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A KSH és a Magyar Államkincstár közötti 2018. évi együttműködési megállapodás 

2. számú melléklete 

 

Feladatterv a KSH és a Magyar Államkincstár közötti mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan 

1. Előzmények: 

1.1 Jelen feladattervben a Felek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer-

ben (továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) adószámmal rendelkező ügyfelekre vonat-

kozóan a KSH nyilvántartásában szereplő statisztikai számjel adatok Magyar Államkincstár, 

mint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások Kifizető Ügynöksége (a továbbiakban: 

Kincstár) részére történő átadásával kapcsolatos feladataikat és együttműködésük kereteit 

határozzák meg, valamint e területen rögzítik az adatszolgáltatás módozatait. 

1.2  Továbbá a Felek a KSH mezőgazdasági számlarendszer összeállítására, gazdaságszerke-

zeti összeírások előkészítésére és adatainak feldolgozására vonatkozó feladatai ellátása érde-

kében a Kincstár által szolgáltatandó összesített mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

adatok átadásával kapcsolatos feladatait és együttműködésük kereteit határozzák meg, vala-

mint e területen rögzítik az adatszolgáltatás módozatait. 

 

2. A KSH által ellátandó feladatok: 

2.1 A KSH nyilvántartásból történő adatszolgáltatás kapcsán a KSH az alábbiakban részlete-

zett feladatokat teljesíti: (Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszere adószámmal rendelkező 

ügyfeleinek statisztikai számjel adatigénye) 

2.1.1. Adatátadás módja: 

A Kincstár a feladatterv 2.1. pontja szerinti adatot a Kincstár Sharepoint szerveren 

keresztül küldi meg. A KSH az adatszolgáltatást szintén a Kincstár Sharepoint 

szerveren keresztül teljesíti. 

2.1.2. Adatátadás tartalma: 

a) A Kincstártól a KSH felé az adatigénylés keretében minden hónap utolsó napjáig 

szolgáltatott adat: 

 

 Ügyfél-azonosító (2007. évi XVII. törvény szerint) 

 adószám első 8 számjegye 

 

Az átadott ügyfél-azonosító adatokat a KSH felhasználhatja a gazdálkodással, a 

termőföld-hasznosítással, az állattartással, az erdőgazdálkodással, a mezőgazdasági 

termékek tárolásával, feldolgozásával, valamint az egyéb mezőgazdasági 
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tevékenységgel, halászattal kapcsolatos statisztikai célok érdekében az ügyfelek 

egyedi azonosítására. 

 

 

b) A KSH által az adatfeltöltését követően - amelyről külön e-mail értesítés útján 

történő tájékoztatás is elküldésre kerül a KSH számára - 5 munkanapon belül a 

Kincstár adatigénylésére válaszul megküldött adattartalom: 

 

 Ügyfél-azonosító (2007. évi XVII. törvény szerint) 

 adószám első 8 számjegye 

 ügyfél neve  

 ÁFA kód,  

 szakágazatát/TEÁOR kód,  

 gazdálkodási forma kód (GFO), 

 területi (megye) kód. 

 

 

3. A Kincstár által ellátandó feladatok: 

3.1 A Kincstár, a KSH mezőgazdasági számlarendszer összeállítására vonatkozó összesített 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási adatokat szolgáltat a KSH részére az 

alábbiakban rögzítettek szerint: 

3.1.1.  Adatátadás módja: 

A Kincstár a feladatterv 3.1.2. pontja szerinti adatot feltölti a Kincstár Sharepoint 

szerverére. 

 

3.1.2. Adatátadás ideje és tartalma: 

a) A Kincstár a tárgyév január 15-ig feltölti az alábbi adatokat az 3.1.1. pontban 

meghatározott módon: 

 Tárgyévet megelőző év január 1 – december 31. közötti időszakban történt 

kifizetések jogcímenként, gazdasági évenként megyei és ügyfél típusa sze-

rinti megbontásban. 

 Tárgyévet megelőző év január 1 – december 31. közötti időszakban igé-

nyelt területalapú támogatások kérelmeinek darabszáma és igényelt és jó-

váhagyott területe (amennyiben rendelkezésre áll), jóváhagyott összeg 

(amennyiben rendelkezésre áll), a kifizetett előleg összege, valamint a borí-

tékok összege jogcímenként. 
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 Tárgyévet megelőző év január 1 – december 31. közötti időszakban igé-

nyelt állatalapú támogatások kérelemszáma, a kérelmek által érintett 

egyedszám, valamint a borítékok összege jogcímenként. 

 Tárgyévet megelőző év január 1 – december 31. közötti időszakban igé-

nyelt és jóváhagyott EMVA támogatások összege jogcímenként megyei és 

ügyfél típusa szerinti bontásban. 

 

 

b) A Kincstár a tárgyév július 31-ig feltölti az alábbi adatokat az 3.1.1. pontban 

meghatározott módon: 

 Tárgyévet megelőző év január 1 – tárgyév június 30. közötti időszakban 

történt kifizetések jogcímenként, gazdasági évenkénti megyei és ügyfél tí-

pusa szerinti megbontásban. 

 Tárgyévet megelőző évre vonatkozó területalapú támogatások igényelt és 

jóváhagyott támogatási összege jogcímenként megyei és ügyfél típusa sze-

rinti megbontásban, valamint az igényelt és jóváhagyott területek jogcí-

menként megyei, ügyfél típusa és hasznosítási kódonkénti bontásban. 

 Tárgyévet megelőző évre vonatkozó állatalapú támogatások kérelemszáma, 

állatlétszáma és a jóváhagyott támogatásösszegek jogcímenként megyei és 

ügyfél típusa szerinti bontásban. 

 Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt 

és jóváhagyott EMVA- támogatások összege és kérelemszáma jogcímen-

ként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban.  

 

c) A Kincstár a tárgyév november 15-ig feltölti az alábbi adatokat az 3.1.1. pont-

ban meghatározott módon: 

 Tárgyév január 1 – október 31. közötti időszakban történt kifizetések jog-

címenként, gazdasági évenként megyei és ügyfél típusa szerinti megbon-

tásban. 

 Tárgyév január 1 – október 31. közötti időszakban igényelt területalapú tá-

mogatások kérelmeinek darabszáma és területe, valamint a kifizetett előleg 

összege jogcímenként. 

 Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt állatalapú támo-

gatások kérelemszáma és a kérelmek által érintett egyedszám jogcímen-

ként. 

 Tárgyév január 1 – október 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott 

EMVA- támogatások összege és a november-december hónapokban várha-

tó kötelezettségvállalás jogcímenként. 
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3.2  A Kincstár, a KSH mezőgazdasági összeírások elkészítésére vonatkozó feladatainak ellá-

tásához, a KSH által meghatározott időszakra vonatkozóan szolgáltatja a nyilvántartott támo-

gatási adatokat a KSH részére, az alábbiakban rögzítettek szerint. 

 

3.2.1. Adatátadás módja: 

A KSH a 3.2.2. pont szerinti adatigényeket a Kincstár Sharepoint szerveren adja át. A 

Kincstár az adatszolgáltatást szintén a Kincstár Sharepoint szerveren keresztül teljesíti. 

 

 

3.2.2. Adatátadás ideje és tartalma: 

a) A Kincstár a tárgyév január 10-ig  megküldi az KSH felé a tárgyévet megelőző év-

ben érvényes támogatási jogcímek azonosító adatait. 

 

A KSH a tárgyév január 15-ig megküldi a Kincstár felé az e pont szerint közölt támo-

gatási jogcímek közül azoknak az azonosító adatait, amelyekre a b) pontban leírt adat-

átadási igény vonatkozik.  

 

 

b) A 3.2.1. pont szerinti KSH adatigény feltöltését követően – amelyről külön e-mail 

értesítés útján történő tájékoztatás is elküldésre kerül a Kincstár számára – a Kincstár a 

tárgyév február 15-ig feltölti a támogatást igénylő ügyfelek alábbi adatait: 

 

 Ügyfél-azonosító (2007. évi XVII. törvény szerint) 

 ügyfél neve 

 email cím 

 irányítószám (lakhely/székhely) 

 település (lakhely/székhely) 

 utca/házszám (lakhely/székhely) 

 ügyfél kategória (személy/szervezet) 

 adószám/ Adóazonosító 

 törzsszám (társas vállalkozások esetében) 

 jogcím/intézkedés 

 támogatás alapjául szolgáló mutató értéke (terület esetén hektár, állat esetén 

darab vagy számosállat-egység) 

 

c) A Kincstár a tárgyévi Egységes kérelem benyújtási időszak végétől számított 60 

napon belül, de legkésőbb július 15-ig az EMGA-ból finanszírozott intézkedések alap-

jául szolgáló területek vonatkozásában feltölti az alábbi adatokat: 
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 Ügyfél-azonosító (2007. évi XVII. törvény szerint) 

 blokkazonosító 

 a parcella sorszáma 

 a hasznosítás típusa 

 a hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban 

 

3.3 A Kincstár, a KSH mezőgazdasági összeírások elkészítésére vonatkozó feladatainak ellá-

tásához, a KSH által meghatározott időszakra vonatkozóan szolgáltatja a Kincstár által nyil-

vántartott területalapú és vidékfejlesztési támogatási adatokat a KSH részére, az alábbiakban 

rögzítettek szerint. 

 

3.3.1. Adatátadás módja: 

A KSH a 3.3.2. pont szerinti adatigényt a Kincstár Sharepoint szerveren keresztül 

küldi meg. A Kincstár az adatszolgáltatást szintén a Kincstár Sharepoint szerveren 

keresztül teljesíti. 

 

3.3.2. Adatátadás tartalma: 

a) A Kincstár a tárgyév január 10-ig  megküldi az KSH felé a tárgyévet megelőző év-

ben érvényes támogatási jogcímek azonosító adatait. 

 

A KSH a tárgyév január 15-ig megküldi a Kincstár felé az e pont szerint közölt támo-

gatási jogcímek közül azoknak az azonosító adatait, amelyekre a b) pontban leírt adat-

átadási igény vonatkozik.  

 

b) A 3.3.1. pont szerinti KSH adatigény feltöltését követően – amelyről külön e-mail 

értesítés útján történő tájékoztatás is elküldésre kerül a Kincstár számára – a Kincstár 

KÜ a tárgyév május 15-ig  feltölti a támogatást igénylő ügyfelek alábbi adatait: 

 

 Ügyfél-azonosító (2007. évi XVII. törvény alapján) 

 ügyfél neve 

 email cím 

 irányítószám (lakhely/székhely) 

 település (lakhely/székhely) 

 utca/házszám (lakhely/székhely) 

 ügyfél kategória (személy/szervezet) 

 adószám/ adóazonosító 

 törzsszám (társas vállalkozások esetében) 

 jogcím/intézkedés 

 vidékfejlesztési támogatások esetén I/N, területalapú támogatások esetén hek-

tár 

 


