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Kötelezettség vállalási időszak hosszabbítása
A VP4-10.2.1.2-17 kódszámú, „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” intézkedés vonatkozásában az átmeneti
időszakot érintően lehetőség van a kötelezettség vállalási időszak hosszabbítására.
A Pályázati Felhívás 3.5.2. fejezetében részletezetett szabályok alapján jelen időszakban
kizárólag azon kérelmezők nyújthatnak be a kötelezettség vállalási időszak hosszabbítására
vonatkozó kérelmet (továbbiakban hosszabbítási kérelem), akik támogatási kérelmüket a
2017-es évben nyújtották be.
A hosszabbítási kérelmet az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány
ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani, 2022. január 25-től 2022. február 22-ig
időszakban.
Ezen időszakot megelőzően, illetve meghaladóan hosszabbítási kérelem nem nyújtható be.
Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a hosszabbítási
kérelmet benyújtania.
A hosszabbítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő,
annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell
tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével.
A hosszabbítási kérelmet benyújtó Kedvezményezettek esetében a kötelezettség vállalási
időszak 6 éves hosszúságú lesz, mely 2023. április 30-ig tart.
A kötelezettség vállalási időszak teljes időtartama alatt szükséges betartani a Pályázati
Felhívás rendelkezéseit!
Belépés a kérelembenyújtó felületre
1. Kérelem benyújtásához látogasson el a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
weboldalara, és kattintson az Elektronikus ügyintézés gombra
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2. A megnyíló ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA gombra

oldalon

kattintson

az

Az alkalmazásban az Ügyfélkapus bejelentkezési lehetőség választása után megjelenő oldalon
adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és jelszavát.
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Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenetet jelenik meg rövid időre.

A megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván-e
kérelmet benyújtani. Ha most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót
válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja a listából
Meghatalmazóit.
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A keresési/ szűrési feltételnek a Szűrés gomb előtti szöveges mezőbe történő megadásával,
majd a Szűrés gomb megnyomásával lehet a képviselt ügyfelek listájában keresni, illetve a
megjelenítésre kerülő képviseltek között szűrni. A Töröl gomb megnyomásával törlődnek a
megadott szűrési/keresési feltételek.
A képviseltek listájának frissítése a Képviseltek frissítése gomb megnyomásával történik.
A Tovább gombot megnyomva tud továbblépni.
A képviselt kiválasztását követően megjelenik a benyújtó felület főmenüje. A következő
menüpontok közül lehet választani:
- Általános ügyintézés
- Elektronikus kérelemkezelés
- Ügyfél-nyilvántartási ügyek
3. Ügyfél-nyilvántartásra vonatkozó kötelező évi adategyeztetés
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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A saját nevében eljáró ügyfél, illetve amennyiben a meghatalmazott rendelkezik az adott
meghatalmazó vonatkozásában ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, az „Ügyfélnyilvántartási ügyek” menüben nyissa meg az adatok megfelelősségéről szóló nyilatkozatot.

Felugró pop up ablak ad tájékoztatást az adatok megfelelőségére vonatkozóan.

A nyilatkozat elküldésére csak a nyilvántartásban szereplő adatok megszemélyesített
felületének megtekintése után van lehetőség, mely felületet az Ügyfél-nyilvántartási adatok
gombra kattintva ér el.
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Amennyiben adatot nem kíván módosítani, az „Ügyfél-nyilvántartási adatok” gombra
kattintva ellenőrizze az adatok helyességét, majd a „Vissza a nyilatkozat” gombra kattintva
visszatérhet a nyilatkozathoz.

Amennyiben adatot kíván módosítani vagy új adatot kíván bejelenteni, azt az „Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” felületen tudja megtenni, mellyel szintén
eleget tesz a kötelező adategyeztetésnek.
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Miután ez megtörtént, nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó
meghatározott törvények szerint bejelentési kötelezettsége áll fenn.
Ezután a „Beadás” gombra kattintva folytatható a művelet, és ezt követően nyílik lehetőség a
„VP Őshonos in situ” támogatási kérelem megnyitására.

Hosszabbítási kérelem benyújtása
A hosszabbítási kérelem benyújtására ügyfélkapus bejelentkezést követően, az elektronikus
kérelem beadási felületen keresztül van lehetőség:

A menüpont elérése:
Elektronikus
kérelemkezelés/Vidékfejlesztési
Program
(2014-2020
Támogatási
kérelem/Agrár-környezetvédelmi intézkedések/Őshonos állatok ex situ – Nyilatkozat
hosszabbításról (TK1)
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A menüpontot kiválasztását követően megnyílik a hosszabbítási kérelem benyújtás felülete.

Új kérelem benyújtásához jelölje ki a sort, majd a „Tovább” gomb megnyomás után egy
felugró ablak jelenik meg, amelyben a hosszabbítási kérelem benyújtásával kapcsolatos
általános tájékoztató információk jelennek meg:

A tovább gomba kattintva folytatható a hosszabbítási kérelem benyújtása.

9

Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtatásra nyitva álló időszakon kívül
kezdeményezi a kérelem benyújtását, úgy az alábbi hibaüzenet jelenik meg és a kérelem
kitöltése nem folytatható:

Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtatásra nyitva álló időszakon belül
kezdeményezi a kérelem benyújtását, úgy a benyújtó ügyfél személyére vonatkozó
figyelmeztetést követően a „Rendben” gombra kattintva érhető el a hosszabbítási kérelem.

A hosszabbítási kérelem első három adatblokkja a kérelmet benyújtó ügyfél adatait
tartalmazza, mely a benyújtás során megadott adatok alapján automatikusan töltődik:

A hosszabbítási kérelem benyújtásához KÖTELEZŐ megadni azon támogatási kérelem
vonalkódját, melyre a hosszabbítási igény vonatkozik:
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FIGYELEM!! Ezen adat megadás nélkül a kérelem nem nyújtható be!
Hosszabbítási kérelem benyújtására kizárólag a 2017-es évben támogatási kérelmet benyújtó
ügyfelek jogosultak. Amennyiben a megadott vonalkód 2018. évben benyújtott támogatási
kérelem vonalkódja, úgy a kérelem nem nyújtható be:

Ugyancsak ellenőrzésre kerül, hogy a megadott vonalkód a kérelmet benyújtó ügyfélhez
tartozik-e:

Amennyiben a vonalkód más ügyfélhez tartozik, úgy figyelmeztető üzenetet küldünk!
Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen hiba mellett a kérelem benyújtható, mivel a
kötelezettség átadással érintett ügyfelek részére kizárólag így biztosítható a kérelem
benyújtása!
FONTOS, hogy a benyújtást megelőzően győződjenek meg arról, hogy a TK vonalkód
mezőbe bizonyosan a megfelelő vonalkód került feltűntetésre!
A „TK megszemélyesítés” megnyomása és jóváhagyása esetben az In vitro előhaladási terv és
az Ex situ előhaladási terv adatai alapján az aktuális - támogatás tárgya és minta típusa vagy
fajta – tartalma jelenik meg.

Amennyiben nem kéri a megszemélyesítést, hibaüzenet jelenik meg:

11

A megszemélyesítést követően betöltődnek az adatok:
In vitro célterület esetében a támogatás tárgya, illetve a minta típusa.
Itt kell megadni a 2022/2023-as gazdálkodási évre vonatkozóan a vállalt mennyiséget. A
vállalt mennyiséget annak figyelembe vételével kell megadni, hogy a kifizetés során az adott
gazdálkodási évre a vállalt mennyiségnél nagyobb mennyiségre támogatás nem nyújtható.

Ex situ célterület esetében a támogatás tárgya, illetve a fajta.
Itt kell megadni a 2022/2023-as gazdálkodási évre vonatkozóan a vállalt mennyiséget. A
vállalt mennyiséget annak figyelembe vételével kell megadni, hogy a kifizetés során az adott
gazdálkodási évre a vállalt mennyiségnél nagyobb mennyiségre támogatás nem nyújtható.

Tanácsadás célterülettel érintett kérelmek esetében automatikusan meghosszabbításra kerül
a célterületben igényelt tanácsadói tevékenység, erre vonatkozóan NEM szükséges vállalási
adatot ismét megadni.
Azon kérelmezők, akik csak Tanácsadói célterülettel érintettek, nem kell
megszemélyesíteniük, a kérelem a TK vonalkód és a nyilatkozatok kitöltését követően
beadható.
Tanácsadói célterületre vonatkozóan a visszaigazoló dokumentumon nem jelenítünk meg
adatot, de a kérelme minden esetben befogadásra kerül!
A hosszabbítási kérelemhez
Kedvezményezettnek.

kapcsolódóan

nyilatkozatot

szükséges

tenni

a
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Az első blokkban nyilatkozatot tesz a Kedvezményezett arról, hogy megismerte a Pályázati
Felhívás hosszabbításra vonatkozó részeit, azokat megértette és tudomásul vette.
A nyilatkozat kitöltése KÖTELEZŐ, illetve nemleges válasz esetén a kérelem nem nyújtható
be.

A második blokkban a kötelezettség átvételi
Kedvezményezetteknek a mező kitöltése KÖTELEZŐ.

eljárásban

Átvevőként

érintett

„Igen” választ a kötelezettség átvételi eljárásban Átvevőként érintett Kedvezményezetteknek
szükséges nyilatkozni.
Amennyiben nem érintett kötelezettség átvételi eljárással, úgy a „Nem releváns” értéket
szükséges kiválasztani.

Amennyiben benyújtott, de még nem elbírált kötelezettség vállalási kérelemmel rendelkezik,
úgy a hosszabbítási kérelmet az Átvevő félnek szükséges benyújtania!
Abban az esetben, ha nem érintett kötelezettségvállalással és a „Nem releváns” értéket
választotta, megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Az üzenet csak figyelmeztetés, ettől a
kérelem beadható!

A kérelem utolsó blokkja az Általános nyilatkozatokat tartalmazza, melynek kitöltése
ugyancsak KÖTELEZŐ!
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A kitöltés során felmerült hibákat a vonatkozó mezők mellett megjelenő hibaüzenet, a
benyújtó felület alsó részén található felsorolás, illetve a „Hibák” gombra kattintva megjelenő
ablak tartalmazza.

A kérelem beadását minden piros háromszöggel jelzett hiba akadályozza!
A kérelem szükséges mezőinek kitöltését követően minden esetben szükséges az Ellenőrzés
gomb megnyomása!

Kérelem beadása
Amennyiben a kérelem nem tartalmaz egyetlen benyújtást akadályozó hibát, úgy aktívvá válik
a benyújtó felület felső részén található „Beadás” gomb.

A „Beadás” gomb megnyomását követően még egyszer megjelenik a benyújtó személyére
vonatkozó figyelmeztetést:

Amennyiben a benyújtó személye nem megfelelően került kiválasztásra, a „Mégsem” gomb
segítségével megszakítható a kérelem benyújtás folyamata!
A „Rendben” gombra kattintva véglegesedik a benyújtás:
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Sikeres kérelem benyújtást követően a kérelem megjelenik a Hosszabbítási kérelem az
előválasztó felületen:

Egy ügyfél egy támogatási kérelem vonatkozásában KIZÁRÓLAG egy hosszabbítási
kérelem benyújtását kezdeményezheti!
Kivételt képeznek azon ügyfelek, akik több kötelezettség átvételi eljárásban szerepelnek
Átvevőként félként. Esetükben MINDEN átvett támogatási kérelem vonatkozásában
szükséges benyújtani a hosszabbítási kérelmet.
Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtásával, a felület használatával kapcsolatban
további kérdés merül fel, bővebb információ a Kincstár honlapján érhető el:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz
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