A Magyar Államkincstár
33/2020. (IV. 29.) számú
KÖZLEMÉNYE
az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtására vonatkozó a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján
alkalmazandó átmeneti szabályokról
I. A közlemény célja, jogszabályi alapok
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási
tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet] rendelkezéseire, szükségessé vált az abban
foglaltakra tekintettel az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó
hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtására vonatkozó szabályok átmeneti
rendelkezéseiről szóló közlemény kiadása.
Az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről
szóló 28/2018. (V. 7.) számú Kincstár Közlemény rendelkezéseit jelen közlemény hatálya
alatt az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: Támogatási törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) működteti az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó
mezőgazdasági, halászati, vidékfejlesztési, erdészeti és vadgazdálkodási célú (együttesen:
mezőgazdasági célú) csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerét (a
továbbiakban: csekély összegű nyilvántartás).
Az ügyfél személyesen (azaz saját nevében) vagy meghatalmazott útján – a Támogatási
törvény 55/C. § (1) bekezdése alapján – hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel
fordulhat a Kincstárhoz, a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben – az ügyfél
saját jogán, illetve 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] alapján az ügyféllel „egy és
ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán – igényelt mezőgazdasági célú
csekély összegű támogatások figyelembe vételével a csekély összegű nyilvántartásban
szereplő adataira vonatkozóan.
A 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Támogatási törvény
hatálya alá tartozó eljárásokban az irat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervhez az általa rendszeresített elektronikus felületen keresztül is benyújtható.
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II. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos új
szabályok
A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet (jelen fejezetben a továbbiakban:
kérelem) elsődlegesen elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani – a
Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus ügyintézés alkalmazás,
„Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű
támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével.
Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
Fontos kiemelni, hogy az 1. pontban szereplő elektronikus benyújtás mellett, a kérelmet
postai úton is be lehet nyújtani továbbra is a Magyar Államkincstár Horizontális Ügyekért
Felelős Főosztály 1476 Budapest, Pf. 407. címre, valamint az ügyfél személyesen (saját
nevében) vagy meghatalmazottja útján is jogosult hatósági bizonyítvány kiállítása iránti
kérelmet benyújtani.
Amennyiben a kérelmet az ügyfél meghatalmazott útján kívánja benyújtani, akkor a
meghatalmazás tekintetében
− az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba
vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH
Közleményben
(elérésének útvonala: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo//tamogatas/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny), valamint
− az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő
nyilvántartásba vétel és változás bejelentés a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő
alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó
átmeneti szabályairól szóló 25/2020. (IV. 21.) számú Kincstár Közleményben
(elérésének útvonala: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek//kozlemeny/25-2020-iv-21-szamu-kincstar-kozlemeny)
meghatározottak alapján járhat el.
VI. A közlemény mellékletei
1. számú melléklet: felhasználói kézikönyv a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
elektronikus benyújtásához
VII. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor a közlemény
hatályon kívül helyezéséről a Kincstár külön közleményt ad ki.
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VIII. Kapcsolódó jogszabályok
− 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;
− az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról (EGT vonatkozású szöveg) szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
− 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 mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
− a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV.
16.) Korm. rendelet;
− a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet;
− az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet;
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További
információk
megtalálhatóak
a
Magyar
Államkincstár
honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu),
illetve
tájékoztatás
kérhető
a
deminimis@allamkincstar.gov.hu és az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail
címeken.

Budapest, 2020. április 29.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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