
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
56/2014. (IV. 11.) számú 

 
KÖZLEMÉNYE 

 
a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon 

vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi 
kötelezettségről  

 
 

I. A közlemény célja, jogszabályi alapok 

 

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély 

összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 

1535/2007/EK bizottsági rendeletet felváltó, 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 és a 

Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 

december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet  felváltó, 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 mezőgazdasági és az általános 

csekély összegű (a korábbi elnevezés szerint de minimis) támogatások vonatkozásában 

bevezette az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát, valamint rendelkezik arról, hogy a 

vállalkozás által alkalmazott pénzügyi év alapján kell a keretkihasználtságot ellenőrizni. Új 

rendelkezés továbbá, hogy a csekély összegű támogatások összege egy és ugyanazon 

vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 000 eurót. 

 

Fentiekkel összhangban a csekély összegű támogatás igénylőjének az agrár- és 

vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. 

(XII. 13.) Korm. rendelet alapján 2014. március 28. napjától új nyilatkozattételi 

kötelezettségei keletkeztek. 

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a nyilvántartásba vételre, valamint a 

nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági 

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés 

szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) 

irányadóak. 

Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-

nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a 

nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is. 

 

III. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatok  

 

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

alapján igénybe vehető csekély összegű támogatások igényléséhez kapcsolódóan 2014. 

március 28. napjától bevezetett új nyilatkozatok: 

 

 az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségére vonatkozó nyilatkozat; 

 az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőséget érintő változásról szóló nyilatkozat; 

 a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó 

nyilatkozat. 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013


Amennyiben a támogatást igénylő nem minősül egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal „egy 

és ugyanazon vállalkozásnak”, illetve a naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmaz, úgy 

nem kell nyilatkozatot benyújtania. 

 

IV. A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatok 

benyújtása 

 

2014. március 28. napjától az „egy és ugyanazon vállalkozási” minőségre vonatkozó 

nyilatkozatot az általános, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatást igénylőnek jelen 

közlemény 1. számú melléklete szerinti, G2000-01 számú „Nyilatkozat a csekély összegű 

támogatások igényléséhez az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott 

üzleti évről” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtania legkésőbb a csekély összegű 

támogatás első alkalommal történő igénylésekor az adott csekély összegű támogatást nyújtó 

szerv részére. 

 

Amennyiben az általános, illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatást igénylőnél az 

„egy és ugyanazon vállalkozási” minőségét érintő változás áll be, úgy arra vonatkozó 

nyilatkozatát a megfelelő rovat jelölésével szintén jelen közlemény 1. számú melléklete 

szerinti, G2000-01 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az „egy 

és ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű 

nyomtatványon kell benyújtania az MVH felé, annak figyelembe vételével, hogy a 

nyilatkozatot – legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű 

támogatás igényléséig – bármelyik egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő érintett 

vállalkozás megteheti.  

 

2014. március 28. napjától a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre 

vonatkozó nyilatkozatot a csekély összegű támogatás igénylőjének jelen közlemény 1. számú 

melléklete szerinti, G2000-01 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások 

igényléséhez az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott üzleti évről” 
elnevezésű nyomtatványon kell benyújtania a csekély összegű támogatás első alkalommal 

történő igénylésekor vagy az áttérést követő első csekély összegű támogatás igénylésekor az 

MVH részére. 

 

A naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozatot, 

továbbá az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőséget érintő változás-bejelentési 

nyilatkozatot, illetve amennyiben az MVH a csekély összegű támogatást nyújtó szerv, úgy 

az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségére vonatkozó nyilatkozatot postai úton az MVH 

– ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell 

benyújtani. 

Az MVH megyei kirendeltségek postacíme az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) érhető el. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az általános, illetve a mezőgazdasági csekély 

összegű támogatás igénylője más vállalkozással/vállalkozásokkal „egy és ugyanazon 

vállalkozásnak” minősül és az erről szóló nyilatkozat megtételét, illetve az ehhez kapcsolódó 

változás-bejelentést elmulasztja, illetve a csekély összegű támogatás igénylője az alkalmazott 

üzleti évre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az adott támogatási 

kérelem elutasítását, illetve a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 

évi XVII. törvény 69.§-a szerinti jogosulatlan részvétel megállapítását eredményezi. 

http://www.mvh.gov.hu/


 

V. Mellékletek 

 

1. számú melléklet: „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az „egy és 

ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű G2000-01 

számú nyomtatvány 

2. számú melléklet: Kitöltési útmutató 

 

VI. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
VII. 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 EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű 

(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet; 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

- az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási 

kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmát a 

„Tájékoztató a mezőgazdasági és az általános csekély összegű (de minimis) támogatások 

odaítélésével összefüggésben bevezetett „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmának 

alkalmazásáról” szóló Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott tájékoztató (elérési útvonal: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=301#!DocumentBrowse) tartalmazza! 

 

További információ az adatszolgáltatások kapcsán az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, illetve a 

deminimis@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.  

 

Budapest, 2014. április 11. 

 

 

Palkovics Péter 

      elnök 
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