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27/2011. (III.9.) számú
KÖZLEMÉNYE
A kis- és középvállalkozások minősítésére vonatkozó ún. KKV kód bejelentésének
szabályairól

I. A Közlemény jogszabályi alapja
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: MVH eljárási törvény) 2010. december 30-án hatályba lépett 56. § (2) bekezdés g)
pontja alapján a korábbiaktól eltérően a KKV kód bejelentésének elmulasztása esetében a
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.
II. Kis- és középvállalkozások minősítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség
Az MVH hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél
vehet részt – az MVH eljárási törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján –, aki (amely) az
ügyfélnyilvántartásba vétel iránti kérelemben, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó
intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette vállalkozásának a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban: 2004. évi XXXIV. törvény) szerinti minősítését is.
Fontos! A Bizottság 2008. augusztus 6-i, a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK rendelet, a KKV meghatározásáról szóló I.
mellékletének 2. cikke a hazai szabályozással egyezően határozza meg a vállalkozástípust,
továbbá az azt meghatározó alkalmazotti létszámot és pénzügyi határértéket. Így nemcsak a hazai
kis- és középvállalkozásokra, hanem az Európai Unió tagállamában létesített kis- és
középvállalkozásokra is vonatkozik a vállalkozás minősítésére vonatkozó bejelentési
kötelezettség.
A fentieknek megfelelően az ügyfélnyilvántartásba vétel iránti kérelmen (11-1-G001 jelű
Regisztrációs Lap nyomtatvány) vagy az ügyfél-regisztráció módosítási adatlapon (11-1G002 jelű Regisztráció módosító lap) kell bejelenteni a kis- és középvállalkozások
minősítését, melyek megtalálhatóak a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás
menüpont alatt.
III. Kis- és középvállalkozások minősítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetében követendő eljárás

Pénzügyi következményekkel járó intézkedésben 2009. január 6-ától csak az az ügyfél
vehet részt, aki bejelentette a vállalkozása 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését
is. Amennyiben az ügyfél ezen kötelezettségének – 2010. december 30-a előtt – a pénzügyi
következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett
eleget, úgy az MVH érdemi vizsgálatot követően utasította el a kérelmet. A 2010. december
30-át követően indult eljárásokban az MVH az intézkedésben való részvételre irányuló
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, amennyiben a pénzügyi következményekkel
járó intézkedésben részt vevő ügyfél, legkésőbb az adott, a pénzügyi következményekkel
járó intézkedésben való részvétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be
a vállalkozása KKV kódját.

IV. Kapcsolódó jogszabályok
- a Bizottság 2008. augusztus 6-i, a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK rendelete;
- a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény;
- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.
V. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a KKV kód bejelentésének
elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezményt az MVH eljárási törvénymódosítás értelmében a
2010. december 30-át követően indult eljárásokban alkalmazza az MVH.
Az ügyfélnyilvántartással kapcsolatos további információ az MVH kirendeltségein, központi
ügyfélszolgálatán, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Budapest, 2011. március 09.
Palkovics Péter
elnök

2

