
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
a „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez  

az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről és az alkalmazott üzleti évről” 

elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 

 

 

1. Ügyfél-azonosítási adatok 

 

Ügyfél-azonosító rovatba kell beírni az MVH által adott 10 jegyű ügyfél-azonosítót. 

Név rovatba az ügyfél (azaz a csekély összegű támogatást igénylő) nevét kell feltüntetni. 

 

Adóazonosító jel/Adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. 

 

2. Nyilatkozat tárgya 

 

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 

353/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint  

 

a) nyilatkozat az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről  

az általános illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a 

támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb – az adott üzleti 

évben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett – 

vállalkozással/vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak, valamint 

az egy és ugyanazon vállalkozási minősége vonatkozásában bekövetkezett változásokról; 

(FONTOS! A támogatás igénylőjével egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

vállalkozás/vállalkozások által az adott üzleti évben vagy az azt megelőző két üzleti 

évben igénybe vett csekély összegű támogatás alatt általános, mezőgazdasági és 

halászati csekély összegű támogatások értendőek.) 

 

b) nyilatkozat az alkalmazott üzleti évről  

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-a szerinti kivételek alapján a naptári 

évtől eltérő üzleti év alkalmazásáról vagy új üzleti évre történő átállás tényéről, a 

csekély összegű támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell. 

(FONTOS! A naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazásáról vagy új üzleti évre történő 

átállás tényéről szóló nyilatkozatot bármely csekély összegű támogatás (általános, 

mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatás) igénylése esetén meg kell tennie 

a támogatás igénylőjének!). 

Amennyiben a csekély összegű támogatás igénylője a naptári év szerinti üzleti évet 

alkalmaz, úgy erre vonatkozóan nem kell nyilatkoznia. Amíg nem nyújt be az igénylő 

az alkalmazott üzleti évre vonatkozóan nyilatkozatot, addig minden esetben a naptári év 

szerinti üzleti évvel történik az egyéni szabad csekély összegű keret meghatározása. 

 

Ezen pontban meg kell jelölni, hogy milyen célból nyújtja be az ügyfél a nyilatkozatot, amely 

cél lehet az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó adatok bejelentése, az üzleti évre 

vonatkozó adatok bejelentése, vagy mindkettő.  

 

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. 

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


 

3. Nyilatkozat célja 

 

Az ügyfélnek meg kell adnia, hogy új nyilatkozatot kíván tenni, vagy egy korábban tett 

nyilatkozat adataiban bekövetkezett változást kíván bejelenteni. 

 

4. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról 

 

Az „A” pontban szereplő adatokat kell megadni abban az esetben, ha van a támogatást 

igénylővel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő, nem természetes személy „vállalkozás” 

(pl. Kft., Bt.). 

 

A „B” pontban szereplő adatokat kell megadni abban az esetben, ha van a támogatást 

igénylővel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő, természetes személy „vállalkozás” (pl. 

őstermelő, egyéni vállalkozó). 

 

Amennyiben az érintett vállalkozás nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, úgy a nyilvántartásba 

vétel érdekében minden rovatot ki kell tölteni. (Az ügyfél-azonosító megadása abban az 

esetben nem kötelező, ha az érintett „vállalkozás” nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval.) 

 

Egy támogatás igénylő több „vállalkozással” is minősülhet egy és ugyanazon vállalkozásnak, 

amely esetben minden érintett adatát szerepeltetni kell. Amennyiben a nyomtatványon szereplő 

két vállalkozásnál több vállalkozás adatait kell bejelentenie az ügyfélnek, úgy az oldalak 

sokszorosíthatók, ebben az esetben a „Sorszám” mező kitöltése szükséges. 

 

5. Üzleti év 

 

Kizárólag a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén kell az üzleti évre vonatkozó 

nyilatkozatot bármely csekély összegű támogatás (általános, mezőgazdasági és halászati csekély 

összegű támogatás) igénybevétele esetén megtennie a támogatás igénylőjének megjelölve, hogy 

mikortól alkalmazza a naptári évtől eltérő üzleti évet. Amennyiben a csekély összegű támogatás 

igénylője a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, úgy abban az esetben az MVH által 

működtetett mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási 

rendszerében rendelkezésére álló szabad csekély összegű kerete meghatározása során az 

adott üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben kapott csekély összegű támogatásokat 
kell figyelembe venni. Előbbiektől eltérően a naptári év szerinti üzleti év esetében az adott 

naptári évben és az azt megelőző két naptári évben kapott csekély összegű támogatásokat 
veszi figyelembe az MVH az egyéni szabad csekély összegű keret meghatározása során. 

 

7. Kitöltési dátum, és az ügyfél aláírása 

 

FONTOS! 

 

A nyilatkozat kizárólag eredeti példányban az ügyfél által aláírva fogadható el. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat elmulasztása az adott kérelem elutasítását és a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazását 

eredményezi. 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 


