FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára
vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
benyújtó felület használatához

Budapest, 2020.

1. Bevezetés
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, valamint a vidékfejlesztési, erdészeti és
vadgazdálkodási célú általános (együttesen: mezőgazdasági célú) csekély összegű támogatások
nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban: csekély összegű nyilvántartás).
Az ügyfél saját nevében vagy meghatalmazott/elsődleges képviselő/kamarai meghatalmazott útján (a
közlemény III. fejezetében részletezett szabályoknak megfelelően) – a Támogatási törvény 55/C. § (1)
bekezdése alapján – hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel (a továbbiakban: kérelem)
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.
1.1. Közlemény
A kérelmet az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásáról szóló 91/2020. (IX. 7.)
számú Kincstár Közlemény alapján elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
1.2. A kérelem elektronikus benyújtásának módja
A kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően lehet
benyújtani – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, erre rendszeresített általános elektronikus
kérelembenyújtó felületen keresztül – az 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
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2. A felület felépítése
A kérelem elektronikus benyújtása az „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés
/ Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpontjából indítható el.

A kérelem kitöltése az „Új kérelem” gombra kattintással indítható el:
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Szerkesztés alatt álló, még be nem nyújtott kérelem szerkesztésére is van lehetőség a „Rögzítés alatt
álló kérelmek” „Folytatás” gomb megnyomásával.

A rögzítés alatt álló kérelmet a „Törlés” gombbal lehet törölni.
Az „Új kérelem” gomb megnyomását követően a felugró tájékoztatókat kérjük figyelmesen olvassa el,
majd a „Rendben” gombra kattintva lehet továbblépni a kérelemhez.
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A kérelem egy előre megírt sablon szöveget tartalmaz, amely a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti
kérelem benyújtásáról szól, illetve egy nyilatkozatot. Kérjük a nyilatkozat szövegét figyelmesen olvassa
el.
A kérelem véglegesítése az „Elfogadom” gomb megnyomásával lehetséges. Amennyiben a „Nem
fogadom el” gombot választja a kérelem nem nyújtható be.
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A nyilatkozat elfogadását követően a „Beadás” gomb aktívvá válik, a kérelem benyújtható elektronikus
úton.

A benyújtott kérelem ezt követően pdf formátumban is elérhetővé válik a benyújtó felületről.
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3. A felület működésével kapcsolatos hibabejelentés, kérdés
Kérjük, hogy a felület működésével, fennálló hibával kapcsolatban felmerülő kérdéseit, jelzéseit a
Kincstár
honlapjának
Mezőgazdaság
és
Vidékfejlesztés
alportálján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz) keresztül a Kérdés-válasz moduljában tegye fel,
megjelölve a kategóriát: Csekély összegű támogatás (de minimis).

További információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu), illetve
tájékoztatás kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
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