A Magyar Államkincstár
35/2019. (VIII. 13.) számú
KÖZLEMÉNYE
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló
20/2019. (V. 27.) AM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáról szóló
30/2019. (VII. 8.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
I.

A módosítás indoka

A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM
rendelet (a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet) alapján vissza nem térítendő
általános csekély összegű támogatást igényelhet a szárítmány-előállító tevékenységet folytató
vállalkozás. Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet módosította a 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (1)
bekezdésében a támogatási kérelmek benyújtási határidejét, valamint hatálytalanította a
20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében a kamarai meghatalmazásra vonatkozó
szövegrészt, ezért szükségessé vált a 30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár Közlemény (a
továbbiakban: Közlemény) változással érintett részeinek módosítása.
II. Módosuló rendelkezések
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének 1. és 3.
bekezdése a benyújtási határidő tekintetében az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási kérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül,
ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető
ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be
2019. július 15. és 2019. augusztus 30. között.”
„A támogatási kérelem módosítása is kizárólag az elektronikus kérelemkitöltő felületen
tölthető ki és elektronikus úton nyújtható be legkésőbb 2019. augusztus 30. napjáig.”
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének az 1. pont első bekezdésében az „(ügyfél/elsődleges
képviselő/meghatalmazott)” helyébe „(ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazatott)” szövegrész lép.
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének az 1. pont második bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal:
„d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén kamarai meghatalmazott
útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás”.
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A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének az 1. pont harmadik bekezdésében az „elsődleges
képviselő/meghatalmazott”
helyébe
„elsődleges
képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazatott”szövegrész lép.
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének az 1. pont „a meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás”
alcímű c) pontjának első bekezdésében a „– kivéve kamarai meghatalmazásra –” szövegrész
törlésre kerül, így a bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet alapján 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 meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének 1. pontjában „a meghatalmazott útján történő
kérelembenyújtás” alcíme kiegészül a kamarai meghatalmazásra vonatkozó alábbi
szövegrésszel:
„d) kamarai meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás
A támogatási rendelet alapján kamarai 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 kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő támogatási kérelembenyújtással
kapcsolatos valamely eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végez, a kamarai
meghatalmazott e cselekmények elvégzésére a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető
elektronikus felületet használja.
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
(igénylő) lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az ügyfél
(igénylő) és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papíralapú kamarai meghatalmazást
mindkét fél köteles megőrizni. Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás
papíralapú benyújtásáig a kamarai meghatalmazott az ügyfél (igénylő) helyett és nevében
eljárhat, de amennyiben a kamarai meghatalmazott a meghatalmazást a fentiekben
meghatározott határidőn belül nem nyújtja be az ügyfél (igénylő) 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 (igénylő) a kamarai meghatalmazott általi
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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
(igénylő) 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.
A kamarai meghatalmazás megszűnik a kamarai meghatalmazott NAK-nál fennálló
munkaviszonya megszűnésének időpontjában. A kamarai meghatalmazottnak a tartós
távollétéről vagy munkaviszonyának megszűnéséről - a távollét időtartamának vagy a
megszűnés időpontjának pontos megjelölésével - a Kincstárt és az ügyfelet (igénylőt)
egyidejűleg értesítenie kell. A kamarai meghatalmazott tartós távolléte esetén - ha az ügyfél
(igénylő) ehhez a kamarai meghatalmazásban hozzájárult - a NAK helyettesítő kamarai
meghatalmazottat jelöl ki.”
A Közlemény „III. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, és a
kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című fejezetének „Elektronikus
kapcsolattartás” alfejezetének 2. pontja kiegészül a kamarai meghatalmazásra vonatkozó
alábbi bekezdéssel:
„A kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályoktól eltérően a
kamarai meghatalmazás esetén az iratok az ügyfél részére kerülnek kézbesítésre”.
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
IV. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Általános de
minimis / „Szárítmány-előállítók költségtámogatása” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás
kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2019. augusztus 13.

Dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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