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1 Bevezetés
Ezen a bizonylaton az alábbi jogcímre nyújtanak be az ügyfelek támogatási/kifizetési igényeket:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Egységes területalapú támogatás (SAPS)
Zöldítési támogatás
Húshasznú anyatehéntartás termeléshez kötött közvetlen támogatás
Húshasznú anyatehéntartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása
Hízottbika-tartás termeléshez kötött közvetlen támogatás
Tejhasznú tehéntartás termeléshez kötött közvetlen támogatás
Rizstermesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Cukorrépa termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Ipari zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Ipari olajnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Intenzív gyümölcstermesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Extenzív gyümölcstermesztés gyümölcstermesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
EMGA fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Mezőgazdasági kistermelői támogatás
NVT erdőtelepítés
EMVA erdészeti potenciál helyreállítása
EMVA erdő környezetvédelem
EMVA mezőgazdasági területek erdősítése
EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ
megőrzése
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek
támogatása (új)
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések (új)
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (új)
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (új)
VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások (új)
MePAR ügyfél által indított változásvezetési kérelem
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42. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján a kockázatközösségben való önkéntes részvételi
szándékáról szóló nyilatkozat
43. Az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének
44. Dohány szerkezetátalakítás nemzeti program adatszolgáltatási kötelezettségének
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1.1 A rendszer elérése
Elektronikus kérelembenyújtás elérése: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

vagy

1. lépés

Ajánlott Böngészők:

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox 58.0 vagy magasabb verzió

Figyelem!
A felület ún. felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük ezek megjelenítését engedélyezze, amennyiben az
ilyen ablakok az Ön által használt böngészőben tiltva vannak! A felugró ablak használata nélkül a kérelem
beadása nem lehetséges.
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Ügyfélkapu sajátos működése:
 Az ügyfélkapu jelenlegi működése esetén szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben egy
gépbe egy felhasználóval bejelentkeznek, majd ugyanabban a böngészőben be szeretne jelentkezni egy
másik felhasználóval, és az alábbi hibaüzenetbe botlanak.
Hiba történt!
Sikertelen bejelentkezés.
error id: da6d3e47-eacf-406d-8341-b250f5031c47
2018-03-26 11:30:55
vissza
Ebből az állapotból az alábbi módokon tud kikerülni:
1. egy másik típusú böngészőt használ az ÜK-s tárhelyre való bejelentkezéshez, mint amilyet az elektronikus
ügyintézéshez használt.
2. az elektronikus ügyintézéshez használt böngészőben törli az előzményekben a sütiket (cookie-kat), s ezt
követően jelentkezik be az ÜK-s tárhelyére.
3. Az ÜK-s tárhelyre való bejelentkezést a böngésző privát üzemmódjában hajtja végre.
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Nem megfelelő böngésző használata esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

1.1.1

Belépés Ügyfélkapun keresztül

Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ük 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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Sikertelen bejelentkezés után próbálkozhat ismételten az ügyfél.

Abban az esetben, ha az ügyfélkapun az alábbi üzenet jelenik meg – miszerint Ügyfélkapu oldali hiba történt –
az nem a portál hatásköre.

Sikeres ügyfélkapus bejelentkezés esetén az ügyfélkapu visszaküldi a tranzakciós kódot, amely az adott ügyfélbejelentkezést azonosítja. Viszontazonosításhoz a portál megkeresi az ügyfelet az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
Amennyiben Ön 2018-ban, mint új ügyfél először kívánja használni a Magyar Államkincstár (továbbiakban:
Kincstár) elektronikus felületét, az ügyfélkapus bejelentkezés után kérjük adja meg az ügyfél-azonosítóját, hogy
a portál be tudja Önt azonosítani. Az első sikeres viszontazonosítás után ezen adatmegadásra már nem lesz
szükség.
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Amennyiben a természetes azonosítók eltérnek, az alábbi üzenet jelenik meg. Ebben az esetben kérem vegyék
fel a kapcsolatot a Kincstár Központi ügyfélszolgálatával ((1) 374-3603, (1) 374-3604) és egyeztessék le a
Gazda rendszerben nyilvántartott adatokat.

1.2 Bejelentkezést követő menü
Az elektronikus kérelemkitöltés és benyújtás lehetséges változatai:
1. saját ügyfélkapun keresztül, és saját maga tölti ki és nyújtja be a kérelmét.
2. saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek eseténél
• meghatalmazott igénybevételével; Abban az esetben is igaz, hogy ha a meghatalmazottnak még nincs
ügyfél-azonosító száma, akkor a megbízás előtt egy G1010-01-es nyomtatványon igényelni kell azt a
Kincstártól.
•

Kizárólag nem természetes személyek esetében: elsődleges képviseletre jogosult igénybevételével;

•

Kamarai meghatalmazott igénybevételével.

a)

Alapkérelem benyújtása elhunyt ügyfél esetén:

Elhunyt ügyfél esetén – amennyiben a jogcím rendelet/pályázati felhívás másként nem rendelkezik – az alábbi
módon lehet alapkérelmet benyújtani:
1.

Amennyiben az ügyfél az alapkérelem benyújtása előtt hunyt el:
1.1.1. Kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örököse nyújthatja be
1.1.2. Kérelmet az elhunyt ügyfél vélelmezett örökösének a meghatalmazottja/kamarai
meghatalmazottja nyújthatja be
Ki nem nyújthat be alapkérelmet?:
1.1.3. Az elhunyt ügyfél
1.1.4. Az elhunyt ügyfél meghatalmazottja/kamarai meghatalmazottja
1.1.5. Az elhunyt ügyfél örököse

A képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben vannak képviseltjei, azok ügyfél-azonosító száma és
neve ABC sorrendben. A bejelentkezett ügyfél itt választhatja ki, hogy saját nevében, vagy valamely képviseltje
nevében kíván eljárni. Ezután a Tovább funkciógombra kattintva jelenik meg az a menü, ahol lehetőség van
kiválasztani a megfelelő bizonylatot.
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1.2.1

Képviselt választását követő menü

1.2.2

Szűkített menü

A bejelentkezés, és az esetlegeses képviselt választást követően egy szűkített menü jelenik meg,
melyben felhívjuk az ügyfelek figyelmét az elektronikus kapcsolattartásra, illetve a kötelező ügyfélnyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésre, amennyiben a tárgyévben ennek a kötelezettségének
nem tett még eleget. Azon ügyfeleknek, akik/amelyek még nem teljesítették az éves adategyeztetésre
vonatkozó kötelezettségüket, a menü korlátozottan biztosít ügyintézési lehetőségeket, számukra az
általános ügyintézés és az ügyfél-nyilvántartási ügyekhez tartozó menüpontok alatt lévő menük
érhetők el. A képernyőn található tájékoztató üzenet részletes információt szolgáltat az ügyfelek
részére az adategyeztetéshez.

Elektronikus kapcsolattartást választott ügyfél esetén:
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1.2.2.1 Nyilatkozat az adatok megfelelőségéről
Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menücsoportban található
Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpont alatt elérhető bizonylaton van lehetőség, ha az
ügyféladatok változtak.

Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok helyességéről menüpont
alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének.
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1.2.2.2 Általános ügyintézés
Az Általános ügyintézés menüpont alatt van lehetőség az ügyfél tájékoztatási rendszer használatára, a beadott
kérelmek megtekintésére, a hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtására, az ügyfélkapun lévő
tárhelyről letöltött KR dokumentum nyomtatására és az ideiglenes jelszó megváltoztatására.

1.2.2.3 Elektronikus kérelemkezelés
Az Elektronikus kérelemkezelés menücsoport alatt találhatók Egységes kérelem, EMGA jogcímke, EMVA
jogcímek, Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer és VP intézkedés csoportosításban azok az elektronikus
kérelmek, melyek benyújtására a belépés időpontjában lehetőség van.
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1.2.2.4 Kijelentkezés
A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a Kijelentkezés
funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről.

1.2.2.5 Egységes kérelem 2018 kiválasztás a menüben
Az Elektronikus kérelemkezelés – Egységes kérelem – EK 2018 kiválasztás útvonalon érhető el a bizonylat.
Képviselőként belépő személyeknél, a menü kiválasztásakor ellenőrzi a szoftver, hogy az Egységes kérelem
jogcímre érvényes–e a képviseleti jog.
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1.2.2.6 Menüpont kereső
A bizonylatok úgy is elérhetőek, ha a menüpont kereső elnevezésű mezőbe beírja az „Egységes kérelem 2018”
kifejezést. Ilyen esetben közvetlenül ki tudja választani az egységes kérelemhez kapcsolódó menürészt.

1.3 Bizonylat előválasztó
A bizonylat előválasztó az első belépéskor még üres mezőkkel jelenik meg. A bal alsó sarokban az utoljára
telepített verzió száma és időpontja látható.

Bizonylat előválasztó következő belépéskor

Amennyiben a szerkesztésre megnyitott kérelmet (W0181) újra meg kívánjuk személyesíteni, akkor a Törlés
funkcióval ezt megtehetjük.
Amennyiben az ügyfélnek van nyitott más típusú bizonylata (pl. MKR kárbejelentés, MKR biztosítási szerződés
melléklete, későbbiekben a W0182 Adatváltozás, Vis Maior), akkor addig nem tudja az egységes kérelmet
megszemélyesíteni, amíg az egyéb bizonylatokat ügyfélkapun be nem nyújtja, vagy a szerkesztés alatti állapotú

15 / 42. oldal

egyéb bizonylatot a bizonylat előválasztón nem törli. A bizonylat előválasztón ebben az esetben figyelmeztető
üzenet jelenik meg:

A Tovább gomb megnyomásával a Tájékoztató ablak jelenik meg, ahonnan szint a Tovább gomb
megnyomásával tudunk a kérelembe belépni.
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Figyelem!
A felület ún. felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük ezek megjelenítését engedélyezze, amennyiben az
ilyen ablakok az Ön által használt böngészőben tiltva vannak!
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2 Adatnézet

2.1 Csak meghatalmazott ügyfél esetén megjelenő üzenet
Amennyiben egy meghatalmazott/kamarai meghatalmazott nem a saját, hanem a meghatalmazója
kérelmébe lép be, akkor az alábbi üzenet tájékoztatja ezen tényről.

2.2 Funkció gombok
A menü a funkciógombokon kívül a kitöltő nevét és az ügyfél nevét tartalmazza.

2.2.1

A kilépés megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból.

Kilépéskor felugró ablak jelenik meg a következő figyelmeztetéssel:

18 / 42. oldal

Igen megnyomására a kilépés megtörténik, a mégsem megnyomására a kilépés lehetőségét elveti.

2.2.2

Hibák

A „Hibák” funkciógomb megnyomására egy hibalista jelenik meg, amely a bizonylat valamennyi hibáját és
figyelmeztető üzenetét tartalmazza.

Tájékoztató üzenetek (T) esetén kékre, figyelmeztető hibák (F) esetén sárgára, súlyos hiba esetén pirosra
színezzük az adatmezőt, a hibaszöveget – a hiba helyére állva – megjelenítjük. Amennyiben a kérelemben F-es
sárga hibajelzések, vagy T-s kék tájékoztató üzenetek szerepelnek, azok a kérelemben állandóan jelen lesznek,
ettől a kérelem formailag hibátlan, ügyfélkapun keresztül beadható.

Javasoljuk azonban az üzeneteket elolvasni, mert számos előírásra, további teendőre hívják fel a figyelmet.
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A jelölőnégyzet pirosra színezése megmutatja, hogy a jogcímcsoportban S-es a legmagasabb súlyú hiba.

A hibás jogcím jelölőnégyzetére állva egy ún. tooltip-ben megjelenik a hiba szövege is.
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Minden adatblokk alján megjelenik az arra az adatblokkra vonatkozó valamennyi hiba, hibalista formájában.

A hibalista rendezhető, a bizonylat hibakezelése minden adatblokknál azonos.
A menüsorban lévő Hibák funkciógombra, illetve a Hibák dossziéra kattintva a bizonylat teljes egészére
vonatkozó hibaüzenet megjelenik lista formájában.

Azok a mezők, melyek hibátlanok, fehér háttérrel jelennek meg. Ha egy mezőhöz S-es vagy F-es vagy T-s hiba
tartozik, azt a mezőt pirossal keretezzük, figyelmeztető hiba esetén sárga háttérrel, tájékoztató üzenet esetén
kék háttérrel, súlyos hiba esetén rózsaszín háttérrel jelenítjük meg.

21 / 42. oldal

A kitöltés alatti bizonylat – mindaddig, míg súlyos hibát tartalmaz – ügyfélkapus benyújtása nem lehetséges. A
kitöltött és formailag hibátlan bizonylaton aktívvá válik a Beadás funkciógomb.

2.2.3

Kitöltés menete

A kitöltés menete funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a kitöltő nevét, a
bizonylat létrehozás, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges kiléptetés dátumát is.
Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés és kilépés adatai jelennek meg.

A részletek funkciógombra kattintva megjelennek a kitöltés menetének részletes adatai.

2.2.4

Időtúllépés miatti kiléptetés

Ha a felhasználó 30 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti. Minden mentés után a számláló újra indul.
A hátralévő időt a jobb felső sarokban találja:

A kiléptetéshez kapcsolódó üzenet:
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2.2.5

Ellenőrzés

Megnyomására lefut az ellenőrzés.
A folyamatban lévő ellenőrzéseknél:

2.2.6

animált ikon jelenik meg.

Mentés

Ez a funkció a kérelemkitöltés közbeni mentést jelenti, egy központi szerverre. Súlyos (

), figyelmeztető (

)

és tájékoztató ( ) hibajelzés mellett használható ez a funkció, kizáró hiba ( ) esetén nem. Amennyiben a
kitöltést rövid időre megszakítjuk, mindenképpen mentsünk, hogy elkerüljük az esetleges adatvesztést.
Belépéskor, a kérelem betöltésekor, a kérelem kiválasztásakor és frissítéskor mindig ennek az online
mentésnek megfelelő állapot kerül megjelenítésre. Javasolt, hogy szerkesztés közben gyakran történjen
mentés. A mentett adatállomány a későbbiekben - a beadási határidőt megelőzően - bármikor betölthető és
módosítható, egészen addig, amíg nem történik meg a beadás.
Megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi:
A sikeres mentés esetén a következő felugró ablak jelenik meg:

2.2.7

Beadás

A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán vagy tájékoztató
üzeneten kívül más jelzést.

2.2.8

Nyomtatás

A nyomtatás megnyomására lehetőség van PDF dokumentum, a bizonylat alfanumerikus adatainak.
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2.3 Üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek
o Gördítő sávok használata
A kitöltő szoftvernek saját gördítő sávja van, azt használva lehet a kérelem Adat és Térképnézet felületén
mozogni.

o Rendszer üzenetek
Ha nagy kérelmet, vagy olyan blokkot töltünk be, amin több rajz illetve fedvény van, akkor a következő felugró
ablak jelenik meg.

A Folytatás gomb megnyomás után a kérelem betöltése folytatódik, ha a Leállítás gombot nyomjuk meg, akkor
a betöltés leáll. Egy nagyobb kérelem esetén ez a Figyelmeztető ablak többször megjelenik.
Kérjük, hogy a „Ne kérdezze meg többet” üzenetrész előtt található négyzetet ezen a felületen ne pipálja be,
mert az jelentős funkcióvesztéshez, a kérelem beadhatatlanságához vezet!

Ha kitöltés közben a következő felugró ablak jelenik meg, nem kell a kérelemből kilépni, csak a Mentés gombra
kell kattintva. Lehet, hogy még egy Ellenőrzés folyik a kérelmen, amikor már egy következő adatot szerettünk
volna módosítani. Meg kell várni, hogy a folyamat befejeződjön teljesen, és csak azután kezdjünk el újabb
módosítást.
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o Képernyő beállítása
Teljes képernyős üzemmódot az F11 billentyű megnyomásával lehet elérni.
Előtte

Utána

Ha a normál felbontásra szeretnénk visszatérni, akkor ismételten meg kell nyomni az F11-es billentyűt.
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2.4 Megszemélyesítés
A W0181 Egységes kérelem kiválasztását követően megszemélyesítésre kerül az ügyfél 2018. évi egységes
kérelme. Az első belépés során:











az ügyféladatokhoz tartozó adatmezők feltöltésre kerülnek a 2017-es Egységes kérelem
elfogadott területei alapján, lekövetve a blokkazonosító változásokat. A megszűnt
hasznosítások kerülnek megjelenítésre a felületen, de Súlyos hibával, mely alapján az ügyfélnek
meg kell adni az új hasznosításokat.
Újdonság: Első belépéskor (megszemélyesítés) esetén az átfedéssel érintett tábla esetén az
átfedéssel érintett ügyfelek mindegyikénél az átfedő rész levágásra kerül! Természetesen van
lehetőség arra, hogy a numerikus igényléshez igazítsák a táblák rajzait, de kérjük ezen táblák
esetében kiemelt figyelemmel adják meg az igénylési adatokat
az előző évi aktuális táblaadatokból a táblasorszám, blokkazonosító, táblaterület és hasznosítás
mezők töltődnek, megjelennek a táblageometriák. Amennyiben az ügyfél elhunyt/megszűnt
állapotú, és már bejelentésre került az örökös/jogutód, akkor a kérelmet az
örökösnek/jogutódnak személyesíti meg a szoftver. Amennyiben az ügyfél elhunyt és csak
Vélelmezett örökös besorolás van, akkor a kérelem az elhunyt ügyfél kérelmeként kerül
megszemélyesítésre. Amennyiben az ügyfél megszűnése előtt már adott be adott évi Egységes
kérelmet, a jogutódnak tudnia kell a nevében folytatni a beadást. Ekkor az elhunyt/megszűnt
ügyfél továbbra is megjelenik a képviselt ügyfelek között. A kérelem kitöltését pedig a
vélelmezett örökös/jogutód tudja folytatni.
EMVA Natura 2000 erdő jogcímben jóváhagyott vagy részben jóváhagyott határozattal
rendelkező vagy kötelezettség átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül az Erdős
jogcímekhez tartozó mezők
EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben jóváhagyott vagy részben jóváhagyott
határozattal rendelkező vagy kötelezettség átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül
az erdős jogcímek adatblokk mezői.
NVT MgTE jóváhagyott vagy részben jóváhagyott határozattal rendelkező vagy kötelezettség
átvételben érintett ügyfelek esetén kitöltésre kerül az NVT MgTE jogcímhez tartozó mezők.
EFA elemek
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2.5 Örökhagyó/Megszűnt ügyfél adatainak kezelése
Az Örökhagyó/Megszűnt ügyfél 2018-es jóváhagyott területeit, az Örökhagyó/Jogutód ügyfél a kérelmébe a

Térkép nézeten tudja átvenni és leigényelni.
Az Örökös mezőben az Igen-t választja, akkor az adott tábla szerkeszthető és módosítható.

Ha az Örökös mezőben a Nem-t választja, akkor az adott táblát törölni kell az Adat nézeten.
Figyelem! Több Örökös/Jogutód esetén egy adott területet csak egy ügyfél igényelje le, mert egyébként
túligénylés léphet fel.
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2.1 Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél kezelése
Felhívni a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 4/A. § (5) bekezdése
alapján „Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél a 45. § (3) bekezdésben foglalt jogutódlás kivételével a
mezőgazdasági támogatási eljárásban nem vehet részt”.
Erre a beadó felület külön felhívja a figyelmet egy beadást akadályozó üzenet formájában.
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2.2 A bizonylatról általánosan
A Támogatási/kifizetési igényeknél bejelölt jogcímeknek megfelelően – az adatblokk alatt – ún. Dosszié fülek
vannak. Ezekre a fülekre rákattintva jelenik meg az igénylés adatainak rögzítésére szolgáló
adatblokk/adatblokkok.

A bizonylaton, a támogatási és kifizetési igényeknél bejelölt jogcímeknek/jogcímcsoportoknak megfelelő
adatblokkok a jogcímek sajátosságainak, összetettségének megfelelően különböző szerkezetűek:






adatblokk alfanumerikus adatok rögzítésére, szerkeszthető ablakkal, térinformatikai adatok
bevitelére szolgáló térképnézettel - táblaadatok
összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokk (erdős jogcímek, számla)
alfanumerikus adatok bevitelére szolgáló adatblokk
összesítéseket tartalmazó adatblokk
a kitöltés menetét segítő blokk

A felhasználónak lehetősége van az adatblokkokban új sor beszúrására a
megnyomásával. A beszúrás után egy üres szerkeszthető sor jelenik meg.

funkciógomb

Lehetőség van a rögzített adatok exportálására a
és a
funkciógombok segítségével. Ez a funkció
valamennyi adatblokkon elérhető, alfanumerikus adatok exportálására szolgál. A összefüggő kapcsolattal
rendelkező adatblokkoknál egy táblázat készül.

A
jelölőnégyzetet bejelölve, majd a
funkciógombra kell kattintva lehetőség van már meglévő
sor törlésére. Egyszerre több sor is kijelölhető és törölhető ezzel a módszerrel.

29 / 42. oldal

funkciógomb megnyomásával lehetőség van xls fájl feltöltésére
A bizonylatok lapozhatók, az egy lapon található sorok száma beállítható (jelenlegi beállítás 5, 10, 15 sor egy
lapon). Lehetőség van az alapbeállításként adatblokkonként különböző értékek definiálására.

2.2.1

Jogcímekhez tartozó szerkesztő ablakok

Azoknál az adatblokkoknál, amelyeknél nagyszámú adatfelvitel az igény, ún. szerkeszthető ablakban történik az
adatok rögzítése. A
funkciógombra kattintva nyílik meg a szerkesztőablak. Az adatok a kitöltés során
bármikor újra módosíthatók. A teljes adattartalom ebben az editálható ablakban jelenik meg, de néhány
kiemelt adat közülük az ablak becsukása után is látható a bizonylaton.

A kitöltött adatokon, a szerkesztő ablak alján található
gomb megnyomásával végezhetők el a
kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibátlan mezők háttérszíne fehér,a tájékoztató üzenetekkel ellátott
mezőké kék, a figyelmeztető hibás mezőké sárga, a súlyosan hibásaké rózsaszín. Amely mezőhöz több hiba is
kapcsolódik, azoknál a háttérszín a magasabb súlyú hiba háttérszíne lesz.
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Ha a kitöltött adatok megfelelőek a felhasználó a
gombra kattintva térhet vissza a kérelem
kitöltés felületre és fogadhatja el a rögzített adatokat. Ezután a fontosabb adatok a kitöltő felületen is
megjelennek:
A

2.2.2

gombra kattintva az adatok a kitöltés során bármikor újra módosíthatók.

Összefüggő kapcsolattal rendelkező adatblokkok

Ennél az adatblokk típusnál a
funkciógombra kattintva jelölhető ki az a fősor, amelynek alrendelt
sorait szeretnénk szerkeszteni, sorokat szeretnénk beszúrni hozzá. Ilyen az erdős jogcímek és a számlák.

2.3 Nyilatkozatok boríték felépítése:
2018-ban a nyilatkozat dossziéban található, minden jogcímre vonatkozó nyilatkozatok elfogadása nélkül a
kérelem szerkesztése nem kezdhető meg.

A nyilatkozati részek a feliratokra kattintással nyithatóak-csukhatóak.

2.3.1

Általános nyilatkozatok

Ezen általános nyilatkozat tartalmazza azon jogszabályi előírásokat, kötelező nyilatkozatokat, eljárási szabályok
elfogadását, mely nélkül a kérelemben található jogcímek/ intézkedések nem érvényesek.

2.3.2

Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról:

Az egységes kérelem 2018 beadó felületre belépve három nyilatkozat jelenik meg, köztük a Nyilatkozat
ökológiai gazdálkodásról, melynek kitöltése kötelező, a továbblépés feltétele. A nyilatkozat kitöltése a
nyilatkozat ökológiai gazdálkodással sorra kattintva kezdhető meg.
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Első lépés a lenyíló menüben lévő opciók közötti választás, melyben a támogatást igénylő három opció közül
választhat: Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett területek egyike sem felel meg; egy része felel meg;
mindegyike megfelel a 34/2013. (V.14.) VM rendelet előírásainak;

Abban az esetben, ha az ’egy része felel meg’ vagy a ’mindegyike megfelel’ opciót válassza kötelező a Tanúsító
szervezet kiválasztása, amely a lenyíló menüre kattintva érhető el.
Amennyiben az ’egyike sem felel meg’ opciót válassza értelemszerűen nincs lehetősége a Tanúsító szervezet
kiválasztására.
Ha a Tanúsító szervezetet is kiválasztotta, nincs több teendője az ökológiai gazdálkodásról szóló nyilatkozattal,
továbbléphet a többi nyilatkozatra vagy a beadó felületre.

Ha a nyilatkozatban az ’egy része felel meg’ opciót választotta a térkép nézetben a Táblaadatok blokkban az
Ökológiai gazdálkodás (zöldítés) lenyíló menü használatával minden táblára vonatkozóan ki kell választania,
hogy az adott tábla ökológiai gazdálkodásban szereplő területnek minősül-e.
Figyelem! A mező kitöltése nem jelent automatikus EFA kijelölést és VP ökológiai támogatás igénylését sem.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél táblája VP ökológiai támogatásban vesz részt, abban az esetben a tábla
ökológiai gazdálkodásban résztvevő terület.
Figyelem! A Kincstár a tanúsító szervezet adatszolgáltatása alapján ellenőrzi az ökológiai gazdálkodás tényét
azokon a területeken, melyekre vonatkozóan ökológiai gazdálkodásban való részvétel jelölésre került, illetve
amennyiben a teljes gazdaság ökológiai gazdálkodásban résztvevő gazdaságként került bejelentésre (a
Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról részben), akkor a gazdaság teljes területén.
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Amennyiben Ön először kíván benyújtani kifizetési kérelmet, első lépésként a „Nyilatkozat ökológiai
gazdálkodásról” részt nem lehet kitölteni, mindaddig, amíg Ön nem visz fel egy blokkot-táblát a kérelmébe.

Az első blokk-tábla felvitele esetén az alábbi üzenet hívja fel a figyelmét a „Nyilatkozat ökológiai
gazdálkodásról” rész kitöltésére.

2.4 Dokumentumok dosszié
A Dokumentumok- Csatolmányok feltöltése dosszié fülön lehet az adott egységes kérelemhez beadásra
kerülő bizonylatokat, igazolásokat, számlákat, engedélyeket stb. feltölteni.

A „+Fájl kiválasztása” gomb megnyomása után a felugró ablakban tudja kiválasztani a csatolandó
dokumentumot. A „Megnyitás” funkció segítségével pedig a kijelölt dokumentum megjelenik a feltöltött
dokumentumok között.
Fontos! Csak *.pdf és *.jpg formátumú fájlok feltöltése lehetséges!
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A feltöltés során minden esetben egy automatikus mentés is történik.
A feltöltött dokumentumról meg kell mondani, hogy mely jogcímhez/intézkedéshez kívánja az adott
dokumentumot csatolni. Egyszerre több jogcím/intézkedés is megjelölhető, de csak olyan jogcímet enged a
felület bejelölni, melyre az adott kérelemben már rögzítésre került igénylés.
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Amennyiben az adott dokumentum tévesen került csatolásra, a dokumentum előtt lévő „Töröl” mezőbe egy
pipát téve, majd a „Töröl” gomb megnyomásával törölhető.

A feltöltött dokumentumokat a dokumentum nevére kattintással lehet letölteni, így annak tartalmát,
olvashatóságát ellenőrizni. Az ellenőrzés visszajelzése nélkül a kérelem nem beadható.
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2.5 Ügyfélkapus tevékenységek
2.5.1

Beadás

Kérelem beadása és nyomtatása:
Akkor lehet a kérelmet ÜK keresztül beadni, ha nem tartalmaz súlyos vagy kizáró hibát és az ÜK. Beadás gomb
aktív. Az egységes kérelmet kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Beadás gomb megnyomása után, a beadás előtt számos tájékoztató, figyelmeztető üzenet kerül
megjelenítésre:
1)

2)

Minden esetben a benyújtást megelőzően a Hibák dossziéban található figyelmeztető illetve tájékoztató
üzeneteket át kell olvasni, és nyilatkozni kell arról, hogy ez az áttanulmányozás megtörtént. Ennek
elmaradásáról a felület súlyos figyelmeztető üzenetet küld:
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3)

Beadás gomb megnyomása után, a beadás előtt az EMVA AKG/VP AKG 2015/VP ÖKO/VP AKG 2016 támogatási
igényt is tartalmazó kérelmek esetében utolsó figyelmeztetésként az alábbi üzenettel felhívjuk a figyelmet arra,
ha a kérelem olyan poligon(oka)t tartalmaz, amire igénylés nem került benyújtásra.

Amennyiben a jelzett poligonok esetében tudatosan nem került igény megadásra (pl.: az ügyfél időközben
kivonta a területet, átadta a területet illetve olyan idegen poligonról van felsorolva, ami nem szerepelt a
kötelezettség átvételi kérelmében), az OK gomb megnyomásával folytatható az egységes kérelem beadása.
A Mégse gomb segítségével lehetőség van visszatérni a kérelembe és folytatni az adatbevitelt.

4)

Kizárólag meghatalmazott felhasználók esetén megjelenő üzenet, amennyiben a meghatalmazó ügyfél
kérelmét kívánja benyújtani.
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A kérelem a beadást követően kapja meg az iratazonosítóját.

Figyelem! Bankszámlával nem rendelkező vagy támogatást nem igénylőként nyilvántartott ügyfél kérelmét nem
lehet beadni.

Amennyiben a kérelmet nem sikerül a rendszernek automatikusan feltölteni azonnal a következő üzenet jelenik
meg.

Nyomtatás gombra kattintva előállíthatjuk a kérelmünket *.pdf formátumba el tudjuk menteni és ki is tudjuk
azt nyomtatni. A vízjel nélkül csak az ÜK Beadás után lehet nyomtatni.
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2.5.2

Titkosított KR dokumentum (*xml file) pdf formátummá alakítása

Az ügyfélkapun a letöltés során a felugró ablak segítségével kell elmenteni a kérelmünkről egy titkosított *xml
file-t.

A lementett *.xml file-t a ’KR dokumentum nyomtatása’ funkcióval tudjuk megnézni.

vagy a Kincstár honlapján
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A ’Fájl kiválasztása’ gomb segítségével megkeressük a lementett file-t.

A ’Nyomtatás’ gombbal pedig meg tudjuk nyitni.

Javasolt PDF olvasó: Adobe Reader

2.5.3

Visszaigazolás

Visszaigazolás: Miután a kérelmünket elküldtük az ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére 2 db e-mail-t kap az
a személy, akinek az ügyfélkapus jogosultságán keresztül történt ez.
A kérelmet beküldő személy kap a Kincstár egy olyan e-mail-t, amely két fontos adatot tartalmaz:
Az egyik az időbélyeg, ami ugyanazt a szerepet tölti be, mint a papír alapú kérelmek esetén a postára adás
dátuma.
A másik egy hivatkozási számot, amely szerepel a Kincstár által küldött befogadás tényéről szóló e-mail-ben is,
így azonosítva be az ügyfelet, akihez tartozik a kérelem.
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A Kincstár által küldött e-mail és annak melléklete a kérelem befogadásának legfontosabb adatait tartalmazza.
Nagyon fontos, hogy ezeket a leveleket nem szabad kitörölni. Tanácsos ügyfelenként a Beérkezett mappák alá
ügyfelenként külön mappákba tárolni, így könnyebb a visszakeresés is.
A visszaigazolások küldése mind az ügyfélkapu mind a Kincstár szervereinek terheltségétől is függ, de ez
általában néhány percet vesz igénybe.
Az ügyfélkapura megérkezett *.xml file-kat az Ideiglenes tárhelyről a Tartós tárhelyre ajánlott átmásolni,
amennyiben több ügyfél meghatalmazottja, akkor egy saját tárolóra is mentse el az állományokat.

2.5.4

Ügyek állása

Belépés után ezt a felületen kapjuk
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Szűrési feltételek: Ahol jelölő négyzet van ott egyszerre több feltételt is be lehet állítani.
Kérelmező ügyfél;
Beadás időpontja;
Kérelmezés típusa.

Ezután meg kell nyomni a Keresés gombot.
A lista tartalmazza a folyamatban lévő és a beadott kérelmeket is, azokra vonatkozó státuszokat és dátumokat.

Az irat vonalkódjára kattintva, innen közvetlenül is ki lehet nyomtatni a kérelmeket, vagy le lehet menteni.
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