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Kizárólag elektronikus úton van lehetőség a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekre vonatkozó
ügyfélészrevételek megtételére a következő jogcímek esetében:
- egységes területalapú támogatás,
- zöldítés,
- termeléshez kötött közvetlen támogatások,
- fiatal mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása,
- mezőgazdasági területek erdősítése,
- erdészeti potenciál helyreállítása,
- agrár-erdészeti rendszerek,
- agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
- kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás,
- Natura 2000 gyepterületek jogcímek, továbbá
- kölcsönös megfeleltetés.
Észrevételét az Ügyfélkapu rendszer „Egységes kérelem 2015 Ügyfélészrevétel” menüpontjában
található bizonylat kitöltésével és beküldésével jelezheti.

1 Bejelentkezés
A Mozilla Firefox böngésző használatával érhető el az észrevételező felület az MVH Portálon
keresztül, melynek elérési útvonala: http://www.mvh.gov.hu/.
Bejelentkezési szándék esetén az alábbi ikonra kell kattintani:

kiválasztása után, belépés az Ügyfélkapuba felhasználónév és jelszó
megadásával.

Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ügyfélkapu regisztrálás esetén a kitöltő szoftver nem használható,
csak a véglegesen regisztrált ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást.
Az Ügyfélkapu azonosítja az ügyfelet.
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Amennyiben a sikeres ügyfélkapus bejelentkezés után nem a kitöltő szoftver felülete jelenik meg
automatikusan, hanem ismételten az ügyfélkapus regisztrációs felület, akkor Ön nem a megfelelő
böngészőt használja (lsd. 9. oldal).
Sikertelen bejelentkezés után próbálkozhat ismételten az ügyfél.
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2 Egységes kérelem felületen az Ügyfélészrevétel űrlapra történő
belépés
2.1. Belépés az Egységes kérelem felületre
Egyedi (saját) észrevételezés
Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó saját nevében tölti ki és nyújtja be
észrevételét a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor az „Elektronikus kérelemkezelés” - „Egységes
kérelem” menüponton belül az „Egységes kérelem 2015 Ügyfélészrevétel” pontot válassza:

Meghatalmazott ügyfelek észrevételezése
Amennyiben az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó nem saját nevében (hanem mint
meghatalmazott/technikai közreműködő/elsődleges képviselő) tesz észrevételt, akkor szintén az
„Egységes kérelem” főmenüponton belül az „Egységes kérelem 2015 Ügyfélészrevétel” menüpont
választásával lehet bejutni, ügyfél kiválasztásával az észrevétel kitöltő felületre.
Amennyiben a meghatalmazotthoz több meghatalmazó (ügyfél) tartozik, lenyíló listából, illetve
szűrési funkció segítségével lehet az ügyfelek között választani. Továbbra is igaz, hogy egy
ügyfélnek egy meghatalmazottja/technikai közreműködője lehet egy eljárási cselekmény kapcsán,
egyazon jogcím tekintetében. Fontos, hogy a közreműködő a meghatalmazó ügyfél tekintetében
rendelkezzen érvényes meghatalmazással az ügyfélészrevétel megtételére.
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A meghatalmazott ügyfél kiválasztása után, a korábbiakban leírtaknak megfelelően, az „Egységes
kérelem” ponton belül az „Egységes kérelem 2015 Ügyfélészrevétel” menüt kell megnyitni.
2.2. Észrevételezés felületének megjelenése, jelszó megadása
A menüpontot kiválasztva a következő felület jelenik meg:

Amennyiben az ügyfélészrevételt tenni kívánó ügyfél vagy meghatalmazottja a már egyszer
Ügyfélkapun beadott ügyfélészrevételt módosítani szeretné, akkor azt határidőn belül (8 nap)
korlátlanul megteheti.
Pl.: az alábbi ábrán látható, hogy az ügyfélnek van már egy észrevétele, de az új belépés során
megnyílik számára egy új észrevétel megtételének lehetősége:

Mindig az utolsó észrevételben beadottak kerülnek feldolgozásra. Az az ügyfél, aki a
rendelkezésére álló 8. nappal bezárólag már nyújtott be észrevételt, a 9. naptól már nem tud új
bizonylatot benyújtani, de a felületen az eddig benyújtott bizonylatait meg tudja tekinteni.
Amennyiben az ügyfél a kézhezvétel dátuma utáni 9. napon, vagy azt követően lép be a felületre,
abban az esetben kizárólag egy alkalommal tudja az észrevételét megtenni, majd benyújtani,
azonban ezen észrevételek a határidő túllépése miatt automatikusan elutasításra kerülnek.
Az „Észrevételezés 2015” bizonylat kiválasztása után, a „Tovább” gombra kattintva az alábbi kép
jön fel:
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A megküldött helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kísérőlevelében szereplő egyedi „jelszó”
megadásával itt van lehetőség a tényleges észrevételezési felületre belépni. A felület csak akkor
nyitható meg, ha a szoftver a jelszót megfelelőnek találja.
A jelszót csak az első belépéskor kell megadni. A jelszó hibás megadása esetén többszöri
próbálkozás esetén sem kerül letiltásra a belépés lehetősége.
Amennyiben Ön olyan jegyzőkönyvet kapott, amely nem tartalmazza a belépéshez szükséges
jelszót, kérjük, keresse fel az MVH illetékes megyei kirendeltségét!

A jelszó megadása, valamint az ezután felugró Tájékoztató elolvasása után a Tovább gombra való
kattintás szükséges.

7

A „Tovább” gombot megnyomva jutunk el a rögzítői felületre. A felület hasonló az Egységes
kérelem benyújtó felületéhez, ezért jelen Felhasználói kézikönyvben csak az eltérő részekről adunk
részletes magyarázatot.
A felső menüsorban látható pontok megegyeznek az Egységes kérelemnél megismertekkel,
funkciójuk azonos (pl. „Ellenőrzések” menü megnyomása felhozza az összes figyelmeztető és
súlyos, azaz a beadást gátló hibaüzenetet).
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Fontos betartani a következő szabályokat!
Ajánlott böngésző a Mozilla Firefox, azon belül is a 35.0 verzió, mely az alábbi linkről
ingyenesen letölthető:
http://www.mvh.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/ajanlott-bongeszo
Csak egy böngésző ablak, és azon belül csak egy ügyfél kérelme legyen nyitva!
A böngésző eszköztárának (pl. visszafelé nyíl) használata tilos!
Amennyiben többen használnak egy böngészőt, akkor különösen figyelni kell, hogy az
ügyfélkapus kijelentkezést ne felejtsék el, mert így a következő belépőnél „beragadhat” az
előző ügyfélkapus bejelentkezése!

9

3 Egységes kérelem felületen az Ügyfélészrevétel kitöltése és a felület
tartalma
A felület az Egységes kérelem beadáskor használthoz hasonló.
Az észrevétel felületre belépve az „Általános”, „Táblaadatok”, „Kódok”, „Dokumentumok”,
„Jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok” és „Jogcímszintű észrevételek” füleken tekintheti meg a
jegyzőkönyvben foglaltakat, illetve a csatolt dokumentumokat, és teheti meg észrevételeit.

„Általános” fül
Ezen a felületen jelennek meg a helyszíni ellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvvel
kapcsolatos általános (az egyes jogcímekhez, táblákhoz közvetlenül nem kötődő) adatok.
Az „Ügyfél észrevételi jogomról lemondok” mezőben van lehetősége jelezni azt, hogy kíván-e
észrevételt tenni, illetve lemond-e észrevételezési jogáról. Amennyiben az „Igen” választ jelöli be,
az az ügyintézési folyamatokat meggyorsítja. Az észrevételi jogról való lemondás az aktuális
jegyzőkönyvre vonatkozóan végleges, nem vonható vissza.
„Nem” válasz esetén megtehetőek az általános, jogcím-, tábla- és EFA-szintű észrevételek.

Az „Irat adatok” cím alatt, a „Nem teszek általános észrevételt” jelölőnégyzet bepipálásával
jelezheti, ha nem kíván általános észrevételt tenni. Az „Általános észrevétel” mezőben fejtheti ki a
jegyzőkönyvvel kapcsolatos általános észrevételét, illetve az egyes EFA-elemekre és másodvetés
altáblákra vonatkozó megjegyzését.
EFA- és másodvetés altáblára vonatkozó észrevétel esetén tüntesse fel az adott elem sorszámát
és típusát, amelyre a megjegyzés vonatkozik (pl. 7/2 EFA parlag).
A „Nem teszek általános észrevételt” jelölőnégyzet pipálása, vagy az „Általános észrevétel” mező
(legalább 20 karakteres) kitöltése szükséges ahhoz, hogy beadható legyen az észrevétel.
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A felület alján jelennek meg a bizonylat beadását akadályozó hibák. Amíg ezek a hibák piros
háromszöggel vannak jelölve, addig az észrevételt nem lehet beadni.

„Táblaadatok” fül
Ebben a részben kerül részletezésre táblánként, illetve EFA-elemenként, hogy az ellenőrzés során
milyen megállapításokat tett az MVH helyszíni ellenőre, és hogy mekkora a mért terület.
A legördülő listából kiválasztható a megjelenítendő blokk és a parcella/EFA elem/másodvetés
altábla.
A blokk és parcella kiválasztásnál annak érdekében, hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek
azok, amelyek esetében az ellenőrzés hibát tárt fel, a háttér piros színnel jelenik meg. A megfelelt
blokkok és táblák esetében a háttér fehér színű. (EFA-elemek és másodvetés altábla esetében ez a
jelölés nem érvényesül.)

A blokk kiválasztása után a megjelenítendő táblát, illetve EFA-elemet, másodvetés altáblát is ki kell
választani, ekkor jelennek meg az ellenőrzés adott területre vonatkozó eredményei.
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Ha az ellenőrzés során készültek fényképek és fényképmérések, azok a „Blokkhoz kapcsolódó
csatolmányok” melletti legördülő listából kiválaszthatóak, és a „Letöltés” gombra kattintva
megtekinthetőek. A mérés sorszáma alapján mindegyik fénykép készítési helye beazonosítható.

Beszédes színek: Általánosan elmondható, hogy a piros szín valamilyen hibára próbálja felhívni a
figyelmet az elektronikus felületen.
Ha a táblaadatoknál a háttért kitöltő szín az általános sárgásbarna, akkor vélhetően nincs hiba, ha
piros, akkor az ellenőrzés során valamilyen eltérés került feltárásra. (EFA-elemek és másodvetés
alátáblák esetében ez a jelölés nem érvényesül.)
Ilyen hibák lehetnek például:
- területeltérés, mely a kérelmezett tábla területénél kisebb ellenőrzéssel megállapított területet
jelent;
- hibára utaló ellenőrzési megállapításkódok, hasznosítási kódok, Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot ellenőrzést leíró kódok, minimumkövetelmények megállapításai, speciális
jogcím ellenőrzési megállapításkódok;
- jogosultságvizsgálat eredményeként területeltérés, mely a kérelmezett tábla területénél kisebb
földhasználati vizsgálattal megállapított területet jelent.
Megfelelt tábla háttere:
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Hibát feltáró tábla háttere:

Sárgásbarna háttér: Az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ezért erre a táblára észrevételt sem lehet tenni.
Piros háttér: Az ellenőrzés valamilyen eltérést tapasztalt. Erre vagy „Táblaszintű észrevételt” kell
tenni, vagy pipálni a „Nem teszek táblaszintű észrevételt” jelölőnégyzetet. Ezek hiánya esetén az
észrevétel nem adható be!

A felület alján jelennek meg a bizonylat beadását akadályozó hibák. Amíg ezek a hibák piros
háromszöggel vannak jelölve, addig az észrevételt nem lehet beadni.
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„Kódok” fül
Ebben a részben kerül felsorolásra a jegyzőkönyvben szereplő összes kód magyarázata.

„Dokumentumok” fül
Itt van lehetőség – a „Fájl kiválasztása” gomb segítségével - az általános észrevételekhez szánt
csatolmányok feltöltésére (pl. akadályoztatást igazoló dokumentumok). Egy feltöltött dokumentum
mérete nem haladhatja meg a 3 MB méretet, de több fájl is csatolható egyszerre. A táblákra
vonatkozó csatolmányok feltöltésére a táblaszintű észrevételeknél is van lehetőség.

„Jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok” fül
A „Letöltés” felirat alatt található linkekre kattintva tekinthetők meg a jegyzőkönyvhöz csatolt
dokumentumok, általában fényképek, és itt látható, ha az ügyfélnek van valamilyen
jogcímjegyzőkönyve (EMVA - AKG, EMVA - Mezőgazdasági területek erdősítése, Erdészeti
potenciál helyreállítása, Agrárerdészeti rendszerek, Zöldítés, Termeléshez kötött támogatások,
KAT, Natura 2000 jegyzőkönyve).
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„Jogcímszintű észrevételek” fül
Ezen a felületen külön megjelenik, ha a SAPS támogatáson kívül más területhez köthető támogatási
jogcímek/előírások esetén (is) leellenőrizte az MVH a gazdát. (Ilyenek lehetnek: AKG, KAT,
Natura 2000, EMVA-MgTE, Erdészeti potenciál, Agrárerdészeti rendszerek, bizonyos Kölcsönös
Megfeleltetés ellenőrzések, Zöldítés, Termeléshez kötött támogatások.)
Amennyiben kitöltésre került valamilyen jogcímjegyzőkönyv, az a „Kapcsolódó csatolmány
letöltése” felirat mellett található „Letöltés” gombra kattintva megtekinthető.
Amennyiben az adott támogatási jogcímre vonatkozóan van észrevétele, azt itt van lehetőség
megírni. Ha több jogcím került ellenőrzésre, abban az esetben mindegyikre külön tehető
megjegyzés.
Az ügyfél jogcímszintű nyilatkozata (tényleges észrevétel, illetve azon jogról való lemondás) nélkül
az észrevétel nem adható be, erre a beadó felület fel is hívja a figyelmet.

A felület alján jelennek meg a bizonylat beadását akadályozó hibák. Amíg ezek a hibák piros
háromszöggel vannak jelölve, addig az észrevételt nem lehet beadni.
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Térképi felület
A térképi felületre a Táblaadatok résznél, a „Térkép” felirat alatt található „ceruza” ikonra kattintva
lehet eljutni.

Térképmagyarázat:
A benyújtott táblára vonatkozó adatok, blokk, tábla, EFA-elem, másodvetés altábla
kiválasztása:
A „Blokk” és a „Tábla” felirat melletti lenyíló listából választható ki a megtekinteni kívánt
blokk, illetve a blokkban található táblák, EFA-elemek, másodvetés altáblák.
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A kiválasztott blokkban található mérések:
A mérés sorszáma előtti négyzet bepipálásával jelenik meg a térképi felületen az adott
mérés.

A Típusnál felsorolt mérések a következőek lehetnek:
S: Általában területmérés, de amennyiben nem volt mérhető a tábla, akkor egy
egyszerű pont. Ez az a mérés, mely az alapja a kifizetésnek.
F: Fényképmérés. A fénykép készítésének helyét és irányát mutatja meg.
E: Egyéb mérés. Ilyen lehet például, ha a mérésen belül egy nem támogatható
terület kimérésre került a táblából.
M: Ez a méréstípus az erdészeti támogatások mérésére szolgál.
J: Az Erdészeti potenciál helyreállítása során használt méréstípus.
X: A HMKÁ tájképi elemek ellenőrzésére szolgáló méréstípus.
EFA: Az EFA-elemek ellenőrzésére szolgáló méréstípus.
D: A hagyományos (nem ökológiai) másodvetés mérésére szolgáló méréstípus.
Ha más ügyfél parcellájával egyben került lemérésre a vizsgált terület, akkor a másik gazda
táblájának rajzát is meg lehet tekinteni, az „Idegen poligonok” cím alatt található táblák
bepipálásával.
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A megjelenítendő rétegek használatával ki-be lehet kapcsolni a listában szereplő
fedvényeket. Segítségével megjeleníthetőek a kataszteri határok is.

A kérelmezett tábla határvonalának, a területmérés határvonalának, valamint a fénykép készítésének
helyét és irányát mutató fényképmérések megjelenése a térképi felületen:
Területmérés határvonala
Kérelmezett tábla határvonala

Fénykép készítésének helye és iránya
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Az egybeműveléssel érintett saját és idegen táblák, valamint a területmérés határvonalának
megjelenése a térképi felületen:

Egybeméréssel érintett,
más ügyfelek táblái

Ügyfél által kérelmezett tábla

Egybeműveléses területmérés
határvonala
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A kérelmezett EFA-elem és az EFA-elemhez tartozó területmérés megjelenése a térképi felületen:

EFA-elemhez tartozó területmérés határvonala

Kérelmezett EFA-elem határvonala

A térképi felületről a „Bezár” gomb megnyomásával térhet vissza az észrevételező felületre.
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4 Egységes kérelem felületen az Ügyfélészrevétel benyújtása
Miután valamennyi szükséges észrevételezés megtörtént, és nem maradt súlyos (piros
háromszöggel, vagy piros x-szel jelzett) hiba, az észrevétel Ügyfélkapun keresztül történő
benyújtása elindítható a „Beadás” gombra történő kattintással:
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5 Az Ügyfélészrevétel benyújtásához kapcsolódó szabályok
A jegyzőkönyv átvételét követően (az átvétel napja a 0. nap) Ön 8 napon belül bármennyi
észrevételt benyújthat. Ha a 8. nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanapon még
tehet észrevételt.
Minden esetben az utolsó határidőn belül beérkezett észrevétel kerül feldolgozásra.
Amennyiben Ön a 8. nappal bezárólag már nyújtott be észrevételt, a 9. naptól már nem tud
új bizonylatot benyújtani, de a felületen az eddig benyújtott bizonylatait meg tudja tekinteni.
Amennyiben Ön a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem nyújtott be észrevételt, úgy a
9. naptól kezdődően csak 1 db észrevétel benyújtására van lehetősége, de felhívjuk a
figyelmét arra, hogy ezen észrevételeket a Hivatal a határidő túllépése miatt
automatikusan el fogja utasítani.
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