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I.

Bevezető

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kötődő
Elektronikus Ügyfél-tájékoztatási rendszerének célja, hogy az ügyfelek megtekinthessék a Kincstárnál indított
ügyeik állását, azok legfontosabb adatait, valamint ellenőrizhessék és módosíthassák nyilvántartásba vett
regisztrációs adataikat.
A rendszer használatához – a Kincstár rendszerében indított, elektronikusan indítható más ügyekhez
hasonlóan – ügyfélkapus beazonosításra van szükség, és lehetőség van arra is, hogy az ügyfél helyett
meghatalmazottja járjon el. Az ügyfélkapus beazonosítást követően a személyre szabott elektronikus
felületen megjelenik az ügyfél összes Kincstárnál indított ügye (támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés, stb.),
melyek közül számos szűrőfeltétel és rendezési lehetőség használatával bármelyik ügy részleteibe
betekinthet.
Azokban az ügyekben, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, lehetőség van az összefüggések áttekintésére is.
Például a VP-ből igényelt vidékfejlesztési támogatások esetén, ahol egy projekt megvalósítását egy
támogatási kérelemmel, majd legalább egy kifizetési kérelemmel indított ügy kíséri, lehetségessé válik a
projektszintű tájékozódás is, ezáltal az egyes ügyek állásának bemutatásán túlmenően projekt-szintű
összesített adatok is elérhetőek.

II.

Fontos technikai tudnivalók

A rendszer használatához az alábbi regisztrációk megléte szükséges:
1. Ügyfélkapus regisztráció (felhasználói név, jelszó) - www.magyarorszag.hu
2. Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő regisztráció, ügyfél-azonosító
(korábban regisztrációs szám)
Az ügyfélkapus regisztráció során megadott alapadatoknak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell
egyeznie a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásban megadott adatokkal, ugyanis első belépéskor az
ügyfél-azonosító megadásával a rendszer elvégzi a két regisztráció adatainak ellenőrzését és összerendelését.
Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva. Ennek legfrissebb, legújabb változata
az interneten ingyenesen letölthető.
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Fontos, hogy ugyanazon a gépen egy időben csak egy ügyfél nevében belépve használja az Ügyféltájékoztatási rendszert. Ez azt jelenti, hogy a Firefox is csak egyszerre egy ablakban legyen megnyitva,
továbbá egy megnyitott ablakban ne nyissa meg egyszerre több ügyfél adatlapját külön lapokon!

III.

Meghatalmazás használata

Amennyiben szeretné, hogy más személy is hozzáférjen az Ügyfél-tájékoztatási rendszeren megjelenő
adataihoz, vagy amennyiben nem természetes személy az ügyfél, akkor erre un. képviselő kijelölése útján van
lehetőség. A képviselő az a személy, akit az ügyfél meghatalmazás útján felruházott az ügyfél adataiba
(képviselt ügyek) történő betekintésre. Meghatalmazást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.
Tekintetettel arra, hogy rendszerben minden jogcím/intézkedés adata látható, a meghatalmazottnak vagy
„mindenre kiterjedő” meghatalmazással kell rendelkeznie,

vagy rendelkeznie kell, kifejezetten az ügyfél-tájékoztatási rendszerre szóló meghatalmazással.

A meghatalmazás kitöltéséhez segítséget az Ügyfélnyilvántartás oldalon talál.
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IV.
1.

Belépés a felületre
Az
Ügyfél-tájékoztatási
rendszer
megtekintéséhez
látogasson
el
weboldalunkra
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), ahol a jobb oldalon található az „Elektronikus ügyintézés” gombra
kattintva lehet belépni.

2. A megnyíló lapon kattintson először az „Alkalmazás megnyitása” gombra majd a megjelenő felületen a
„Bejelentkezés”-t lenyitva válassza az „Ügyfélkapun keresztül” opcióit.
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3. A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és jelszavát.

Bejelentkezés után előfordulhat, hogy a www.magyarország.hu kormányzati portál tanúsítványának
letöltését célzó üzenetet kapja. A kormányzati portál tanúsítványát engedélyezni kell, a kivétel
hozzáadásával.
Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenet jelenik meg rövid időre.

4. Sikeres bejelentkezést követően a kormányzati portál visszairányít a Kincstár weboldalára, ahol első
bejelentkezés alkalmával meg kell adnia saját regisztrációs számát.

5. A megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván-e belépni. Az
előzőleg rögzített és Hivatalunk által véglegesített meghatalmazások alapján kiválaszthatja a
meghatalmazóit.
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6. Válassza ki az „Általános ügyintézés” alatt található Ügyfél-tájékoztatási rendszer menüpontot:
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V.

A felület használata

A rendszeren belül három hierarchikus szinten keresztül lehet áttekinteni az ügyeket:
1. szint: Főoldal - ügyek listája. Ez a szint tartalmazza a főbb regisztrációs adatokat és az összes ügy
listáját.
2. szint: Ügyhöz tartozó kérelmek. Ez a szint a kiválasztott ügy (pl. valamely jogcímen benyújtott
támogatási kérelem) alá tartozó egyedi kérelmeket listázza ki. Beruházási támogatások esetén itt
láthatóak a támogatási kérelem illetve a hozzá kapcsolódó kifizetési kérelmek főbb adatai.
3. szint: Kérelem adatai. Ez a szint az előző szinten kiválasztott kérelem (pl. egy konkrét kifizetési
kérelem) részletesebb adatait mutatja meg.

Az Ügyfél-tájékoztatási rendszer főoldala
Az Ügyfél-tájékoztatási rendszerbe belépve elsőként a főoldalra jut, ahol a Bejelentkezett ügyfél adatai blokk
látható legfelül:

(Elrejtett adatok)

Amennyiben Ön még nem adta meg saját vagy meghatalmazója e-mailes elérhetőségét, akkor ezt a fenti
képernyő tetején látható figyelmeztető üzenet jelzi.
Ha valamely adatát – például e-mail címét – meg szeretné újonnan adni vagy módosítani szeretné, akkor ezt
elektronikusan is megteheti a regisztrációs adatok módosítására rendszeresített űrlapon, amelyre a blokk
alján található linkre kattintással juthat el.
A módosításra szolgáló űrlap elérhető egyébként a főmenüből is, a „Ügyfél-nyilvántartási ügyek” alatt
található „ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” menüponton keresztül:
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Az ügyfél adatai alatt a Szűrőfeltételek megadása blokkot találja. Itt kereshet különböző szűrőfeltételek
megadásával a lentebb található Ügyek listájában felsorolt kérelmek között:

Amennyiben semmilyen szűrőfeltételt nem adott meg, akkor automatikusan az összes, már legalább az
ügyintézési fázisban járó, támogatási kérelme listázásra kerül. Ha szűrőfeltételt ad meg, akkor csak az adott
szűrőfeltételnek eleget tevő kérelmek jelennek meg a listában.
A vonalkód mezőbe a keresendő támogatási kérelem iratazonosítóját (vonalkódját) írhatja be. Így csak a
kívánt kérelem adatait fogja látni. A többi szűrőfeltétel lenyíló listából választható ki.
Az Intézkedés csoport mező segítségével a támogatási kérelmeket aszerint gyűjtheti le, hogy azok mely
közösségi vagy nemzeti forrásból kerültek finanszírozásra.
A lenyíló listákban csak azok a lehetőségek jelennek meg, amelyek lefednek az ügyfél kérelmei közül legalább
egyet!
Jogcím mezőben lehet kiválasztani az egyes jogcímeket, illetve VP esetében intézkedéseket.
A Státusz mezőben a támogatási kérelmek aktuális állapotára lehet szűrni. Az Ügyfél-tájékoztatási
rendszerben nyilvántartott támogatási kérelmek az alábbi kategóriákba sorolhatóak státuszukat illetően:
-

feldolgozás alatt
jóváhagyott
elutasított
visszavont
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Ha a szűréseket követően ismét egyszerre szeretné látni összes támogatási kérelmét, akkor kattintson az
„Összes akta” gombra.
Az Ügyfél-tájékoztatási rendszer felületén használt fogalmak értelmezéséhez az Ügyek listája felirattól balra
található

ikonra kattintva talál segítséget.

Ügyek listája
Az Ügyek listájában – ha nem állított be semmilyen szűrőfeltételt – megtalálja mindazon támogatási
kérelmét, amely ügyintézés alatt áll, illetve amelynél az ügyintézés már befejeződött.
Alapállapotban intézkedés szerinti abc sorrendben kerülnek a kérelmek feltüntetésre, de a listát a további
ismérvek szerint is lehet sorba rendezni: kérelem típus, jogcím, benyújtás dátuma, státusz és státuszváltás
dátuma.
Lefelé mutató nyíl jelzi, hogy Ön épp mely szempont szerint rendezte a listát:

Ha a támogatási kérelem soroknál a státuszt jelölő mezőre rááll az egérrel (nem kell rákattintani), akkor kis
megjegyzés ablakban megjelenik az adott státusz (pl. jóváhagyott, elutasított) pontos magyarázata.
Az Ügyek listájától balra található másik ikonra
Ügyek listájának tartalmát.

kattintva Excel fájlba ki tudja vinni és el tudja menteni az

Az Ügyek listájában az a sor – tehát az a támogatási kérelem –, amin áll az egérrel, sötétebb színre vált. Ha rá
is kattint a sorra (a soron belül bárhova), akkor egy új ablak nyílik meg, Ügyhöz tartozó kérelmek címmel.

Ügyhöz tartozó kérelmek ablak
Ebben az ablakban ugyanazok a típusú adatok kerülnek megjelenítésre, mint a főoldalon a támogatási
kérelmek listázásakor, tehát a táblázat fejléce ugyanaz. Itt azonban már nem csak a főoldalon kiválasztott
támogatási kérelem adatai jelennek meg, hanem az aktához tartozó összes kifizetési kérelemre vonatkozólag
is szerepelnek ugyanezen adatok.
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Ha még részletesebben kíváncsi valamely támogatási vagy kifizetési kérelmére, akkor álljon rá egérrel arra a
sorra, amelyben a kérdéses kérelem adatai szerepelnek, ekkor ennek a sornak a színe sötétebbre vált.
Kattintson rá a sorra, és meg fog jelenni egy új felugró ablak, amely a Kérelem adatai nevet viseli.
Ha pedig nem kíván kiválasztani kérelmet, hanem vissza szeretne térni a főoldalra, akkor a jobb felső
sarokban található X gombra kattintva teheti meg.

Kérelem adatai ablak
A Kérelem adatai cím alatt pedig négy fül található: Általános adatok, Pénzügyi teljesítés, Kérelem események
és Kifizetési adatok.

Az Pénzügyi teljesítés fülön az eddig megismertekhez képest a következő új információk is megtalálhatóak:
a kötelezettségvállalás összege, a támogatási összeg felhasználásának aránya az eddig benyújtott kifizetési
kérelmek tükrében, az eddig összesen kifizetett összeg és az esetlegesen visszatartott összeg.

A Kérelem események fülön a döntéshozatal, valamint a helyszíni szemle és ellenőrzés pontos idejéről
találhat információt. A döntéshozatal dátuma azt jelzi, hogy jóváhagyott kérelem esetén mikor történt a
végső döntés.
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A kifizetési adatok fülön az adott kifizetési kérelemre kifizetett összeg látható.

Folyószámla adatok
A főoldalon állva, az ügyek mellett található a „Folyószámla adatok” fül, amelyen több évre visszamenőleg
látható az összes megtörtént kifizetés, nyomon követhető az egyes kérelmekre megítélt támogatási összeg
és az esetleges tartozások kiegyenlítése után ténylegesen kifizetett összeg is. A felületen megjelenő adatok
kizárólag tájékoztató jellegűek, az egyes döntések – melyek azonosítója szintén látható - tartalmazzák a
hivatalosnak tekinthető információkat.
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