
A Magyar Államkincstár 
61/2020. (VI. 30.) számú 

KÖZLEMÉNYE 
 

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében mezőgazdasági vállalkozások általi csekély 

összegű költségtámogatás igénybevételéhez kapcsolódó Magyar Államkincstár Közlemények 

módosításáról 
 

 

I. A módosítás indoka 

 

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények 

módosításáról szóló 2020. évi LII. törvény módosította a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló 2007. évi XVII. törvényt (a továbbiakban: Támogatási törvény). A módosításra tekintettel a 

Támogatási törvény 38. § (2) bekezdése alapján - a Támogatási törvény végrehajtására kiadott 

rendelet vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény eltérő rendelkezése hiányában - a kérelmet 

elektronikus úton kell benyújtani. 

 

A jogszabályi környezet változása miatt szükségessé vált: 

a) az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett 

vállalkozások általi csekély összegű költségtámogatás igénybevételéhez szükséges 

nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 25/2017. (III. 27.) számú Magyar Államkincstár 

Közlemény,  

b) az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az 

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű 

támogatásról szóló 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet szerinti egyéb költségtámogatás 

igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről 

szóló 58/2018. (XII. 20.) számú Magyar Államkincstár Közlemény, valamint  

c) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz 

nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 

szerinti egyéb költségtámogatás igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges 

nyomtatvány rendszeresítéséről szóló 45/2020. (V. 26.) számú Magyar Államkincstár 

Közlemény (a továbbiakban: 45/2020. (V. 26.) számú Magyar Államkincstár Közlemény) 

(a továbbiakban együtt: Közlemények) változásokkal érintett részének módosítása.  

 

II. Módosuló rendelkezések 
 

I.)A Közlemények „II. Ügyfél- nyilvántartási kötelezettségek” című fejezete helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

1.) A támogatási kérelmet csak azon vállalkozás nyújthat be, aki/amely a Támogatási törvényben 

foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett. 

 

A Támogatási törvény 38. § (2) bekezdése szerinti elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre 

tekintettel, a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a kérelem benyújtásához az 

ügyfélnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer). 

 

2.) 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 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési útvonal: 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás), valamint az 52/2020. (VI. 22.) számú 

Magyar Államkincstár Közlemény (elérési útvonal: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstar-

kozlemeny) rendelkezései irányadóak. 

 

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján 

végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási 

rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz 

kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. 

 

3.) 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 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 (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) 

azonosítást követő benyújtásával végezheti el. 

 

II.) A Közlemények „Támogatási kérelem benyújtása” című fejezetében az 

 

„évente 

 

január 1. – január 31. 

 

valamint 

 

július 1. – július 31. 

 

közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az 

alábbi címre kell benyújtani: 

 

Magyar Államkincstár 

Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztály 

1476 Budapest, Pf. 407.”  

 

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:  

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstar-kozlemeny
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„évente 

január 1. – január 31., 

valamint 

július 1. – július 31. 

 

közötti időszakban kizárólag elektronikus úton, a Kincstár honlapján 

(www.mvh.allamkincstar.gov.hu) elérhető elektronikus kérelembenyújtó felületen 

nyújthatók be az Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása menüpontban – 

ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően – az Elektronikus kérelemkezelés / 

Általános űrlap benyújtása menüponton belül. 

 

Hiánypótlás, az eljáráshoz kapcsolódó egyéb irat benyújtása 

 

A hiánypótlást, illetve egyéb iratokat a Kincstár honlapján 

(www.mvh.allamkincstar.gov.hu) elérhető elektronikus kérelembenyújtó felületen az 

Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása menüpontban – ügyfélkapus 

azonosítást (bejelentkezést) követően – az Általános ügyintézés / Támogatáshoz 

kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül lehet benyújtani. 

 

  A kérelem elektronikus benyújtására vonatkozó általános szabályok 

 

1.) Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges 

képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazatott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel. 

Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az elektronikus 

benyújtó felületen történő kérelembenyújtás során a nem természetes személyek (pl.: gazdálkodó 

szervezetek) elsődleges képviselő vagy meghatalmazott útján járhatnak el. 

 

A fentiek alapján a támogatási kérelem benyújtási módjai: 

a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus 

hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy 

b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján, vagy 

c) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján 

ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás, vagy 

d) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai 

meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás. 

 

Amennyiben az ügyfél (vállalkozás) elsődleges képviselő/meghatalmazott útján jár el a 

támogatási kérelem benyújtása során, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az 

elsődleges képviselőnek/meghatalmazottnak/kamarai meghatalmazottnak is „kérelemre 

nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie. 

 

a) természetes személy ügyfél (igénylő) saját nevében történő kérelembenyújtás  
 

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 kérelembenyújtó felületre.  

Az elektronikus kérelembenyújtó felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus 

felhasználónév és jelszó megadását követően az ügyfél-azonosító beírása is szükséges. 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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b) elsődleges képviselő útján történő kérelembenyújtás 

 

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 kérelembenyújtó felülethez, és 

megkezdheti a kérelem beadását.  

 

c) meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás 

 

Amennyiben a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő 

teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a 

saját ügyfélkapus azonosítással (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással) 

elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A 

kérelem meghatalmazott általi elektronikus benyújtásához a meghatalmazottnak a Kincstár ügyfél-

nyilvántartási rendszerében „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-

azonosítóval kell rendelkeznie. A meghatalmazott nyilvántartásba vételére a 103/2016. (XII. 22.) 

számú MVH Közlemény V. fejezetének a meghatalmazottra vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

d) kamarai meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás 

 

Ha az elektronikus benyújtó felületen történő 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 nyilvántartásba vételére a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény V. 

fejezetének a kamarai meghatalmazottra vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

2.) A kérelemre indult eljáráshoz kapcsolódó minden dokumentum (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 beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a 

kérelmezőt.  

A KR dokumentum alatt az alábbi foglalom értendő: az ügyfél által ügyfélkapus azonosítással 

benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre szolgáló értesítési tárhelyére továbbított 

dokumentum tartalmát és az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó 

elektronikus dokumentum, amelyet a Kincstár az ügyfél értesítési tárhelyére az elektronikus 

közszolgáltatások nyújtását és igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs 

rendszeren keresztül megküld. 

 

A kamarai meghatalmazás esetén az iratok az ügyfél részére kerülnek kézbesítésre.” 

 

III.) A 45/2020. (V. 26.) számú Magyar Államkincstár Közlemény „IV. A támogatási kérelem 

benyújtásának szabályai a veszélyhelyzetre tekintettel” című fejezete hatályát veszti. 



 

III. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden 

esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető. 

 

Budapest, 2020. június 30. 

 

 

  

 Dr. Kondra Laura 

 mezőgazdasági és vidékfejlesztési  

 támogatásokért felelős  

 elnökhelyettes 
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