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Fontos tudnivalók
Az elektronikus kérelembenyújtás módjai:
1. saját nevében,
2. meghatalmazott útján.
Az elektronikus benyújtásból fakadóan támogatási/kifizetési (vagy egyéb nem ügyfélnyilvántartásba vételi) kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akik/amelyek már a
fenti kérelem benyújtásának megkezdését megelőzően kérték nyilvántartásba vételüket a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH), és ennek megfelelően
az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a
továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás) „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként az
MVH által részükre megállapított ügyfél-azonosítóval rendelkeznek. A kérelem
benyújtásának további feltétele az ügyfél ügyfélkapus hozzáférése.
Az ügyfél saját nevében történő kérelembenyújtás:
Fentiek alapján az elektronikus rendszer ügyfél általi használatához az alábbi két feltétel
szükséges:
1. Az MVH-nál történő nyilvántartásba vétel a G1010-01 vagy a G1020-01 jelű
nyomtatvány benyújtásával (ügyfél-azonosító megállapítása az MVH által). Bővebb
tájékoztatás
a
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas
linken érhető el.
2. Ügyfélkapus regisztráció elvégzése (felhasználónév és jelszó megadása) a
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio linken írtak szerint.
Az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell
egyeznie az MVH-s ügyfél-azonosító igénylésekor megadott adatokkal, ugyanis az első
belépéskor meg kell adnia az MVH által kiadott ügyfél-azonosítóját. Eltérés esetén a belépés
megtagadásra kerül.
Meghatalmazott ügyfélkapuján keresztül történő kérelembenyújtás:
Meghatalmazás esetén a kérelem meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának
feltétele az előzetesen benyújtott meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vétele.
Annak érdekében, hogy a meghatalmazott az általa képviselt ügyfél kifizetési kérelmét
elektronikusan benyújthassa, ügyfélkapus hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint az MVH
ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell
szerepelnie.
A felület használatával kapcsolatos fontos információk:
Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva! Ennek az MVH által
tesztelt és ajánlott „Portable” változata a MVH weboldaláról ingyenesen letölthető az alábbi
linken:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ekerelem.
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Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, mentés!
Fontos, hogy ugyanazon a gépen egy időben csak egy ügyfél kérelmének intézésére kerüljön
sor. Ez azt jelenti, hogy a Firefox-ot csak egy példányban lehet megnyitni és egy megnyitott
Firefox-ban sem szabad a felületet több fülön megnyitni! Engedélyezze az előugró ablakokat
az e-kérelem weboldalról.
Internet adatforgalom:
– első induláskor kb. 500 KB töltődik le,
– a munka során kb. 10 KB-s csomagok mozognak le és fel,
– az ügyfélkapus beadáskor egy kb. 50 KB-s csomag kerül titkosításra és feltöltésre,
– HTTPS forgalom (443 port) engedélyezése.
FONTOS, hogy a kérelem benyújtását soha ne halassza az utolsó pillanatra, tekintettel az
internetkapcsolatban esetlegesen felmerülhető kimaradásokra!
FIGYELEM! A Firefox Portablel kapcsolatos tudnivalók, a felületre való belépés, a
meghatalmazás elektronikus benyújtása, az elsődleges képviselet, valamint a hibabejelentés
szabályait és lépéseit a „Segédlet Elektronikus felület használatához – Kifizetési kérelem”
című általános segédlet tartalmazza!
A jogcímspecifikus segédlet a bemutató-üzemi jogcím elektronikus kifizetési kérelem
kitöltésének lépéseit tartalmazza.
A „Segédlet Elektronikus felület használatához – Kifizetési kérelem” című általános
segédletben foglaltaknak megfelelően a felületre történő belépést követően megkezdhető a
kérelem kitöltése.
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Kérelem kitöltésének megkezdése
1.

Mint saját nevében eljáró ügyfél, ügyfélkapus felhasználónevének és jelszavának
megadásával lépjen be az MVH kérelemkitöltő felületére.
Mint valamely ügyfél képviseletében eljáró meghatalmazott, az ügyfélkapus
felhasználónevének és jelszavának megadását követően megjelenő legördülő sávban
válassza a képviselt ügyfél nevét. Ezt követően az alábbi felületet látja.

2.

Az alábbi öt pontból álló menü jelenik meg:
-

3.

Általános – több alaphoz köthető (pl. hiánypótlás, nyilatkozattétel, fellebbezés
benyújtás stb.),
Egységes Kérelem
Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap (EMGA),
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA),
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR)

jelre kattintva válassza ki az EMVA menülistából
Kifizetési kérelem benyújtásához a
a vonatkozó I. tengely alatt az „Elektronikus Kifizetési Kérelem Indítás” menüpontot.
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Ezt követően a megjelenő felületen megkezdheti az alábbiakat:
a. új kérelem kitöltését,
b. megkezdett kérelem kitöltésének folytatását,
c. beadott kérelem módosítását benyújtási időszakon belül.

Beadott kérelem módosítása esetén, ha menti a módosítást, de nem adja be a kérelmet, akkor
ez a módosítás iránti kérelem megjelenik a „Rögzített kérelmek” listájában is, és a
„Folytatás” gombbal folytatható a kitöltés.
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Új kérelem indítása esetén először a megjelenő ablakban meg kell adni a támogatási
határozat vonalkódját, amelyre vonatkozóan kifizetési kérelmet kíván beadni.

FIGYELEM! Egy ügyfél egy projektterv megvalósítására vonatkozóan legfeljebb két
kifizetési kérelmet nyújthat be (amennyiben a két kifizetési kérelem benyújtása között
legalább három hónap eltelt).
Új kérelem indítása a „Tovább” gombra kattintás, és egy felugró figyelmeztető panel
elfogadását követően megkezdhető.

Amennyiben a megadott támogatási határozat vonalkód nem megfelelő figyelmeztető
hibaüzenet jelenik meg. A „Kérelem lista” gombra kattintást követően a benyújtás az „Új
kérelem” gombra kattintva, a helyes támogatási vonalkód megadásával újra megkezdhető.
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Amennyiben új kérelem beadása, az adott vonalkódra egy már megkezdett kérelem beadás
miatt nem lehetséges, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

A „Kérelem lista” gombra kattintást követően a megkezdett kérelem értelemszerűen
folytatható, vagy módosítható.

Alapvető műveletek a felületen
A felületen az egyes gombok és jelölések funkciója:

Menü – Visszalépés a főmenübe.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Hibák felülre - Az alapértelmezetten az oldal alján megjelenő hibák felül, a gombsor alatt
is megjeleníthetőek. Ugyanezen gombbal lehet vissza is állítani a beállítást, és ezzel a
kérelem végére helyezni a hibákat.
Ellenőrzés – Hatására lefutnak a beépített ellenőrzések. (Javasoljuk gyakori használatát!)
Mentés – A kérelem adatai benyújtás nélkül tárolásra kerülnek (kilépés után is), később a
kitöltés bármikor folytatható. Javasoljuk gyakori használatát!
ÜK. Beadás – Csak hibátlan kérelem esetén aktív, funkciója a kérelem benyújtása a
MVH-hoz.
Előzetes nyomt. – Kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. Az így
kinyomtatott kérelem nem nyújtható be, csupán tájékoztató jellegű!
Egyes pontoknál:

Új beszúrás – Az adott blokk mezőiből egy újabb sort beszúr.
Kijelöltek törlése - Az adott pont mezőiből a kijelölteket törli.
Tételek exportálása – Az adott blokk adatait Excel-be exportálja.
A cellák mellett megjelenő

jel olyan hibát jelez, mely esetén a kérelem még benyújtható.

Amíg azonban az egyes cellák mellett
jel látható, addig azok benyújtást korlátozó hibát
tartalmaznak és a kérelem nem adható be. A hiba lehet adatmegadás hiánya, hibás adat, vagy
másik megadott adattal ellentétes adat. A hiba oka megjelenik a hibaüzenetek között.
A fenti jelekre mozgatva a kurzort megjeleníthető a hiba oka.

Továbbá a fenti beállítástól függően alul vagy felül található hibák között a hibaüzenetre
kattintva az adott hibához ugrik a kurzor.

Amennyiben kitöltés közben az alábbi üzenetet kapja, a kérelem addig beírt adatai tárolásra
kerültek, így ismételt belépést követően adatvesztés nélkül folytatható a kitöltés.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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FONTOS! Az internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a
kitöltés közben használja gyakran a „Mentés” gombot! Sikeres mentés esetén az alábbi üzenet
jelentkezik.

A felületen a halványkék mezők kitöltendőek, a fehér mezőkbe a rendszer tölti fel az
adatokat.
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Kifizetési kérelem kitöltése
FIGYELEM! Az alábbiakban az egyes mezőkbe beírt adatok kizárólag csak a felület
bemutatását szolgálják, nincsenek összefüggésben az egyes jogcímeknél támogatható
tevékenységekkel.
Ha egy mezőben adatot ad meg, akkor automatikusan lefutnak ellenőrzések, emiatt
előfordulhat, hogy a következő mezőbe nem tud azonnal átlépni.
Értelemszerűen adja meg a szükséges adatokat a „Számla és bizonylatösszesítő - A”
táblázatig, az egyes mezők értelmezéséhez további információt talál a Kitöltési
Útmutatókban.
Az elektronikus felület a következő pontokat tartalmazza:
1. Verzió Verziószám: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
2. Módosított kérelem adatai Amennyiben az ügyfél a benyújtási időszakon belül a már benyújtott kérelmét módosítani
kívánja, akkor töltődik ki ez a pont.
Első kérelem iratazonosító: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
Első kérelem beadás dátuma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
Módosított kérelem vonalkód: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
Módosított kérelem beadás dátuma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
3. Azonosítási információ
Ügyfél-azonosító: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.
FONTOS! Az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél a kérelem benyújtásakor (támogatást igénylő
ügyfélként) ügyfél-azonosító számmal rendelkezzen az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében.
4. Ügyfél adatai
Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
Név: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
Cégforma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
5. Meghatalmazott: Ez a pont abban az esetben releváns, amennyiben az ügyfél technikai közreműködő segítségével kívánja
benyújtani a kérelmét.
Ügyfél-azonosító: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
Név: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
Cégforma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges
6. Kapcsolattartási információ: Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám,
fax-szám és e-mail cím feltüntetésével. Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a
kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb
kezelésében. Az ügyféllel történő levelezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a
levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról
(www.mvh.gov.hu) letölthet_ G0002-11-1 Regisztrációs módosító lap segítségével.
7.Kérelem adatai:
Utolsó kifizetési kérelem: Ebben a rovatban adja meg, hogy a kifizetési kérelmét az adott támogatási határozatra
vonatkozóan utolsó kifizetési kérelemként nyújtja-e be.
Elszámolni kívánt nettó kiadás: Automatikusan töltődik a felületen megadott adatok alapján, kitöltése nem szükséges.
Kalkulált támogatás: Az elszámolásban benyújtott kiadási tételek elszámolni kívánt összegének és a kiadási tételekhez
tartozó intenzitások szorzatainak összege, figyelembe véve azt, hogy a támogatás nem lépheti túl a határozatban jóváhagyott
összeget. Bemutató-üzemi támogatás esetén az intenzitás 100%, az elszámolni kívánt nettő kiadás összegét kell feltüntetnie
ebben a mezőben is.
Kíván előleget elszámolni? A jogcím esetén előleg elszámolására nincs lehetőség, a mezőt nem kell kitölteni.
Elszámolni kívánt előleg (Ft): A mezőt nem kell kitölteni.
8. ÁFA nyilatkozat
Ebben a rovatban kell megadnia, hogy az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában áfa visszaigénylésre jogosult, avagy
nem.
Ha Ön őstermelő vagy egyéni vállalkozó és ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor különösen fontos ezt megjelölnie.
Amennyiben mégis elmulasztja bejelölni, akkor a bruttó módon kifizetett támogatásnak az ÁFA-ra jutó része jogosulatlan
támogatásnak minősül, és azt kamattal együtt kell visszafizetnie.
9.Költségvetési szervként kérelmezek: jelen jogcím esetén kérjük a nem választ megadni
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A kitöltendő blokkok általános összefüggései
A „Számla- és bizonylatösszesítő – A” és a „Számla- és bizonylatrészletező –B” blokk szolgál
a számla adattartalmának a rögzítésére.

A „Számla- és bizonylatösszesítő – A” blokkban kell megadni a számlák fejlécéhez kötődő
adatokat, itt egy sor egy db számlát jelent. Ezt követően a „Számla- és bizonylatrészletező –
B” blokkban kell megadni az egyes számlákon szereplő tételsorokat, tehát itt kell kifejteni a
számla tartalmát.
Fontos, hogy a két blokkban megadott adatoknak minden esetben egyezniük kell a számlán
szereplő információkkal, mivel az a helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerül! Itt csak
azokat a tételeket szükséges feltüntetni, amikre a tételrészletező alapján el kíván számolni.
A számlákból elszámolni kívánt tételeket a „Tételrészletező” blokkban kell megadni, itt kell
megadni például, hogy az adott számlatételből mekkora mennyiséget, milyen értékben kíván
elszámolni. Itt kell megadni továbbá, hogy a tétel a határozatban melyik jóváhagyott ún.
kiadási tételhez tartozik.
A fenti blokkok kitöltését követően, az „Árajánlatos tételbejelentő” blokk szolgál arra, hogy
feltüntesse azokat a tételeit, amelyeknek a realitását árajánlatokkal kell alátámasztania. Tehát
a tételrészletezőn már felsorolt árajánlatos tételek további adatait adja meg itt.
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Számla és bizonylatösszesítő – A blokk
Ez a blokk szolgál a támogatott művelet megvalósítása során felmerült kiadások bizonylatainak
felsorolására.

„Új beszúrás” gomb használatával vigye fel az egyes számlák azonosító adatait.
1. „A” sorszám,: Ebben a rovatban folytatólagosan sorszámozza az elszámolásra benyújtott bizonylatokat.
2. Bizonylat azonosítója: Ebbe a mezőbe írja be a bizonylat azonosítására szolgáló betűket és számokat tartalmazó, a
bizonylaton szereplő azonosító számot.
3. Külföldi bizonylat: külföldi beszerzés, szolgáltatásnyújtás teljesítését tanúsító számla esetében a legördülő menü
segítségével adja meg, hogy külföldi bizonylat került-e rögzítésre
4. Bizonylat típusa: Ebben a rovatban adja meg, hogy milyen típusú bizonylaton szereplő költségtételeket kíván elszámolni
(belső bizonylat, előleg számla, helyesbítő számla, számla, sztorno számla, végszámla):
az ügylet fizikai teljesítését tanúsító számla esetében „Számla”;
előlegfizetésről kiállított számla esetén „Előleg számla”;
Figyelem! Az „Előleg számla” csak a fizikai teljesítésről kiállított bizonylattal (végszámlával) együtt fogadható el, ehhez a
bizonylat típushoz nem kapcsolódhat elszámolni kívánt tétel, de a betétlapon történő feltüntetése kötelező.
ha a fizikai teljesítést igazoló számlához előlegfizetésről kiállított számla kapcsolódik „Végszámla”; saját munka
elszámolásakor, a Bemutató -Üzem önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának és a számviteli
szabályoknak megfelelően nyilvántartott kiadások esetében „Belső bizonylat” típust adjon meg.
5 Kiállító adószáma: Ebbe a rovatba írja be a bizonylaton szereplő partner (pl. eladó, szállító, szolgáltatást nyújtó)
adószámát.
6. Teljesítés időpontja: Ebbe a rovatba írja a bizonylaton szereplő teljesítési időpontot, annak hiányában a kibocsátás keltét.
7. Fizetés módja: Ebben a rovatban adja meg a pénzügyi teljesítés módját. Átutalás - ha banki utalással, vagy Készpénz - ha
készpénzben történt, más fizetési mód (kompenzáció, árucsere, lízing) nem fogadható el. Amennyiben az adott bizonylaton
szereplő kiadások kiegyenlítése átutalással és készpénzfizetéssel is történt, akkor fizetési módként készpénzt-t jelöljön meg.
FONTOS! A jelenlegi jogi szabályozás értelmében csereszerződéses („kompenzációs”) számlák, illetve számlaösszege és
lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek
alapján támogatás nem állapítható meg.
8. Devizanem: Ebben a rovatban adja meg, hogy a bizonylat milyen pénznemben került kiállításra. A devizanemek
azonosítására a bankok által is használt egyezményes jelölést használja (például: forintban kiállított bizonylat esetén HUF,
euró esetében EUR stb.).
9. Nettó érték: Ebben a rovatba írja be a bizonylaton szereplő nettó értéket a megadott devizanemben. A „Végszámla”
bizonylattípus esetén a teljes leszámlázott értéket (nem csak a fizetendő összeget) tüntesse fel. Ebben az esetben a
kérelméhez csatolja az ügylet végső teljesítését tanúsító számlához („Végszámla”) kapcsolódó bizonylatok („Előleg számla”)
ügyfél által hitelesített1 másolatát! Ugyanígy járjon el külföldi bizonylat esetén is. Amennyiben az elszámolni kívánt
kiadások vonatkozásában ÁFA visszatérítésre nem jogosult, vagyis a kiadások bruttó értéke alapján igényelhet támogatást,
ebben a mezőben akkor is a bizonylaton szereplő nettó értéket tüntesse fel. Az egyszerűsített adattartalmú bizonylat
(egyszerűsített számla) esetén a bruttó összegből számolja ki a nettó értéket, és azt írja be.
10. Pénzügyi teljesítés időpontja: Ebbe a mezőbe írja be annak a napnak a dátumát (év, hónap, nap), amikor a bizonylat
értékét pénzügyileg kiegyenlítette, ami a banki átutalás napja, vagy a készpénzfizetés időpontja. Amennyiben az ügyfél több
részletben egyenlítette ki a bizonylat értékét, úgy a kiegyenlítés utolsó részlete pénzügyi teljesítésének időpontját írja be.
11. Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója: Ebbe a mezőbe írja be a megadott pénzügyi teljesítés időpontjában
kiállított igazoló okmány azonosítóját. Átutalás esetén: bankkivonat azonosítóját, készpénzfizetés esetén a készpénz átvételét
bizonyító dokumentum számát, ha a hitel folyósítása közvetlenül a szállítónak történt, akkor a hitelfolyósítást igazoló
bankkivonat, annak hiányában a bankigazolás azonosító számát. Amennyiben az ügyfél több részletben egyenlítette ki a
bizonylat értékét, akkor a bizonylaton szereplő összeg utolsó részletének kiegyenlítését igazoló dokumentum azonosítóját
tüntesse fel. A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök a bizonylat pénzügyi rendezését igazoló valamennyi okmányt
ellenőrizhetik.

Számla és bizonylatösszesítő – B blokk
Ez a blokk szolgál a felmerült kiadásokat igazoló bizonylatok számlatételeinek felsorolására.
Új számla tételek felvitelének megkezdésekor, az első tételsornál használja az „Új számla
beszúrás” gombot, és adja meg hogy az „Számla és bizonylatösszesítő-A” blokk melyik
sorához (melyik számlához) tartozik:
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Ha már megkezdte az adott számla adatainak a megadását, tehát már van legalább egy felvitt
sora és egy újabb számlatételt akar felvinni ugyanazon számláról, akkor használja a
zöld plusz gombot bármelyik adott számlára hivatkozó sor mellett.
Ha végzett az adott számla tételeinek felvitelével, akkor az „Új számla beszúrás” gombot
használva kezdheti meg a következő számla tételeinek a felvitelét. A vonatkozó bizonylatra
minden egyes számlatételnél hivatkozni kell, az adott bizonylat „Számla és bizonylatösszesítő
-A” betétlap szerinti sorszámával. Figyelem: Amennyiben a bizonylat nem felel meg a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az
elszámoláshoz nem fogadható el.
Az 1. sz számlához újabb sor beszúrása:

A 2. sz számla első sorának megkezdése:

1. ”A” sorszáma: Ebben a rovatban tüntesse fel annak az elszámolásra benyújtott bizonylatnak a „Számla- és
bizonylatösszesítő - A” blokkban szereplő „A” sorszámát, amelyiken az adott számlatétel szerepel. Ha az „A” blokkban a 14.
„A” sorszámú bizonylaton szerepel a számlatétel, akkor a 14-et tüntesse fel. (Ha egy bizonylaton több számlatétel szerepel,
akkor a megfelelő „A” sorszámot többször kell feltüntetni.) Minden esetben a fizikai teljesítést igazoló bizonylat („Számla”,
„Végszámla”) „A” sorszámára hivatkozzon.
2. Számlatétel sorszám: Ezt a mezőt bizonylatonkénti folytatólagos sorszámozással töltse ki. Csak azokat a számlatételeket
kell feltüntetni és sorszámozni, melyekre a „Tételrészletező” blokkban támogatást kíván elszámolni (az „A” sorszáma rovat
valamennyi, ugyanazon bizonylathoz tartozó számlatételnél azonos lesz).
3. Számlatétel típusa: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel típusát: VTSZ/TESZOR kód
4. VTSZ/TESZOR: Ebben a rovatban adja meg a bizonylaton szereplő tétel VTSZ vagy TESZOR számát a bizonylaton
szereplővel egyezően.
5. Megnevezés: Ebben a rovatban nevezze meg az adott VTSZ/TESZOR számhoz tartozó tételt/szolgáltatást a bizonylaton
szereplő megnevezéssel azonos módon.
6. Mennyiség: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel bizonylaton szereplő mennyiségét.
7. Mértékegység: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel mértékegységét a bizonylaton szereplő mértékegységgel
azonosan (például: db, m, m2, kg, stb.).
8. Számlatétel nettó értéke: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel bizonylaton szereplő nettó összegét, a
bizonylaton szereplő devizanemben. Amennyiben az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában Áfa visszatérítésre nem
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jogosult, vagyis a kiadások bruttó értéke alapján igényelhet támogatást, ebben a mezőben akkor is a bizonylaton szereplő
számlatétel nettó értékét tüntesse fel.
9. ÁFA kulcs (%): Ebben a rovatban adja meg az adott tételre vonatkozó ÁFA értékét %-ban, vagy az AM jelölést - ha
alanyi mentes, a 2007. évi CXXVII. Áfa törvény 187. §-a alapján -, vagy a TM jelölést – ha tevékenység alapján mentes, a
2007. évi CXXVII. Áfa törvény 85., 86. vagy 87.§-a alapján -, nem hazai beszerzés és fordított adózás esetén a felszámított
adó mértékét. Az egyszerűsített adattartalmú bizonylat (egyszerűsített számla) esetén a bruttó összegből számolja ki a nettó
értéket, és azt írja be.
10. Külföldi ÁFA érték: Ebben a mezőben külföldi számla esetében a külföldi Áfa kulcsot kell feltüntetnie.

Tételrészletező blokk

A tételrészletezőn egy új tétel felvitelénél hivatkozni kell, hogy az melyik számla (lap
sorszáma), melyik számlatétel sorához tartozik. Emiatt az „Új beszúrás” gombra kattintva
egymás után két felugró ablak jelenik meg, ahol ez megtehető.

Ha egy számlatételhez akar több sort felvinni, akkor a megfelelő hivatkozásokkal rendelkező
már felvitt sor mellett a
zöld plusz gomb megnyomásával megtehető. Ilyen eset akkor
fordulhat elő, ha például a határozaton külön kiadási tételazonosítója van két eszköznek,
azonban a számlán valamilyen okból csak egy sorban szerepelnek.

1. ”A” sorszáma: Ebben a rovatban tüntesse fel annak az elszámolásra benyújtott bizonylatnak a „Számla- és
bizonylatösszesítő - A” blokkban szereplő „A” sorszámát, amelyiken az adott számlatétel szerepel. Ha az „A” blokkban a 14.
„A” sorszámú bizonylaton szerepel a számlatétel, akkor a 14-et tüntesse fel. (Ha egy bizonylaton több számlatétel szerepel,
akkor a megfelelő „A” sorszámot többször kell feltüntetni.) Minden esetben a fizikai teljesítést igazoló bizonylat („Számla”,
„Végszámla”) „A” sorszámára hivatkozzon.
2. Számlatétel sorszám: Ezt a mezőt bizonylatonkénti folytatólagos sorszámozással töltse ki.
3. Kiadási tételazonosító: Ebben a rovatban adja meg az adott tétel, támogatási határozatban szereplő kiadási
tételazonosítóját:
Dologi költség esetén Z + sorszám, Z1, Z2 stb.,
Árajánlatos tétel esetén P + sorszám, P1, P2 stb.
4. Referencia típus: Ebben a rovatban adja meg a bizonylaton szereplő tételhez kapcsolódó referencia típust.
5. Kód vagy megnevezés: Ebben a rovatban nevezze meg az adott tételt/szolgáltatást a bizonylaton szereplő megnevezéssel
azonos módon.
6. Árajánlatos: Ebben a mezőben adja meg hogy árajánlatos tételről van-e szó
7. Elszámolt mennyiség: Ebben a mezőben adja meg az adott számlatétel bizonylaton szereplő mennyiségét.
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8. Mértékegység: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel mértékegységét a bizonylaton szereplő mértékegységgel
azonosan (például: db, m, m2, kg, stb.).
8. Elszámolni kívánt nettó kiadás: Ebben a rovatban adja meg az adott számlatétel bizonylaton szereplő nettó összegéből,
elszámolni kívánt nettó kiadás értékét a bizonylaton szereplő devizanemben. Amennyiben az elszámolni kívánt kiadások
vonatkozásában Áfa visszatérítésre nem jogosult, vagyis a kiadások bruttó értéke alapján igényelhet támogatást, ebben a
mezőben akkor is a bizonylaton szereplő számlatétel nettó értékét tüntesse fel.
9. Egyedi azonosító megnevezése: Ebben a mezőben tüntesse fel a tétel egyedi azonosítóját. Amennyiben nem rendelkezik
egyedi azonosítóval a „nincs azonosító” mező választása szükséges.
10. Egyedi azonosító: Ebbe a mezőbe írja be a tétel/eszköz azonosítására szolgáló betűket és számokat tartalmazó, a
bizonylaton szereplő azonosító számot, amennyiben a tétel rendelkezik ilyen tételazonosítóval.

Árajánlatos tételbejelentő blokk
Ezt a blokkot csak akkor töltse ki, ha árajánlatos vagy dologi tételt kíván elszámolni. Árajánlatos
tétel esetében minimum két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező, de különböző
ajánlattevőktől származó árajánlat szükséges. Az „árajánlat elfogadásának indoklása” mezőt
csak akkor kell kitölteni, ha az adott betétlapon szereplő valamelyik árajánlatos tétel tekintetében
a két árajánlat közül a magasabb értékűt választotta.

„Új beszúrás” gomb használatával vigye fel az egyes árajánlatos, dologi tételek adatait.
1. Sorszám: Ezt a mezőt folytatólagos sorszámozással töltse ki az árajánlatos, dologi tételek számának megfelelően.
2. Kiadási tételazonosító: Ebben a mezőben adja meg, hogy az árajánlaton szereplő igénybe vett szolgáltatás melyik, a
vonatkozó támogatási határozatban szereplő kiadási tételazonosító megvalósításához szükséges.
3. Árajánlatos tétel megnevezése: Ebben a mezőben tüntesse fel az árajánlaton szereplő, az aktuális kifizetési kérelemben
elszámolni kívánt tétel megnevezését az árajánlaton szereplő megnevezéssel egyezően. Dologi tétel esetében az elszámolni
kívánt dologi költségtétel elnevezését.
4. Mennyiség: Ebben a rovatban tüntesse fel az árajánlaton szereplő tétel árajánlatban megadott mennyiségét, illetve dologi
tétel esetében a dologi tétel mennyiségét
5. Mértékegység: Ebben a rovatban tüntesse fel az igénybe vett szolgáltatás árajánlatban szereplő mértékegységét, illetve a
dologi tétel mennyiségét.
Elfogadott árajánlat:
6. Kiállító adószáma: Ebben a rovatban adja meg az elfogadott árajánlaton szereplő partner (pl. eladó, szállító, szolgáltatást
nyújtó) adószámát.
7. Tétel nettó ért. (Ft): Ebben a rovatban tüntesse fel az adott tételnek az elfogadott árajánlaton szereplő nettó értékét.
Amennyiben az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában áfa visszatérítésre nem jogosult, vagyis a kiadások bruttó értéke
alapján igényelhet támogatást, ebben a mezőben akkor is az elfogadott árajánlaton szereplő tétel nettó értékét tüntesse fel.
Visszautasított árajánlat:
8. Kiállító adószáma: Ebben a rovatban adja meg a visszautasított árajánlaton szereplő partner (pl. eladó, szállító,
szolgáltatást nyújtó) adószámát.
9. Tétel nettó ért. (Ft): Ebben a rovatban tüntesse fel az adott tételnek a visszautasított árajánlaton szereplő nettó értékét.
Amennyiben az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában áfa visszatérítésre nem jogosult, vagyis a kiadások bruttó értéke
alapján igényelhet támogatást, ebben a mezőben akkor is a visszautasított árajánlaton szereplő tétel nettó értékét tüntesse fel.
4. Árajánlat elfogadásának indoklása
Ebben a rovatban indokolja meg, ha az adott betétlapon szereplő költségtételek tekintetében a magasabb értékű árajánlatot
fogadta el.

Személyi jellegű ráfordítások blokk
Ezt a blokkot csak akkor töltse ki, ha személyi jellegű ráfordítást kíván elszámolni.
„Új beszúrás” gomb használatával vigye fel az egyes személyi jellegű ráfordítás tételek
adatait.
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A juttatás jogcíme a legördülő menüből kiválasztható.

1. Sorszám: Ezt a mezőt folytatólagos sorszámozással töltse ki az személyi jellegű ráfordítás tételek számának megfelelően.
2. Munkavállaló neve: Ebben a mezőben adja meg, azon munkavállaló nevét, aki esetében az adott személyi jellegű
ráfordítást el kívánja számolni.
3. Adóazonosító jele: Ebben a mezőben tüntesse fel a munkavállaló adóazonosító jelét.
4. A lap sorszáma: Ebben a rovatban tüntesse fel a bizonylat „A” sorszámát
5. Kiadási tételazonosító: Ebben a rovatban adja meg az adott tétel, támogatási határozatban szereplő kiadási
tételazonosítóját (S + sorszám)
6. Tárgyidőszak: Ebbe a két mezőbe tüntesse fel a juttatás időszakát(kezdeti és végdátum)
7. Juttatás jogcíme: Ebben a rovatban a legördülő menüből válassza ki a juttatás jogcímét (költségtérítés, munkabér,
megbízási díj, egyéb) FONTOS! Az elszámolható személyi jellegű költségeket a 152/2013. (VIII.22.) számú MVH
Közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.
8. Elszámolt személyi költség összesen: Ebben a rovatban adja meg adott munkavállaló esetén a kiadási tételazonosítóhoz
összesen elszámolni kívánt személyi jellegű ráfordítás összegét.
9. Pénzügyi teljesítés időpontja: Ebben a rovatban tüntesse fel a juttatás és közteher bérjegyzéken, (vagy egyéb megfizetést
igazoló dokumentumon) szereplő teljesítési időpontját.

Bemutató üzemi programokon résztvevő személyek blokk
A „program kódszám” mezőbe állva a kódszám megadása után a blokk kitöltése
megkezdhető.
„Új beszúrás” gomb használatával további résztvevőket vihet fel a blokkba.
1. Program kódszáma: Ebben a mezőben tüntesse fel a megvalósított bemutató üzemi programok kódszámait (a NAKVI
által jóváhagyott projekttervnek megfelelően)
2. Képviselt neve: Amennyiben a bemutató üzemi programon az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, ebben a mezőben kell
feltüntetni a jelenléti ívvel egyezően, a képviselt nevét.
3. Képviselt/résztvevő ügyfél-azonosítója: Ebben a mezőben tüntesse fel az ügyfél-azonosító számát. Amennyiben
képviseltként vett részt, abban az esetben a képviselt ügyfél-azonosító számát tüntesse fel.
4. Képviselt/résztvevő minősítése: Ebben a rovatban tüntesse fel, hogy erdőgazdálkodó, vagy mezőgazdasági termelő.
Amennyiben képviseltként vesz részt, abban az esetben a képviselt minősítését adja meg.
5. Képviselt/résztvevő erdőgazdálkodói kódja: Ebben a rovatban adja meg az erdőgazdálkodó kódját, amennyiben
erdőgazdálkodóként vett részt a programon. Amennyiben képviseltként vett részt, a képviseltre vonatkozóan adja meg az
adatot.
6. Képviselt/ résztvevő ügyfél természetes személy: A legördülő menüből válassza ki, hogy a résztvevő természetes
személy, vagy nem. Amennyiben képviseltként vett részt, a képviseltre vonatkozóan adja meg az adatot.
7. Őstermelői igazolvány szám: Amennyiben a résztvevő őstermelő, ebben a rovatban adja meg őstermelői igazolvány
számát.
8. Egyéni vállalkozói igazolvány szám: Amennyiben a résztvevő egyéni vállalkozó, ebben a rovatban adja meg vállalkozói
igazolvány számát.
9. Résztvevő neve: Ebben a rovatban adja meg az adott programon résztvevő magánszemély nevét. Képviselet esetében is a
programon részt vevő magánszemély nevét kell feltüntetni.
10. Résztvevő adóazonosító jele: Ebben a rovatban adja meg a résztvevő személy adóazonosító jelét. Amennyiben
képviseltként vett részt, a programon részt vevő magánszemély adóazonosító jelét tüntesse fel.

Bemutató üzemi programokon résztvevő szaktanácsadók blokk
Figyelem! A blokk kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben a bemutató üzemi
programon szaktanácsadó előadóként, vagy lebonyolítóként vesz részt.
A „program kódszám” mezőbe állva a kódszám megadása után a blokk kitöltése
megkezdhető.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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„Új beszúrás” gomb használatával további szaktanácsadókat vihet fel a blokkba.

1. Program kódszáma: Ebben a mezőben folytatólagosan tüntesse fel a megvalósított bemutató üzemi programok
kódszámait (a NAKVI által jóváhagyott projekttervnek megfelelően), melyeken szaktanácsadó közreműködését vette
igénybe.
2. Szaktanácsadó neve: Ebben a mezőben tüntesse fel a bemutató üzemi programon részt vevő szaktanácsadó nevét.
3. Szaktanácsadó névjegyzéki száma: Ebben a mezőben tüntesse fel a szaktanácsadó szaktanácsadói névjegyzékszámát.

Közbeszerzési nyilatkozat
A jogcím vonatkozásában a mező kitöltése nem értelmezett, kérjük az első két kérdésre
válaszoljon NEM-el. Ebben az esetben a többi mezőt nem kell kitölteni.

Csatolt dokumentumok blokk
A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékleteket be kell szkennelni, majd a „Csatolmány
feltöltése” funkcióval kell a kérelemhez csatolni. Az elektronikusan csatolt mellékleteket nem
kell papír alapon beküldeni!
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A „Csatolmány feltöltése” gomb lenyomása után az alábbi ablak ugrik fel:

A „Tallózás” gombra kattintva válassza ki a csatolandó fájlt, majd a „Feltöltés” gombra
kattintva töltse fel.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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Csatoláskor a kérelem automatikusan mentésre kerül, amelyre az alábbi üzenet figyelmeztet:

A sikeres mentésről üzenetet kap, valamint megjelennek a felületen a feltöltött file-hoz
kapcsolódó információk. Ezt követően adja meg a dokumentum egyértelmű rövid
megnevezését.

Amennyiben a feltöltött dokumentumot törölni szeretné, jelölje ki a dokumentumot a „Töröl”
mező kipipálásával, majd kattintson a „Kijelöltek törlése gombra”.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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A feltöltött dokumentumot megnyithatja a

Verziószám: 5
„Letöltés” ikonra kattintva.

Ha nem megfelelő formátumú dokumentumot kíván feltölteni, akkor az alábbi hibaüzenet
jelentkezik.

FONTOS! A csatolandó fájlnévben csak 1 db pont lehet, a fájltípus (pl. jpg) előtt!
Figyelem! A jogcímrendelet 9.§ (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemhez a Vhr. 16/B. §
(3) bekezdésében meghatározott módon csatolni kell
a) a Bemutató Üzem által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányát,
b) az útiköltség, a személyi és dologi költségek, valamint a szaktanácsadói közreműködés
költségének igazolására szolgáló bizonylatokat,
c) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat,
d) a bemutató üzemi programok jelenléti íveit, valamint
e) ha a bemutató üzemi programon az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, az arról szóló
igazolást, hogy legkésőbb a bemutató üzemi program kezdetének időpontjától kezdődően a
programon résztvevő személy és az általa képviselt szervezet között az 5. § (9) bekezdésben
meghatározott jogviszony fennáll.

Nyilatkozatok
Olvassa át figyelmesen a nyilatkozatokat, mivel a kérelem beadásával azokat elfogadja.
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Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok a teljes támogatási időszakban
betartandó kötelezettségeket tartalmazzák! A kifizetési kérelmet csak akkor nyújtsa be, ha ezekkel egyetért.

Támogatástartalom nyilatkozat
Itt kell jelölnie, ha az adott támogatással érintett művelet megvalósításához egyéb hazai vagy
közösségi forrásból származó támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót vett igénybe
(pl. vissza nem térítendő állami támogatás, kedvezményes kamatozású MFB kölcsön,
támogatás tartalommal bíró kezességvállaló intézmény által nyújtott garancia, ugyanazon
elszámolható kiadásokra vonatkozó csekély összegű (de minimis) támogatás,
adókedvezmény, stb.)
Amennyiben vett igénybe egyéb támogatást, akkor a legördülő menüből válassza az IGEN-t,
majd a sorszám beszúrását követően adja meg a további adatokat. Az „Új beszúrás” gomb
használatával további sorok beszúrására van lehetőség.

Figyelem: Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kötelező nyilatkozni arról, hogy egyéb támogatás kapcsolódik-e az
elszámolással érintett intézkedés megvalósításához.
A támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukció igénybe vételére vonatkozó nyilatkozat nélkül az MVH a
kérelmét nem bírálja el.
Egyéb hazai vagy közösségi forrásból származó támogatás: vissza nem térítendő állami támogatás, kedvezményes
kamatozású hitel, támogatás tartalommal bíró kezességvállaló intézmény által nyújtott garancia, ugyanazon elszámolható
kiadásokra vonatkozó csekély összegű (de minimis) támogatás,adókedvezmény, stb. lehet.

Kérelem benyújtása
1.
2.

Ha végzett a kérelem kitöltésével kattintson az „Ellenőrzés” gombra, amennyiben hibát
nem jelez a rendszer, a kérelem beadható. Beadás előtt minden esetben mentsen!!!
Az „ÜK. Beadás” gomb aktívvá válik, megnyomását követően a kérelem beadásra kerül.
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FIGYELEM! A kérelem beadását követő egyéb tudnivalókat, a KR dokumentum
nyomtatására vonatkozó információkat, valamint a hibabejelentéssel kapcsolatos
információkat a „Segédlet Elektronikus felület használatához – Kifizetési kérelem” című
általános segédlet tartalmazza!
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