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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
51/2016. (V. 27.) számú  

KÖZLEMÉNYE 
 

a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 
40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény módosításáról 

 

I. A módosítás indoka 

 

A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 

szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendeletben (továbbiakban: 

37/2016. (V. 18.) FM rendelet) foglaltak miatt szükségessé vált a 2016. évi egységes kérelem 

benyújtásáról szóló 40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény (továbbiakban: Közlemény) 

módosítása. 

 

II. Módosuló rendelkezések 

 

1. Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbodott, ezért a 

Közleménynek „az egységes kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek, bejelentések 

és a kapcsolódó dokumentumok benyújtásának módja, határideje” című III. fejezet 2. 

pontja, „az egységes kérelemben igényelhető támogatásokkal kapcsolatos általános 

jogosultsági feltételek, kötelezettségek” című VI. fejezet 2. pontjának 3. bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„Az egységes kérelem benyújtási határideje:  

 

2016. május 23. 

 

Az egységes kérelem a fenti határidőt követően további 25 naptári napig, 2016. június 17. 

napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden 

támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 

 

A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására június 15-ig; a 

módosítással érintett tételre járó támogatási összeg munkanaponkénti 1 %-os csökkentését 

eredményező módosításra június 16-tól június 17-ig van lehetőség. 

 

Azon támogatási jogcímek esetében, melyek az egységes kérelem felületén, de nem annak 

részeként kerülnek benyújtásra (a termeléshez kötött anyajuhtartás, a termeléshez 

kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött hízottbika-tartás, a termeléshez kötött 

tejhasznú tehéntartás támogatása), a kérelem a benyújtás határidejét követő további 25 

naptári napig, 2016. június 17. napjáig nyújtható be, illetve a már benyújtott kérelem 

2016. június 17. napjáig módosítható, igazolással kiegészíthető, de ebben az esetben a 

megállapított támogatási összeg – a felsorolt támogatási jogcímek, illetve azokhoz 

kapcsolódó tételek tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.  

 

A 2016. június 17. napját követően benyújtott egységes kérelmet az MVH érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja.” 

 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a földhasználati bejegyzést – amennyiben az FM-EK, illetve 

MvM-EK rendelet szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok 

másként nem rendelkeznek e dátumról – 2016. június 17-ig rendezni kell, az ezt 
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követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el, 

amennyiben a visszamenőleges bejegyzés a támogatás feltételeinek utólagos 

teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.” 

 

2. A 37/2016. (V.18.) FM rendelet 26. § c) pontja alapján a Közlemény „Képviseletre 

vonatkozó szabályok” című IV. fejezet „Kamarai meghatalmazott igénybevételével 

történő kérelembenyújtás” című 6.4. alpontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Az FM-EK rendelet alapján a 2016. április 6-a előtt bejelentett és vissza nem vont 

kamarai meghatalmazást az egységes kérelem tekintetében az MVH-nak 2016. 

április 6-ával visszavontnak kell tekintenie. Amennyiben a kamarai meghatalmazás 

nem kizárólag az egységes kérelmet érinti, akkor a kamarai meghatalmazás nem szűnik 

meg, azonban az MVH a kamarai meghatalmazott egységes kérelmet érintő ügyek 

intézésére vonatkozó jogosultságát visszavontnak tekinti. Ezek alapján kamarai 

meghatalmazottként korábban bejelentett személy nem járhat el a 2016. évi egységes 

kérelemmel kapcsolatban anélkül, hogy az egységes kérelemre vonatkozó új kamarai 

meghatalmazást nyújtana be. Új kamarai meghatalmazás hiányában szükséges lehet 

más képviselő meghatalmazása.” 

 

3. A 37/2016. (V.18.) FM rendelet 26. § b) pontja alapján a Közlemény „Képviseletre 

vonatkozó szabályok” című IV. fejezet „Kamarai meghatalmazott igénybevételével 

történő kérelembenyújtás” című 6.4. alpontjának 1.) pontjában „A kamarai 

meghatalmazás hatályának kezdete:” címmel jelölt rész 2. bekezdése, továbbá „A kamarai 

meghatalmazott ügyfélkapuján benyújtott kamarai meghatalmazás hitelesítése:” címmel 

jelölt rész  a) pontjának 2. bekezdése valamint b) pontjának 1. bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„A kamarai meghatalmazás hatályának kezdete:  

[…] 

Ebből kifolyólag a kamarai meghatalmazott által elektronikusan benyújtott kamarai 

meghatalmazás alapján a kamarai meghatalmazott a képviselt ügyfél helyett és nevében 

azonnal eljárhat az elektronikus kérelemkitöltő felületen, azonban amennyiben a kamarai 

meghatalmazás hitelesítésére az elektronikus benyújtást követő 12 napon belül nem kerül 

sor, a kamarai meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények semmisek.” 

 

„A kamarai meghatalmazott ügyfélkapuján benyújtott kamarai meghatalmazás 

hitelesítése: 

 

a) Hitelesítés a meghatalmazó ügyfélkapuján keresztül történő jóváhagyással 

[…] 

A kamarai meghatalmazást, annak kamarai meghatalmazott általi elektronikus benyújtását 

követően, a meghatalmazó saját ügyfélkapuján keresztül az elektronikus kérelemkitöltő 

felületre belépve 12 napon belül jóváhagyja, mellyel a meghatalmazás hitelesítése 

megtörténik. A kamarai meghatalmazásnak a meghatalmazó általi elektronikus 

jóváhagyása esetén a meghatalmazást nem kell papír alapon megküldeni az MVH 

részére.” 

 

„A kamarai meghatalmazott ügyfélkapuján benyújtott kamarai meghatalmazás 

hitelesítése: 
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b) Hitelesítés a kérelem papír alapon történő megküldésével 

 

Ebben az esetben a kamarai meghatalmazást, elektronikus úton történő benyújtása után, ki 

kell nyomtatni, a megfelelő aláírásokkal el kell látni (kötelező két tanú adatainak és 

aláírásának feltüntetése a kérelmen), és azt a kamarai meghatalmazottnak postai úton 

vagy személyesen is el kell juttatnia az MVH-hoz az elektronikus benyújtást követő 

12 napon belül.” 

 

4. A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 

szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelet a Közlemény 

alábbi mellékletei módosulnak: 

 A Közlemény 1. számú, Hasznosítási kódtár 2016. Excel táblázat című melléklete 

 A Közlemény 2. számú, Benyújtandó dokumentumok listája 2016 

 A Közlemény 3. számú, MePAR blokktérkép változásvezetési kérelem tájékoztató 

2016 

 A Közlemény 5. számú, Egységes területalapú támogatás (SAPS) és a termeléshez 

kötött közvetlen támogatások növénytermesztési ágazatban igényelhető támogatások 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 6. számú, Átmeneti nemzeti (ÁNT) anyatehéntartás támogatás 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 7. számú, Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 

2016 

 A Közlemény 8. számú, Termeléshez kötött hizottbikatartás támogatás tájékoztató 

2016 

 A Közlemény 9. számú, Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 12. számú, Zöldítés támogatás tájékoztató 2016 

 A Közlemény 13. számú, Fiatal mezőgazdasági termelők támogatás tájékoztatás 2016 

 A Közlemény 14. számú, Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tájékoztató 

2016 

 A Közlemény 16. számú, Kárenyhítés I. pillér tájékoztató 

 A Közlemény 17. számú, Dohány jogosult települések listája 

 A Közlemény 18. számú, EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 19. számú, EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 20. számú, EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának 

támogatása tájékoztató 2016 

 A Közlemény 21. számú, EMVA-Agrár-környezetgazdálkodási (EMVA-AKG) 

támogatás tájékoztató 2016 

 A Közlemény 22. számú, EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás 

tájékoztató 2016 

 A Közlemény 23. számú, EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatás tájékoztató 2016 

 A Közlemény 25. számú, EMVA Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez 

nyújtandó támogatás tájékoztató 2016 

 A Közlemény 26. számú, VP Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés tájékoztató 

2016 

 A Közlemény 27. számú, VP ökológiai gazdálkodás intézkedés tájékoztató 2016 
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 A Közlemény 30. számú, VP Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 

helyreállítása 2016 

 A Közlemény 32. számú, VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 

tájékoztató 2016 

 

A mellékletekben a módosulások szürke háttérrel kiemelten találhatóak. 

 

III. Mellékletek 

 

1. számú melléklet: hasznosítási kódok 2016 

2. Egységes területalapú támogatás (SAPS) és a termeléshez kötött közvetlen támogatások 

növénytermesztési ágazatban igényelhető támogatások tájékoztató 2016. 

3. számú melléklet: EMVA-Agrár-környezetgazdálkodási (EMVA-AKG) támogatás 

tájékoztató 2016. 

4. számú melléklet: Zöldítés támogatás tájékoztató 2016. 

5. számú melléklet: Benyújtandó dokumentumok listája 2016. 

6. számú melléklet: EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2016. 

7. számú melléklet: EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás tájékoztató 2016. 

8. számú melléklet: Kárenyhítés I. pillér tájékoztató 2016. 

9. számú melléklet: Termeléshez kötött ÁNT anyajuhtartás támogatás tájékoztató 2016 

10. számú melléklet: Termeléshez kötött ÁNT anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2016 

11. számú melléklet: Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás tájékoztató 2016 

12. számú melléklet: Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2016 

13. számú melléklet: Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás tájékoztató 2016 

című melléklete 

 

III. Kapcsolódó jogszabályok 

 

- a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 

szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelet 

 

 

IV. A Közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A Közlemény jelen módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az 

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

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak. 
 

Budapest, 2016. május 27. 

 

 

Dr. Gyuricza Csaba 

elnök s.k. 

http://mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1044273_35_melleklet_Termeleshez_kotott_tejhasznu_tehentartas_tamogatas_tajekoztato_2015pdf
http://mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1044273_35_melleklet_Termeleshez_kotott_tejhasznu_tehentartas_tamogatas_tajekoztato_2015pdf
http://www.mvh.gov.hu/
mailto:ktiadatszolg@mvh.gov.hu

