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1 Bevezetés
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Támogatási törvény) 38. §
(1)-(3) bekezdése alapján a kérelmet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez és a (3)
bekezdésben foglalt esetek kivételével elektronikus úton kell benyújtani. A kérelem kizárólag elektronikus
úton történő benyújtásától eltérni csak abban az esetben lehet, ha a Támogatási törvény végrehajtására kiadott
rendelet vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény lehetővé teszi.
A Támogatási törvény 55/A. § (1) bekezdése szerint: „A döntést az ügyféllel, illetve a képviselővel írásban,
kötelező elektronikus kérelembenyújtás esetén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik elektronikus úton kell közölni.”
A fenti szabályozás alapján tehát, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a kötelező elektronikus
kérelembenyújtás esetén a döntés közlése az ügyféllel és a képviselővel elektronikus úton történik.
A döntések közlésének rendeleti szintű szabályai a kamarai meghatalmazott eljárása esetén azonban az alábbi
jogszabályok tekintetében kivételt tartalmaz:
1.) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
(továbbiakban: EK rendelet) 27. § (1)-(2) és (4) bekezdései az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az
alábbiak szerint rendelkeznek:
„(1) Az ügyfél vagy meghatalmazottja - a kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfél kivételével - az
egységes kérelemre indult eljárásban - ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a
jogorvoslati eljárást is - kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot. Ez a rendelkezés nem érinti az
elektronikus kapcsolattartás e rendeletben előírt kötelező eseteit, valamint a 11. § (4), (7) és (8) bekezdésében,
valamint a 12. § (3) bekezdésében szabályozott, papír alapon történő benyújtási kötelezettséget.
(2) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén a természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem rendelkezik,
vagy ha ügyfélkapuval rendelkezik és úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor ezen
ügyfélhez szóló közléseket – a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – postai úton kell megküldeni.
(4) Az előzetes ellenőrzés, a jogszerű földhasználat vizsgálata, valamint az adategyeztetés vonatkozásában
kötelező az elektronikus kapcsolattartás.”
2.) Szintén eltérő szabályozást tartalmaz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) is. Bár a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet esetén a
szabályozás kötelező elektronikus kapcsolattartást ír elő, azonban a kamarai meghatalmazott eljárása esetén az
57/L. § (5) bekezdése lehetővé teszi az ügyfelek számára postai úton történő közlésről szóló nyilatkozat
megtételét:
„57/L. § (4) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén az irányító hatóság, illetve a kifizető ügynökség az
adott kérelemmel kapcsolatos minden közlést a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére küld
meg, kivéve az 57/B. § (6) bekezdése szerinti esetet.*
(5) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén, ha a természetes személy támogatást igénylő, illetve a
természetes személy kedvezményezett ügyfélkapuval nem rendelkezik, továbbá, ha ügyfélkapuval
rendelkezik, de úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor az irányító hatóságtól, illetve a
kifizető ügynökségtől a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felé irányuló közléseket postai úton
kell megküldeni. A kézbesítésre a XXIX. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni.”
*57/B. § (6) bekezdése szerint: A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (4) bekezdésében
meghatározott előzetes ellenőrzés során a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
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A felület célja tehát, hogy azon természetes személynek minősülő ügyfelek/támogatást
igénylők/kedvezményezettek, akik ugyan rendelkeznek ügyfélkapuval, de ennek ellenére nem érzik magukat
alkalmasnak az elektronikus kapcsolattartásra, rendelkezhessenek arról, hogy az iratokat – eltérő szabály
kivételével – postai úton kapják kézhez.

2 Ki nyújthat be postai nyilatkozatot?
Olyan természetes személynek minősülő ügyfél/támogatást igénylő/kedvezményezett, aki rendelkezik kamarai
meghatalmazottal.
A nyilatkozatot mind a meghatalmazó ügyfél, mind a képviseletében eljáró, falugazdász típusú
meghatalmazással rendelkező falugazdász benyújthatja.

2.1 Kiemelt szabályok:
A postázási nyilatkozattal kapcsolatosan az alábbi szabályokat tartjuk fontosnak kiemelni:
1. Amennyiben az ügyfél előtte önkéntesen már vállalta az elektronikus kapcsolattartást, akkor az
elektronikus kapcsolattartásról szóló nyilatkozatot a postázási nyilatkozat előtt vissza kell
vonni.
2. A postázási nyilatkozat kizárólag addig elfogadható, ameddig az ügyfél rendelkezik kamarai
meghatalmazottal.
3. Csak természetes személynek minősülő ügyfél tehet postázási nyilatkozatot.
4. Amennyiben az ügyfél önkéntes elektronikus kapcsolattartási nyilatkozatot tesz, a postázási
nyilatkozat automatikusan visszavontnak tekintendő.
5. Az ügyfél postázási nyilatkozata addig érvényes, amíg a nyilatkozatot tevő ügyfél nem válik
valaki más ügyfél képviselőjévé (meghatalmazott/elsődleges képviselő/kamarai képviselő).
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3 A rendszer elérése
Elektronikus kérelembenyújtás elérése: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

Ajánlott Böngészők:

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox 83.0 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.
Nem megfelelő böngésző használata esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
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3.1.1

Belépés az elektronikus ügyintézői felületre

Az elektronikus ügyintézői felületre két féle módon lehet belépni:
1: Ügyfélkapus azonosítással
2: Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztül

3.1.1.1 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.

Sikertelen bejelentkezés után próbálkozhat ismételten az ügyfél.
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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 2021-ben, 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.

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.
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3.1.1.2 Belépés Központi Azonosítási Ügynök keresztül

A Központi Azonosító Ügynök esetén az alábbi 4 belépési mód közül lehet választani.

Válasszuk például az ügyfélkapu elnevezésű belépési lehetőséget:

A Felhasználónév és Jelszó megadása után az előzőekben már bemutatott lépések segítségével lehet az
elektronikus felületet elérni.
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3.2 Bejelentkezést követő menü
Az elektronikus kérelemkitöltés és benyújtás lehetséges változatai:
1. saját ügyfélkapun keresztül, és saját maga tölti ki és nyújtja be a postázási nyilatkozatot.
2. saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfél, kamarai meghatalmazott igénybevételével, a kamarai
meghatalmazott ügyfélkapuján
Ez utóbbi esetben a képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben vannak képviseltjei, azok ügyfélazonosító 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.

3.2.1.1 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.
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Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok megfelelőségéről menüpont
alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének.
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3.2.1.2 Kijelentkezés
A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a Kijelentkezés
funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről.

3.2.2

Nyilatkozat a postai kapcsolattartásról bizonylat kiválasztása a menüben

Az Ügyfél-nyilvántartási ügyek Nyilatkozat a postai kapcsolattartásról útvonalon érhető el a bizonylat.
Az amennyiben az ügyfél nem kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfélnek minősül, akkor a menüpont
nem jelenik meg!
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3.2.2.1 Menüpont kereső
A bizonylatok úgy is elérhetőek, ha a menüpont kereső elnevezésű mezőbe beírja a „Pos” kifejezést. Ilyen
esetben közvetlenül ki tudja választani.

3.3 Belépés a nyilatkozat bizonylatra

3.3.1

A kilépés megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból.

Kilépéskor felugró ablak jelenik meg a következő figyelmeztetéssel:

Igen megnyomására a kilépés megtörténik, a mégsem megnyomására a kilépés lehetőségét elveti.
Figyelmeztető hiba (F) esetén sárgára, súlyos hiba esetén pirosra színezzük az adatmezőt, a hibaszöveget – a
hiba helyére állva – megjelenítjük. Amennyiben a kérelemben piros hibaüzenet található, a kérelem nem
nyújtható be! Ha F-es sárga hibajelzések szerepelnek, azok a kérelemben állandóan jelen lesznek, ettől a
kérelem formailag hibátlan, ügyfélkapun keresztül beadható.
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3.3.2

Kitöltés menete

Kérjük, figyelmesen olvassa a nyilatkozat szövegét. Nyilatkozatával jelzi, hogy minden esetben, amikor a
jogszabály erre lehetőséget biztosít, kéri, hogy Ön számára az irat postai úton kerüljön megküldésre (ez azt
jelenti, hogy azon esetek tekintetében a nyilatkozat nem érvényes, ahol egy adott dokumentum esetén a
jogszabály kötelező elektronikus kapcsolattartást ír elő).

A nyilatkozat akkor nyújtható be, ha az ügyfél a nyilatkozatot elolvasta, tartalmát tudomásul vette, és ezt egy
pipa segítségével jelzi.

3.3.3

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:

3.3.4

Ellenőrzés

Megnyomására lefut az ellenőrzés.
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A folyamatban lévő ellenőrzéseknél:

animált ikon jelenik meg.

3.4 Postai kapcsolattartás visszavonása
Lehetőség van az előzetesen már ügyfélkapun keresztül benyújtott postai kapcsolattartásról szóló nyilatkozat
visszavonására.

3.4.1

Kitöltés menete visszavonás esetén

Belépve a bizonylatra, szintén egy pipa segítségével nyilatkozhat az előzően benyújtott postázási nyilatkozat
visszavonásáról.
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3.5 Ügyfélkapus tevékenységek
3.5.1

Beadás

A beadás funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz figyelmeztető hibán kívül más jelzést.
A beadás gombra kattintva a felület ellenőrzi a beadási szándékot.

A Beadás gomb megnyomásával folytatható a postázási nyilatkozat benyújtása. A Mégse gomb segítségével
lehetőség van visszatérni a kérelembe és folytatni az adatbevitelt.

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

3.5.2

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.
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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

3.5.3

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.
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.
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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.

3.5.4

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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