és
jelszó megadását követően az ügyfél-azonosító beírása is szükséges.
b) elsődleges képviselő útján történő adatszolgáltatás:
Az elsődleges képviselet – ügyfél-nyilvántartásba történő – elektronikus bejelentését követően
az elsődleges képviselő saját ügyfélkapuját használva, a nem természetes személy ügyfél
nevében azonnal hozzáférhet a képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus kitöltő felülethez, és
megkezdheti az adatszolgáltatás kitöltését.
Az elsődleges képviselő útján történő eljárásra az 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár
Közlemény IV. fejezetének rendelkezései irányadóak.
c) meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás:
A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban:
22/2016. (IV.5.) FM rendelet) meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Továbbá a meghatalmazásra vonatkozóan az 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény
IV. fejezetének rendelkezései irányadóak.

3

Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése során a
kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját
ügyfélkapus azonosítást (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással)
követően elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus
elvégzéséhez. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus benyújtásához a
meghatalmazottnak a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében „kérelemre nyilvántartásba
vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A meghatalmazást személyesen, postai úton az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye
szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően elérhető elektronikus felületen keresztül a Kincstár részére kell
benyújtani.
A meghatalmazást a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon
kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott ügyfél-azonosítóját,
c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d) azon jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e) az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
A Kincstár kizárólag a fentieknek megfelelő, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi
nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazást visszautasítja.
A meghatalmazás benyújtásának esetei:
- a meghatalmazott által a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazást a meghatalmazásban szereplő eljárási
cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen
is be kell nyújtani az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz. A meghatalmazást a Kincstár a papíralapú beérkezését követő
három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba
veszi, és erről döntést hoz. A meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen
benyújtott meghatalmazás Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően végezhet
eljárási cselekményt;
- ha a meghatalmazott mellett az ügyfél (kérelmező) is rendelkezik saját
ügyfélkapuval, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapus azonosítással benyújtott
meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó az
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen jóváhagyhatja. A
meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást vagy megszüntetést
papír alapon nem kell benyújtani. A meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy
visszavonás esetén a meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazó által
történt elektronikus jóváhagyás beérkezésének időpontja vagy a meghatalmazáson
megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás vagy a
meghatalmazás visszavonás ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásának
időpontja. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor
a kinyomtatott és aláírt meghatalmazást postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatal részére a
fentiekben foglaltak szerint;
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a meghatalmazó által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazás, a meghatalmazás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben.

A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás benyújtására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike
képviselheti, azonban az elektronikus űrlapkitöltő felületen eljárási cselekményt egyidejűleg
csak egy meghatalmazott végezhet.
A meghatalmazás visszavonása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, postai úton
vagy személyesen az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz
vagy elektronikusan, ügyfélkapus hozzáféréssel, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon,
ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus űrlapon nyújtható be
a Kincstárhoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi visszavonása esetén a bejelentéshez
csatolni kell annak igazolását, hogy a meghatalmazott a meghatalmazás visszavonásáról
értesítette a meghatalmazót. Az igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a
Kincstár irányában nem hatályos.
A meghatalmazott által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen
keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló nyilatkozatot az elektronikus
benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az ügyfél
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A meghatalmazás
meghatalmazott általi egyoldalú megszüntetése esetén a papíralapú bejelentéshez csatolni kell
a fenti bekezdés szerinti igazolást. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás és az
igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstárral szemben nem hatályos.
d) kamarai meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás:
A kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra az 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 12. §-ában
a kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá a
meghatalmazásra vonatkozóan az 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény IV.
fejezetének vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Ha az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő adatszolgáltatással kapcsolatos valamely
eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végez, a kamarai meghatalmazott e
cselekmények elvégzésére a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületet
használja.
Az adatszolgáltatás elektronikus benyújtásához a kamarai meghatalmazottnak „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie az ügyfélnyilvántartási rendszerben.
Az eljárására vonatkozó kamarai meghatalmazást ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően
elérhető elektronikus kitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus
űrlapon kell a kamarai meghatalmazottnak benyújtania a Kincstárhoz.
A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen
keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus benyújtást követő tizenkét
napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az ügyfél
(kérelmező) lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az ügyfél
(kérelmező) és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papíralapú kamarai
meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni.
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Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papíralapú benyújtásáig a kamarai
meghatalmazott az ügyfél (kérelmező) helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a kamarai
meghatalmazott a meghatalmazást a fentiekben meghatározott határidőn belül nem nyújtja be
az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, a
kamarai meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak.
A kamarai meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy visszavonás esetén a
meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazás elektronikus benyújtásának
időpontja vagy a kamarai meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint
a meghatalmazás benyújtásának vagy a meghatalmazás visszavonásának dátuma.
A kamarai meghatalmazást az ügyfél (kérelmező) a kamarai meghatalmazott általi
elektronikus benyújtást követő tizenkét napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha
rendelkezik saját ügyfélkapus azonosítással elérhető értesítési tárhellyel. Ebben az esetben a
kamarai meghatalmazást nem kell papír alapon benyújtani.
A kamarai meghatalmazás módosítására vonatkozóan is a kamarai meghatalmazás
benyújtásának szabályait kell alkalmazni.
A kamarai meghatalmazás benyújtására nem alkalmazható az a rendelkezés, hogy az ügyfél
(kérelmező) által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül
benyújtott kamarai meghatalmazás a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában
hatályossá válik a Kincstárral szemben.
A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több
kamarai meghatalmazott igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás
megszüntetésére a fenti c) pontban foglaltak az irányadók.
2.) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás.
Az adatszolgáltatásra kötelezett vagy elsődleges képviselője/meghatalmazottja/kamarai
meghatalmazottja a kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a
felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – a Kincstár felé teljesítendő, a
Rendeletben, valamint a Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve
jogosultságát kizárólag elektronikus úton, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatás igénybevételével teljesítheti, illetve gyakorolhatja.
A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket,
dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli az ügyféllel,
meghatalmazottjával, kamarai meghatalmazott esetén a kamarai meghatalmazottjával (a
Támogatási törvény rendelkezése alapján – kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén – a
Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek
megfelelő személynek kézbesíti).
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó ügyfél vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti az ügyfelet.
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V. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések
Jelen közlemény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
VI. Kapcsolódó jogszabályok
Európai uniós jogszabályok
-

-

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 20-i (EU) 2017/1185
bizottsági végrehajtási rendelet.

Nemzeti jogszabályok
-

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet;
a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről
szóló 16/2022. (IV. 29.) AM rendelet.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VII. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Egyéb /
Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatása” menüpont alatt,
illetőleg tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mv.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2022. augusztus 8.

Detre Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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