Magyar Államkincstár
47/2020. (VI. 11.) számú
KÖZLEMÉNYE
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és
támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerinti
nyomtatványok közzétételéről szóló 7/2018. (II. 12.) számú Magyar Államkincstár
Közlemény módosításáról

I. Jogszabályi alap, módosuló rendelkezések
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és
támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése
alapján a Kincstár teszi közzé a támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő
átadásáról szóló bejelentés benyújtásának módját. Tekintettel a bejelentés elektronikus
felületen történő teljesítésének előírására szükségessé vált a szőlőfeldolgozás és a borkészítés
során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló
70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről szóló 7/2018. (II. 12.)
számú Magyar Államkincstár Közlemény módosítása.
A Közlemény „IV. A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásának
bejelentése” című fejezet helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
A Rendelet 19. § (1) bekezdése alapján a támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra
történő átadásáról a támogatás kérelmezőjének értesítenie kell a Kincstárt a közleményben
közzétett módon az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően.
A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásának bejelentését a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül elektronikus úton, ügyfélkapus
bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen az általános űrlap
benyújtás funkció alkalmazásával kell teljesíteni.
A bejelentés elektronikus benyújtásának feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy
(ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel.
Amennyiben a kérelmező vagy elsődleges képviselő/meghatalmazottja adataiban eltérés van a
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerének
adatai között, akkor az elektronikus kérelem 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 során a bejelentést a
rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell megtenni, a csatolandó dokumentumokat
pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni.
Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelemkitöltő felületen történő bejelentés során a nem természetes személyek
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(pl.: gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő/meghatalmazott/ kamarai meghatalmazott
útján járhatnak el.
Amennyiben a kérelmező elsődleges képviselő/meghatalmazott útján jár el a bejelentés
benyújtása
során,
a
bejelentés
benyújtásának
időpontjában
az
elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A bejelentés benyújtási módjai:
a) természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén, amennyiben rendelkezik
ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
b) nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén elsődleges képviselője útján
ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás, vagy
c) természetes személy vagy nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő
benyújtás, vagy
d) természetes személy és nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.
a) természetes személy ügyfél (kérelmező) saját nevében történő bejelentés benyújtása:
Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus bejelentkezést követően az ügyfél
beléphet a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus kérelemkitöltő felületre.
Az elektronikus kérelemkitöltő felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus
felhasználónév és jelszó megadását követően az ügyfél-azonosító beírása is szükséges.
b) elsődleges képviselő útján történő bejelentés benyújtása:
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 kérelemkitöltő
felülethez, és megkezdheti a bejelentő felület kitöltését.
c) meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás:
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 –
kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit, az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól szóló Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 103/2016 (XII.22.) számú
közleményének, illetve a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 21/2020. (IV. 06.)
számú Magyar Államkincstár közleményének a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
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beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adategyeztetés.
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 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:



2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító
kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
II. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
III. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor /
Borászati melléktermékek lepárlásának támogatása” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás
kérhető az mv.ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. június 11.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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