A Magyar Államkincstár
1/2018. (I. 23.) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló
építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági
csekély összegű támogatásáról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet szerinti támogatás
igénybevételéről

I.

A támogatás jogszabályi alapja

A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben
keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű
támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a
2017. október 15. és 31. közötti időszakban elszenvedett – a mezőgazdasági termelést
érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2.
§ 34. pontja szerinti vihar által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben
(a továbbiakban: építmény) okozott anyagi kár – viharkár kompenzálása céljából vissza
nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló
támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki/amely olyan a viharkárral érintett
területen gazdálkodik, amelyen a vihar bekövetkezését az Országos Meteorológiai Szolgálat
által üzemeltetett agrometeorológiai honlapon közzétett adatok alátámasztják.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás / Hatályos ügyfél-nyilvántartási
nyomtatványok és kitöltési útmutatók) rendelkezései irányadóak.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfélnyilvántartás) szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra,
hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és
tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A támogatás igénybevételének feltételei
A jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a
viharkárral érintett területen gazdálkodó, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával
foglalkozó természetes személy vagy jogi személy), aki vagy amely
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nyilatkozik
 arról, hogy a fóliás növénykultúra termesztését a viharral érintett településen
folytatja,
 a viharkárral érintett építmény alapterületének nagyságáról,
 arról, hogy az építményt 2017. október 15–31. közötti időszakban viharkár
érte;

2.

3.

rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei
szervezete (röviden: NAK) által kiállított, a Rendelet 1. melléklet szerinti
igazolással;
a jövedelempótló támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
 megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;
 nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;
 megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet) 11/A. §-ában előírt feltételeknek és az ehhez kapcsolódóan
előírt nyilatkozatokat csatolja.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha az
igénylő más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást
igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a csekély összegű
támogatás igénybevételének feltétele, hogy a csekély összegű támogatás igénylőjének
nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető „egy és
ugyanazon vállalkozásnak”.
A nyilatkozattételi kötelezettségre vonatkozó további tájékoztatást a csekély összegű
támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről,
valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló mindenkor
hatályos közlemény tartalmazza, mely elérhető az intézkedésre irányadó közleményeknél a
Kincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/Közlemények).
IV. A támogatás mértéke
A jövedelempótló támogatás mértéke legfeljebb 2000 forint/ m2 a viharkárt szenvedett
építmény alapterülete (m2) alapján.
A támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele „egy és ugyanazon
vállalkozásnak” minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű
támogatási keretet. Ha a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegével a
mezőgazdasági termelő a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében
meghatározott összeget túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a csekély
összegű támogatási keretet meghaladó része elutasításra kerül.
Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a Rendelet 6.
§ (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a mezőgazdasági termelő részére legfeljebb
megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.
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V. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet a Rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott, jelen közlemény
melléklete (N0750) szerinti „ A 2017. októberi vihar által a fóliás növénykultúrákban okozott
kár kompenzálásának mezőgazdasági csekély összegű támogatása iránti kérelem” elnevezésű
nyomtatványon
2018. február 15. és március 15. között
postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407
VI. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
VII.Kapcsolódó jogszabályok
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;
- a 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a
mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet;
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a
halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és
az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet;
- a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a
halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások
esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági
rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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VIII.

További információ

Az intézkedéssel kapcsolatos további információ megtalálható a Kincstár honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / Nemzeti támogatások /
Mezőgazdasági de minimis / A 2017. októberi vihar által a fóliás növénykultúrákban okozott
kár kompenzálásának mezőgazdasági csekély összegű támogatása” cím alatt, továbbá
tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2018. január 23.
Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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Tájékoztató
a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a
mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)(3) bekezdései alapján az alábbi adatok pénzügyi évre vonatkozóan évente, illetve naptári évre
vonatkozóan negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.)
esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó
adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések
jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített
kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme,
összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek
pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján
visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a
tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy
tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető
jogait,
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-

-

az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig
kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon, az Európai
Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. §
b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a (1) bekezdése alapján kérheti, hogy a
Kincstár az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a
tagállami jogrendszer szabályai – az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági
jogérvényesítés szabályai – által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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