A Magyar Államkincstár
94/2020. (IX. 25.) számú
KÖZLEMÉNYE
a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás”
minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről
I. Jogszabályi alapok
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
(a továbbiakban: általános csekély összegű 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 továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű bizottsági rendelet), valamint 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 továbbiakban: halászati csekély összegű bizottsági rendelet) (a
továbbiakban együttesen: csekély összegű bizottsági rendeletek) bevezette az egy és ugyanazon
vállalkozás fogalmát.
A csekély összegű bizottsági rendeletekkel összhangban, 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] a csekély
összegű támogatást igénybe vevők részére nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő az egy és
ugyanazon vállalkozás minőségre, az alkalmazott üzleti évre (mely alapján a keretkihasználtságot
ellenőrizni szükséges), valamint az adott üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben igénybe
vett általános csekély összegű támogatások összegére (mértékére) vonatkozóan.
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) bekezdésének f) pontja, valamint a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti a csekély összegű bizottsági rendeletek
hatálya alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó
mezőgazdasági, halászati, valamint a vidékfejlesztési, erdészeti és vadgazdálkodási célú általános
(a továbbiakban együttesen: mezőgazdasági célú) csekély összegű támogatások nyilvántartási
rendszerét.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás
minőségre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség abban az esetben áll fenn, ha a mezőgazdasági
célú csekély összegű támogatást igénylő kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt
megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősül.
Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre és a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazására
vonatkozó nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) a Kincstár részére kell teljesíteni.
A Támogatási törvény 38. § (2) bekezdése alapján a Nyilatkozatot kizárólag ügyfélkapun
keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani az erre rendszeresített elektronikus felületen
keresztül.
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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 mindenkor hatályos közlemény (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvhkozlemeny) rendelkezései az irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben (a továbbiakban: Ügyfél-nyilvántartási Rendszer) szereplő adatok alapján végzi,
ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
szereplő adatai mindig naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó
változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelembenyújtó felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adategyeztetés.
Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelembenyújtó 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 ügyfélnyilvántartási 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 (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető)
azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
III. Nyilatkozattételre kötelezettek köre
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a csekély összegű támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a csekély összegű támogatás igénylője nyilatkozzon a Kincstár
részére – az alábbi esetekben – arról:
− hogy a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást
igénybe vett mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon
vállalkozásnak, valamint
− ha a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, vagy új üzleti évre tér át (a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 11. §-a szerinti kivételek alapján).
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1. A csekély összegű bizottsági rendeletek preambulumának (4) bekezdése szerint az Európai
Unió Működéséről szóló Szerződésben meghatározott versenyszabályok alkalmazásában
vállalkozás minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül jogállásától és
finanszírozásának módjától.
Ennek megfelelően a csekély összegű támogatás szempontjából vállalkozásnak
minősülnek az alább felsorolt természetes és jogi személyek:
természetes személyek
mezőgazdasági őstermelő
egyéni vállalkozó
egyéni cég
családi gazdálkodó
családi gazdaság tagja
egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű
támogatásra jogosult természetes személy

jogi személyek
egyesület
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt.)
szövetkezet
egyesülés
alapítvány

2. A csekély összegű bizottsági rendeletek 2. cikkének 2. pontja értelmében egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok
legalább egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai
szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó részesedés);
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik
vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító
okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott
vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül
ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
A fentiekben felsorolt kapcsolati formák bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson
keresztül rendelkező vállalkozások is egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Az egy és ugyanazon vállalkozás minőség jelen fejezet 1. pontjában nevesített vállalkozások
között értelmezhető, illetve állhat fenn.
Felhívjuk figyelmét, hogy az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre vonatkozóan bővebb és
gyakorlati tájékoztatást a jelen közlemény 3. számú melléklete, a „Tájékoztató az általános,
mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások odaítélésével összefüggésben
alkalmazandó „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmáról” szóló, az Agrárminisztérium által
2019. június 17. napján megjelentetett közlemény [Földművelésügyi Értesítő LXIX. évfolyam 4.
szám] (a továbbiakban: Földművelésügyi Értesítő) tartalmaz.
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IV. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatok
1. A csekély összegű bizottsági rendeletek alapján igénybe vehető csekély összegű
támogatások igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatok az alábbiak:
a) az egy és ugyanazon vállalkozás minőségére vonatkozó nyilatkozat;
b) az egy és ugyanazon vállalkozás minőséget érintő változásról/megszűnésről szóló
nyilatkozat;
c) a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozat.
2. Az 1. pont szerinti nyilatkozatokat az alábbi esetekben nem kell benyújtani:
Az a) és a b) pont szerinti nyilatkozatot
− amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő nem minősül a csekély összegű
rendeletek alapján más vállalkozással/vállalkozásokkal egy és ugyanazon vállalkozásnak;
− amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás minőséggel érintett vállalkozások
valamelyike már nyilatkozott a köztük fennálló egy és ugyanazon vállalkozás
minőségről, akkor a nyilatkozó vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
többi vállalkozásnak már nem kell ismételten nyilatkozatot benyújtania erre
vonatkozóan, így a rájuk vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítettnek
tekinthető.
A c) pont szerinti nyilatkozatot
− amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő a naptári évvel megegyező üzleti évet
alkalmaz;
***
Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás minőség a nyilatkozat benyújtását és annak
Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően változik vagy megszűnik, arról az egy és
ugyanazon vállalkozás minőséggel érintett vállalkozások bármelyike jogosult a változásbejelentésre vonatkozó nyilatkozatot benyújtani. Ezzel a nyilatkozattal a változás-bejelentésre
vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítettnek tekinthető a többi érintett vállalkozás
tekintetében is.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal, úgy az általuk igénybe
vett valamennyi csekély összegű támogatás egy közös csekély összegű támogatási keretet terhel,
így az egy és ugyanazon vállalkozásban részt vevő vállalkozások részére együttesen rendelkezésre
álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 25 000 euró/3 év, a halászati csekély
összegű támogatási keret 30 000 euró/3 év, az általános csekély összegű támogatási keret pedig
200 000 euró/3 év. A vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozás/vállalkozások részére csekély összegű támogatás kizárólag a fent megjelölt
keretösszegek figyelembe vételével nyújtható, legfeljebb a rendelkezésre álló szabad csekély
összegű támogatási keret mértékéig.
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Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a csekély összegű támogatás igénylésekor a
támogatást nyújtó szerv részére kötelező nyilatkozni arról, hogy az egy és ugyanazon
vállalkozás minőség bejelentésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésre
került-e a Kincstár felé. A nyilatkozat ellenőrzése, valamint a támogatás megalapozása
érdekében, annak odaítélése előtt a támogatást nyújtó szerv a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján megkeresi a Kincstárt, és a Kincstár által szolgáltatott adatok alapján dönt a támogatás
odaítéléséről, illetve annak elutasításáról.
V. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatok benyújtásának
módja és ideje
1. Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre vonatkozó nyilatkozatot a csekély összegű
támogatás igénylőjének legkésőbb a csekély összegű támogatás első alkalommal történő
igénylésekor kell benyújtania.
Amennyiben a csekély összegű támogatás igénylőjénél az egy és ugyanazon vállalkozás
minőséget érintő változás áll be, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a változást
követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igénylésekor meg kell tennie.
2. A naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó
nyilatkozatot a csekély összegű támogatás igénylőjének a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás
igénylésekor kell megtennie.
***
Az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolással
nyilvántartásba vett ügyfélre vonatkozó benyújtási szabályok
A Nyilatkozatot – beleértve az esetleges változás-bejelentéseket is – jelen közlemény 1. számú
melléklete szerinti, X2000-04 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az
egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű
nyomtatványon, annak elektronikus másolatát kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kell benyújtani – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus
ügyintézés alkalmazás, „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Általános űrlapbenyújtás” /
„Egy és ugyanazon vállalkozás” jogcím” almenüpont segítségével.
Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
***
Az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben NEM szereplő, ügyfél-azonosítóval nem rendelkező
ügyfélre vonatkozó benyújtási szabályok
A Nyilatkozatot – beleértve az esetleges változás-bejelentéseket is – jelen közlemény 1. számú
melléklete szerinti, X2000-04 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az
egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű
nyomtatványon, annak elektronikus másolatát kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül az e-Papír szolgáltatás használatával kell benyújtani a Kincstár részére.
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Az e-Papír szolgáltatás elérésének útvonala:
https://epapir.gov.hu/
Az e-Papír szolgáltatás használatára vonatkozó tájékoztató az alábbi útvonalon keresztül érhető el:
https://epapir.gov.hu/sugo
Az e-Papír szolgáltatáshoz nagyszámú szervezet csatlakozott, amelyek részére több ügytípusban
nyújtható be beadvány. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-Papír űrlap helyes kitöltése – a postai
küldemények címzéséhez hasonlóan – a feldolgozás fontos feltétele. Kizárólag pontos kitöltése
esetén biztosítható, hogy a benyújtott nyilatkozat a lehető legrövidebb időn belül továbbításra
kerüljön a Kincstár részére. Az ügyintézési határidő a nyilatkozatnak a Kincstárhoz történő
beérkezését követő munkanapon kezdődik.
Az irat helyes besorolása érdekében kérjük, hogy az e-Papír szolgáltatás „Új levél írása” űrlapon
az alábbi adatok kerüljenek megadásra:
Témacsoport: Mezőgazdaság, környezetvédelem
Ügytípus: Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz közvetlenül nem kapcsolódó
beadvány
Címzett: Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős
Elnökhelyettes
Levél tárgya: X2000-04 – HÜFF
Kérjük, hogy fordítson kiemelt figyelmet az e-Papír űrlap fentieknek megfelelő, pontos
kitöltésére!
Az e-Papír űrlap kitöltését követően a beadványhoz csatolandó a benyújtani kívánt X2000-04
számú nyilatkozat.
Kérjük, hogy az e-Papír szolgáltatást csak abban az esetben vegye igénybe, ha nem
rendelkezik a Támogatási törvény szerinti, kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként ügyfélazonosítóval.
VI. A nyilatkozatok nyilvántartásba vétele
1. A Kincstár az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre, valamint az alkalmazott üzleti évre
vonatkozó nyilatkozatokban szereplő adatokat a mezőgazdasági célú csekély összegű
támogatások nyilvántartási rendszerének működtetésével összefüggésben, hivatalból indított
eljárás keretében nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A döntést közli a nyilatkozatot
tevő ügyféllel, valamint a nyilatkozattevő által bejelentett, vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő többi vállalkozással is.
2. Ha a nyilatkozatot tevő ügyfél, és/vagy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozás(ok) még nem rendelkeznek az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való
nyilvántartásba vétel során megállapított ügyfél-azonosítóval, akkor a Kincstár a Támogatási
törvény 30. § (4) bekezdése alapján hivatalból állapítja meg az ügyfél-azonosítót részükre.
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3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a csekély összegű támogatás igénylője más, a
tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett
vállalkozással/vállalkozásokkal egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül és az erről szóló
nyilatkozat megtételét elmulasztja, illetve a csekély összegű támogatás igénylője az
alkalmazott üzleti évre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az
a Támogatási törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.
***
Javasoljuk, hogy a Nyilatkozat kitöltését megelőzően a Földművelésügyi Értesítő szerinti
gyakorlati példák, illetve az egy és ugyanazon vállalkozás minőség fennállására vonatkozó
információk alapos tanulmányozását, a jelen Közlemény III. fejezet 2. pontjának a), b), c) vagy
d) pontja szerinti kapcsolatok fennállásának eldöntése érdekében. Amennyiben jelen
Közlemény III. fejezet 2. pontjában szereplő kapcsolatok egyike sem áll fenn – tehát nem teljesül
az egy és ugyanazon vállalkozás minőség –, akkor nyilatkozatot nem kell tennie.
Az indokolatlan – az egy és ugyanazon vállalkozás minőség feltételeinek meg nem felelő –
nyilatkozatok a megjelölt ügyfelek egyéni csekély összegű támogatási keretei a nyilatkozat
nyilvántartásba vétele alapján indokolatlanul terhelnek kizárólag egy közös keretet.
VII. A közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. számú melléklet: „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és
ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű X2000-04 számú
nyomtatvány
2. számú melléklet: Kitöltési útmutató
3. számú melléklet: Tájékoztató az általános, mezőgazdasági és halászati csekély összegű
támogatások odaítélésével összefüggésben alkalmazandó „egy és ugyanazon vállalkozás”
fogalmáról
VIII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon
vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi
kötelezettségről szóló 50/2018. (XI. 10.) számú Kincstár Közlemény hatályát veszti.
IX. Kapcsolódó jogszabályok

̶

̶

̶

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 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;
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;
7

̶
̶
̶
̶

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. 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 eltérés merül fel, úgy minden
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu), illetve
tájékoztatás
kérhető
az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu,
valamint
a
deminimis@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. szeptember 25.

Dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős
elnökhelyettes
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