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Általános tudnivalók
1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak kitöltése előtt figyelmesen olvassa el jelen
kitöltési útmutatót és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kiadott
vonatkozó közleményt!
2. Felhívjuk figyelmét, hogy az üzemméret számítása során a támogatási kérelem
benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának
300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási
kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által
rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.
A 2014. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama (297,04
Ft/€).
A 2018. évre vonatkozó üzemméret (EUME nagyság) kiszámításának képlete:
Σ(SFH*Mennyiség)/(1200*297,04)
3. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igényléséhez kapcsolódó, kötelezően
benyújtandó nyomtatványok és mellékletek:
-

D1060-04 Kifizetési kérelem (10%) – Főlap
D1008-02 Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap és
D1009-01 Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap
D0068-05 Kifizetési kérelem – Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása

4. Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta, hogy fenntartja életvitelszerű
tartózkodási helyét tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, vagy vállalta,
hogy tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési
időszak első évének végére, és a szempontra pontot kapott, akkor a kifizetési kérelemhez
mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy az adott város
Polgármesteri Hivatala által a lakcímnyilvántartás alapján kiállított eredeti
lakcímigazolást.
5. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy a 10 %-os kifizetési
kérelem benyújtásáig legalább BSc szintű szakirányú végzettséget szerez, akkor a kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát.
6. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy a főállásban
foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől (az ügyfelet nem beleszámítva) egy,
kettő, vagy kettőnél több fő lesz, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
foglalkoztatott(akk)al kötött munkaszerződés(eke)t.
7. Amennyiben olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a
földhasználat nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezően
csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban történő gazdálkodás esetén a
bérleti szerződés másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek az
érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják.
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8. Abban az esetben, ha az ügyfél olyan bérelt területen végzett mezőgazdasági
tevékenységet a 2018. évben, melyre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú
támogatás iránti kérelmet, és amely esetében a földhasználat nem tartozik bejelentési
kötelezettség alá, akkor a kifizetési kérelemhez kötelező csatolni az adott terület 2018. évre
vonatkozó haszonbérleti szerződését.
9. Amennyiben az ügyfél vadfajok, lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány
tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2018. évre vonatkozó
(január 1. és december 31. közötti), ügyfél által naprakészen vezetett állatállománynyilvántartásának másolati példányát.
10. A Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a kifizetési kérelemben
foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak.
FIGYELEM! A helyszíni ellenőrzésen az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állni:
-

bérelt földterület esetén a bérleti szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata;
bértartás esetén a vonatkozó szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata;

-

állatvásárlás esetén az adásvételi szerződés eredeti példánya vagy hiteles másolata,
illetve a vásárlásra vonatkozó egyéb dokumentumok, bizonylatok;

-

a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok, adóbevallások, pénztárkönyv;

-

termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet
tagság fenntartását igazoló dokumentum;

-

a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti gazdálkodási
napló;

-

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A Kincstár emellett jogosult a korábbi naptári éveket tekintve is évente helyszíni
ellenőrzés keretében ellenőrizni a támogatási kérelemben vállaltaknak, az abban
meghatározott ütemezésnek megfelelő teljesítését.
11. A kifizetési kérelem szükséges nyomtatványait a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
weboldalról töltse le és géppel vagy tollal, olvashatóan töltse ki!
FIGYELEM! A kifizetési kérelem nyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető
PDF), és a kitöltött adatokkal elmenthetők.
12. Benyújtás előtt a kifizetési kérelem kitöltött nyomtatványait feltétlenül írja alá, mert
aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A kifizetési kérelem csak eredeti aláírással fogadható
el.
FIGYELEM! Aláírás hiányában a kérelem visszautasításra kerül!
13. A kifizetési kérelmet az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül, vagy postai úton, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztályához (továbbiakban: Kormányhivatal) kell benyújtani, kizárólag a
Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon. Postai úton történő benyújtás esetén,
javasoljuk, hogy a kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.
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14. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet
2019. június 1. és 30. közötti időszakban lehet benyújtani. A benyújtási időszak utolsó
napja (2019. június 30.) munkaszüneti nap, ezért az elektronikus benyújtó felületen
2019.06.01 00:00:00 – 2019.07.01 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem
iratanyagának benyújtására.
A benyújtási időszak utolsó napja (2018. június 30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési
kérelem legkésőbb 2019. július 1-én adható postára. Postai úton történő benyújtás esetén, a
benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
FIGYELEM! A nem határidőben, vagy nem nyomtatványon történő benyújtás esetén a
kérelem visszautasításra kerül!
15. Javasoljuk, hogy a kitöltött és aláírt kifizetési kérelemcsomagról készítsen másolatot és
őrizze meg a működtetési időszak alatt.
Ha a kifizetési kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése
merül fel, forduljon bizalommal a területileg illetékes Kormányhivatalhoz.
FONTOS! Mielőtt a kifizetési kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden
Önre vonatkozó rovatot kitöltött, továbbá minden kötelezően előírt helyen aláírta a kérelmet!
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Elektronikus benyújtás menete
FONTOS! Az elektronikus felület esetében az ajánlott böngészők a Google Chrome vagy a
Mozilla Firefox 58.0 vagy annak magasabb verziója. Más böngészőkkel előfordulhat hibás
megjelenítés!
Az elektronikus benyújtó felület a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető
el ügyfélkapus bejelentkezést követően. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet
benyújtó személy rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
1. A kérelem benyújtásához kattintson az Elektronikus ügyintézés, majd Alkalmazás
megnyitása gombra.
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2. A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson a
majd válassza ki az

gombra,

menüpontot.

A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és
jelszavát.

Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenet jelenik meg rövid időre.

3. A megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíváne kérelmet benyújtani. Ha most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját
nevében opciót válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor
kiválaszthatja a listából a 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
4. Ügyfél-nyilvántartásra vonatkozó kötelező évi adategyeztetés
Amennyiben a kérelmet benyújtó ügyfél, illetve az ügyfél nevében eljáró meghatalmazottja,
elsődleges képviselője 2019.01.01-jét követően még nem tett eleget a kötelező éves
adategyeztetésnek, a felületen az alábbi figyelmeztetés jelenik meg.
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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.

A nyilatkozat elküldésére csak a nyilvántartásban szereplő adatok megszemélyesített
felületének megtekintése után van lehetőség, mely felületet az Ügyfél-nyilvántartási adatok
gombra kattintva ér el.

Amennyiben adatot nem kíván módosítani, akkor elfogadja azt, hogy a Kincstárhoz
bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek, és az aktívvá váló ÜK. Beadás gomb
megnyomásával megtörténik az adatvalidálás. Amennyiben adatot kíván módosítani vagy új
adatot kíván bejelenteni, azt az „Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása”
felületen tudja megtenni, mellyel szintén eleget tesz a kötelező adategyeztetésnek.
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5. Ezt követően nyílik lehetőség az „Általános űrlap benyújtás” kérelmének
megnyitására.

Az Elektronikus kérelemkezelés/Általános űrlap benyújtás menüpont kiválasztása után a
legördülő listából az alábbiakat szükséges kiválasztani:
Jogcím csoport: EMVA1: Versenyképesség javító intézkedések
Jogcím: Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

6. A „Keresés” gomb megnyomása után, a Bizonylat előválasztó felületen az „Új
kérelem” gomb megnyomásával indítható a kérelem benyújtás.

7. Ezt követően megjelenik az „Általános kérelem benyújtás – Általános adatok fül”
felület. Először ki kell választani a Beadvány típusnál a legördülő menüből az „EMVA
Fiatal gazda 10% KK (2014. évi TK 2019. évi KK)” típust.
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A „Hivatkozott irat iratazonosítója” mező kitöltése kötelező! Ebben a mezőben tüntesse fel a
fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások jogcímre
benyújtott támogatási kérelme kapcsán született, támogatási határozat vonalkódját, amely a
határozat bal felső sarkában található 10 jegyű iratazonosító szám.
8. Ezt követően a „Fájlok csatolása” fülön meg lehet kezdeni a Rendelet szerint
csatolandó nyomtatványok és dokumentumok, olvasható minőségben (szkennelve,
PDF formátumban) történő feltöltését.
A „+ Fájl kiválasztása” gomb segítségével ki lehet választani a csatolandó dokumentumokat.
A felcsatolt dokumentumok esetén szükséges megválaszolni a
„Feltöltött
dokumentum
ellenőriztem” mezőt, valamint szükséges megadni a
megfelelő irattípust a legördülő
listából.

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy adott irathoz, mely irattípus megadása szükséges:
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Csatolandó nyomtatványok és mellékletek
D1060-04 Kifizetési kérelem (10%) – Főlap
D1008-02 Kifizetési kérelem – Termőföld
betétlap
D1009-01 Kifizetési kérelem –
Állatállomány betétlap
D0068-05 Kifizetési kérelem – Termelői
csoport/TÉSZ tagság igazolása

Irattípus
D1060-04 -Fiatal gazda-TK4-KK-10%
D1008-02-Fiatal gazda-KK-Termőföld
betétlap
D1009-01-Fiatal gazda-KK-Állatállomány
betétlap
D0068-Termelői Csoport/TÉSZ tagság
igazolása

Amennyiben egyéb dokumentumok csatolása is szükséges, ahhoz a „D - Egyéb EMVA
bejövő irat” irattípust kell megadni.
Fontos! A D1060-04 Kifizetési kérelem (10%) – Főlap kötelezően csatolandó irat, így a
kérelem nem nyújtható be addig, amíg nem kerül csatolásra a D1060-04 Kifizetési kérelem
(10%) – Főlap. A Kapcsolattartási információnál szintén kötelezően töltendő a név és a
telefonszám adat. Amennyiben nem kerül becsatolásra a D1060-04 Kifizetési kérelem (10%)
– Főlap vagy nincs kitöltve a név vagy telefonszám mező, azt a szoftver piros hibával jelzi
és a kérelem beadása nem lehetséges, a menüsáv „Beadás” gombja inaktív marad.
Amennyiben az ügyfél eleget tesz a fentieknek, akkor az „Ellenőrzés” gomb megnyomása
után eltűnik a hibajelzés és a „Beadás” gomb aktívvá válik. Amennyiben a szoftver sárga
hibát jelenít meg, az csak figyelmeztetés, ettől függetlenül a kérelem benyújtható.
9. A „Tájékoztatás” fül tartalmaz egy linket, amely az aktuális közleményhez visz.
10. Beadás előtt minden esetben mentsen! A kérelem beadhatósága esetén a „Beadás”
gomb aktívvá válik, megnyomását követően a kérelem beadásra kerül
Amennyiben a benyújtás sikeres, akkor az alábbi üzenetet fogja látni:
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D1060-04 Kifizetési kérelem (10%) - Főlap
Kötelezően benyújtandó!
A kifizetési kérelemnek ezt
a részét a Kormányhivatal
tölti ki, kérjük, ide ne írjon
semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ
Ügyfél-azonosító: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december
31-ét követően a Kincstár által a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (továbbiakban: Támogatási tv.) alapján az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. Ebben a rovatban
az igénylőnek a regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson
szereplő 10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie!
Támogatási határozat iratazonosítója: ebbe a rovatba írja be a támogatási határozat bal
felső sarkában található 10 jegyű iratazonosító számot.
3. Ügyfél adatai
Előtag: Kérjük, ügyeljen arra, hogy ha az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerében előtaggal (dr., ifj., id. stb.) vetette nyilvántartásba nevét, akkor a
személynévhez tartozó előtagot itt is adja meg.
Név: Ebben a mezőben tüntesse fel a saját nevét, amelyet az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott.
Cégforma: Kérjük, ezt a mezőt hagyja üresen.
4. Kapcsolattartási információ
Ebben a mezőben tüntesse fel a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám,
fax-szám és e-mail cím feltüntetésével.
Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az
ügyfél személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az ügyfél-nyilvántartási
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rendszerbe bejelentett adatokkal. A kapcsolattartó az a személy, aki megkeresés esetén fel
tudja venni a kapcsolatot a kérelmezővel. (Ha a kérelmező saját maga könnyen elérhető,
akkor nem kell külön kapcsolattartót megadni.)
Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel
tudja venni Önnel a kapcsolatot az esetleges megkeresés esetén. Ez az információ segíthet
ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében.
FIGYELEM! A Kincstár az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a
levelezési címet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben módosíthatja.
A módosításra az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő
nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú
MVH Közlemény rendelkezései az irányadóak.
(elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016xii-22-szamu-mvh-kozlemeny)
5. Életvitelszerű tartózkodási hely: az irányítószám, település, közterület, házszám
mezőkben adja meg azt a bejelentett és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő
állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyét, ahol az év nagyobb részét tölti, rendszerint
elérhető, továbbá amelyet az életkörülményei is alátámasztanak.
Helyrajzi szám: tüntesse fel az életvitelszerű tartózkodási helyének helyrajzi számát.
Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta, hogy fenntartja életvitelszerű tartózkodási
helyét tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, vagy vállalta, hogy tanyára
vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének
végére, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolatát vagy az adott város Polgármesteri Hivatala által a
lakcímnyilvántartás alapján kiállított eredeti lakcímigazolást.
Amennyiben az életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban a külterületi ingatlan
nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a
területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia, hogy
életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.
A területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének az igazolást az alábbi adattartalommal kell
kiállítania arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas:
1. Ügyfél adatai:
1.a Ügyfél-azonosító
1.b Ügyfél neve
1.c Ügyfél születési helye
1.d Ügyfél születési dátuma
1.e Anyja neve
2. Igazolás:
2.a „Igazolom, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján gazdálkodásra alkalmas.”
2.b Irányítószám
2.c Település
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2.d Közterület
2.e Házszám
2.f Helyrajzi szám
3. Kitöltés dátuma és aláírása:
3.a Kitöltés dátuma
3.b Területileg illetékes önkormányzat megnevezése
3.c Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének neve
3.d Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének aláírása és pecsét.
6. Végzettségre vonatkozó információk
Amennyiben támogatási kérelmében az ügyfél vállalta, hogy a 10 %-os kifizetési kérelem
benyújtásáig a Rendelet 2. melléklete szerinti végzettségek egyike tekintetében, legalább BSc
szintű szakirányú végzettséget szerez, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát; vagy a felsőoktatási
intézmény által kiadott igazoló dokumentum eredeti példányát vagy hiteles másolatát,
amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy sikeres záróvizsgát tett.
Amennyiben az ügyfél rendelkezik a Rendelet 2. melléklete szerinti felsőfokú agrár
végzettséggel, adja meg a Felsőfokú agrár végzettség megnevezése mezőben a végzettséget
igazoló dokumentumon szereplő felsőfokú agrár végzettség megnevezését.
Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a Rendelet 2. mellékletében meghatározott képzés
keretében szerzett végzettségek fogadhatóak el felsőfokú agrárvégzettségnek.

A Szak megnevezésénél kérjük, adja meg a végzettséget igazoló dokumentum alapján, hogy a
felsőfokú agrárvégzettségét mely szakon szerezte.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a vállalt végzettséget nem tudta a meghatározott
határidőig megszerezni, akkor az jogkövetkezményt von maga után.
Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben nem tett vállalást a Bsc szintű szakirányú
végzettség megszerzésére, akkor ezt a pontot nem kell kitöltenie.
7. Főállású mezőgazdasági termelőre vonatkozó adatok
Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta, hogy a működtetési időszak 3. vagy 4. évének
kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, akkor ebben az adatblokkban meg kell
adnia az Összes árbevételből a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó
árbevételt, az Összes árbevételt, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy a 2018. évben
rendelkezett-e munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó
jövedelemmel.
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Összes árbevétel: itt tüntesse fel a 2018. évre vonatkozó összes árbevételét forintban.
Mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétel: tüntesse fel a 2018. évre
vonatkozóan forintban, hogy az összes árbevételéből mekkora összeg származott
mezőgazdasági termelő tevékenységből (növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés
ágazataiból) származó termékek értékesítéséből.
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemben vállalt időponttól munkaviszonyból vagy
más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel rendelkezem/nem rendelkezem
Amennyiben rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó
jövedelemmel, akkor jelölje a rendelkezem mezőt.
Amennyiben nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből
származó jövedelemmel, akkor jelölje a nem rendelkezem mezőt.
Kérjük, a fenti nyilatkozatok kapcsán legyen figyelemmel arra, hogy azokat az
adóbevallásának, a könyvelésének, valamint a számláknak/bizonylatoknak is alá kell
támasztania, melyeket a Kincstár az Ön nyilatkozatának ellenőrzésére bekérhet!
8. Főállású foglalkoztatottra vonatkozó adatok
Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy a főállásban
foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől (az ügyfelet nem beleszámítva) egy,
kettő, vagy kettőnél több fő lesz, akkor ebben az adatblokkban meg kell adnia, hogy hány főt
foglalkoztat főállásban a gazdaságában és a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell a
foglalkoztatott(akk)al kötött munkaszerződés(eke)t.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben nem tudja igazolni, hogy a működtetési időszak 4.
évének január 1-jétől folyamatosan, a vállalt létszámban főállású alkalmazottat foglalkoztat,
úgy az jogkövetkezményt von maga után.
Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben nem tett vállalást a főállású foglalkoztatottra
vonatkozóan, akkor ezt a pontot nem szükséges kitöltenie.
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9. Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat!
A kifizetési kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokban szereplő
feltételekkel egyetért!
10. Kitöltési dátum és aláírás

Ebben az adatblokkban tüntesse fel a nevét, a kitöltés dátumát, majd írja alá a kérelmet!
FIGYELEM! Amennyiben aláírás nélkül küldi el a kifizetési kérelem főlapját, a kifizetési
kérelem visszautasításra kerül!
FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán az ügyfélazonosító mezőt!
Postára adás előtt ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolta, a kérelmet
aláírta, és az ügyfél-azonosítót minden oldalon, az erre szolgáló mezőben kitöltötte.
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D1008-02 Kifizetési kérelem - Termőföld betétlap
A D1008-02 Kifizetési kérelem - Termőföld betétlapon kizárólag azon termőföldek adatait
kell feltüntetni, amelyek tekintetében az ügyfél a 2018. évre vonatkozóan nem nyújtott be
egységes területalapú támogatás iránti kérelmet. Amennyiben az üzemméret
meghatározása szempontjából releváns valamennyi területre vonatkozóan benyújtásra került a
2018. évre vonatkozó egységes területalapú támogatás iránti kérelem, akkor a Termőföld
betétlapot nem kell kitölteni!
Figyelem! Amennyiben Ön állattartó, és nem rendelkezik termőterülettel (nem földhasználó),
vagy nyújtott be 2018. évi egységes területalapú támogatási kérelmet, a Termőföld betétlap 3.
Termőföldek pontját hagyja üresen, de a 2. és 4. pontot kitöltve a betétlapot a kifizetési
kérelemcsomag részeként akkor is nyújtsa be!
Nyomtatvány kitöltése:
Kérjük, ezekbe az adatblokkokba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ
Ügyfél-azonosító: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december
31-ét követően a Kincstár által a Támogatási tv. alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. Ebben a rovatban az
igénylőnek a regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő
10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie.
3. Termőföldek
Ebben a táblázatban kell feltüntetni a gazdaság részét képező, az ügyfél használatában
(tulajdon vagy bérlet) lévő azon termőföldek/területek adatait, amelyek tekintetében az
ügyfél a 2018. évre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti
kérelmet.
17

Amennyiben Ön olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a
földhasználat bejelentési kötelezettsége nem értelmezhető, ott a táblázatot értelemszerűen
töltse ki, amely adatok nem relevánsak (Pl.: Tábla sorszám), azokat hagyja üresen. Ezekben
az esetekben a kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.:
üvegházban történő gazdálkodás esetén a bérleti szerződés másolata, vagy tulajdonjogot
igazoló dokumentumok), amelyek igazolják az ügyfél adott területen végzett
mezőgazdasági tevékenységét.

Település: ebben a mezőben tüntesse fel annak a településnek a nevét, ahol az alább
részletezett termőföldje(i) található(ak).
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a gazdaság részét képező termőföldek több település
közigazgatási határán belül helyezkednek el, akkor településenként külön betétlapot kell
kitölteni! Amennyiben az adott településen található termőföldek száma meghaladja a
betétlapon rendelkezésre álló sorok számát, akkor egy következő Termőföld betétlapon
folytassa a területek adatainak megadását.
Tábla sorszám: ebben a mezőben tüntesse fel az adott blokkazonosítóhoz tartozó Ön által
hasznosított (saját tulajdonú, bérelt) tábla azon megjelölését, amit a jelen kifizetési
kérelméhez mellékletként benyújtott blokktérképen is alkalmazott a tábla jelölésére.
FIGYELEM! A tábla sorszámozásánál ne vegye figyelembe a táblázat sorszámait, azok a
könnyebb áttekinthetőséget szolgálják!
Terület (ha): adja meg a megjelölt tábla, vagy helyrajzi számhoz tartozó terület méretét
hektárban.
SFH kód: ebben a mezőben tüntesse fel 2018. évre vonatkozóan az adott táblához/helyrajzi
számhoz tartozó területen termesztett növénynek megfeleltethető SFH kódot. A támogatási
kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleménye (ÚMVP Irányító Hatóságának
300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) tartalmazza a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján
kialakított SFH értékek listáját. Ebben a listában szereplő SFH kódoknak kell megfeleltetni a
termesztett növényeket (Pl.: D01 Közönséges búza és tönköly).
Helyrajzi szám: ebben a mezőben tüntesse fel a megjelölt termőföld (tábla) tulajdoni lapon
szereplő helyrajzi számát.
Blokkazonosító: ebben a mezőben tüntesse fel a megjelölt termőföld (tábla) egyedi
blokktérképen szereplő, adott évhez tartozó blokkazonosítóját.
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Saját/Bérelt: ebbe a mezőbe tegyen „S” jelzést, ha saját tulajdonú, „B” jelzést, ha bérelt
földterületen gazdálkodik.
Figyelem, mivel az egységes kérelemben nem tüntethető fel I02 Gomba SFH kódnak
megfeleltethető hasznosítási kód, ezért amennyiben gombatermesztést vállalt, akkor az
arra vonatkozó adatokat a termőföld betétlapon külön kialakított mezőben tüntesse fel!
A terület méretet gombatermesztés esetében 100 m2-ben kell megadnia.

Abban az esetben, ha az ügyfél olyan bérelt területen végzett mezőgazdasági tevékenységet
a 2018. évben melyre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti
kérelmet, és amely esetében a földhasználat nem tartozik bejelentési kötelezettség alá akkor a
kifizetési kérelemhez kötelező csatolni az adott terület 2018. évre vonatkozó haszonbérleti
szerződését.
4. Kitöltési dátum és aláírás

Ebben a mezőben tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá a betétlapot!
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D1009-01 Kifizetési kérelem - Állatállomány betétlap
Figyelem! Amennyiben Ön kizárólag földhasználó, állattenyésztéssel nem foglalkozik, az
Állatállomány betétlap 3. Állatállomány pontját hagyja üresen, de a 2. és 4. pontot kitöltve a
betétlapot a kifizetési kérelemcsomag részeként akkor is nyújtsa be!
Az Állatállomány betétlapon az alábbi állatfajok esetén kell adatot megadni:
-

pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, egyéb baromfi, kacsa, liba, fácán, fogoly, strucc,
emu, napos csibe, előnevelt csirke,

-

sertés,

-

nyúl,
lófélék,
vaddisznó, gímszarvas, dámszarvas, muflon.

Az alábbi állatfajok esetében a TIR, ENAR adatbázisokból kerül megállapításra az éves
átlagos állatlétszám, ezért a betétlapon ezeket nem kell feltüntetni:
-

szarvasmarha,
juh,
kecske
mézelő méh

Tekintettel arra, hogy a fentieket a Kincstár a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) adatai
alapján ellenőrzi, ezért kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően, vizsgálja felül a TIRben nyilvántartott adatokat!
Nyomtatvány kitöltése:
Kérjük, ezekbe az adatblokkokba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ
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Ügyfél-azonosító: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december
31-ét követően a Kincstár által a Támogatási tv. alapján, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. Ebben a rovatban az
igénylőnek a regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő
10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie.
3. Állatállomány

SFH Kód: ebben a mezőben tüntesse fel, hogy a 2018. évben milyen SFH kódnak
megfeleltethető állatot tartott. A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság
Közleménye (ÚMVP Irányító Hatóságának 300/2013. (XII.5.) számú Közleménye)
tartalmazza a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját. Ebben a
listában szereplő SFH kódoknak kell megfeleltetni a tartott állatot (Pl.: J15 Tojótyúk).
Mennyiség (db): adja meg az adott SFH kódhoz tartozó állat darabszámát. Az EUME
számítás alapjául szolgáló állatlétszám tekintetében a napi állományadatok éves átlaga
alapján számított állatlétszámot kell figyelembe venni, amelyet az MVH a tartási helyek, a
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásokból ellenőriz.
Az állatállomány számításának módszertana:
A vizsgált év minden esetben egy teljes naptári év, azaz január 1-vel kezdődik és utolsó napja
december 31. Erre az időszakra kell a napi állományadatok éves átlaga alapján meghatározni
az állatlétszámot.
FIGYELEM! Az adatokat pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, kacsa, liba, egyéb baromfi,
fácán, fogoly, strucc, emu, napos csibe, előnevelt csirke esetén is 1 darab állatonként kell
megadni.
Tenyészetkód: Ebben a mezőben a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott
tenyészetkódot kell megadni.
Tartási hely: Ebben a mezőben tüntesse fel a TIR-ben nyilvántartott tartási hely címét.
Saját-/Bértartás: Ebbe a mezőbe tegyen „S” jelzést, ha saját tulajdonú állatállományt tart,
vagy tegyen „B” jelzést, ha bértartás keretében tartja az állatokat.
4 Kitöltési dátum és aláírás

Ebben a mezőben tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá a betétlapot!
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D0068-05 Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása
Ezt az igazolást kötelező csatolni a kifizetési kérelemhez, amennyiben az ügyfél vállalta a
támogatási kérelem benyújtásakor a tevékenységével releváns elismert termelői csoport,
illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet (továbbiakban: Termelői
csoport/TÉSZ) tagságot, illetve annak fenntartását.
Amennyiben több elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és
termelői szervezet tagja, vagy tagja volt a működtetési időszak során, kérjük, hogy
valamennyi elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői
szervezet által kiállított tagsági igazolást nyújtsa be a kifizetési kérelemhez.
1. Igazolás iratkódja
Kérjük, ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Azonosítási információ
Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím
azonosító számát. A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás esetén a
mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló 6.122.01.01. számsort.

3. TCS/TÉSZ szervezet tagjának adatai
Ügyfél-azonosító: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december
31-ét követően a Kincstár által a Támogatási tv. alapján, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. Ebben a rovatban az
igénylőnek a regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő
10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie.
Név: Adja meg az ügyfél nevét. A névnek egyeznie kell az ügyfél-azonosító számhoz
bejelentett névvel.
4. Szervezet adatai
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TCS ügyfél-azonosító: Ebbe a rovatba írja be a termelői csoportnak – a regisztrációs
igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító
számát, amennyiben rendelkezik ilyennel.
TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét.
TCS-elismerő határozat ügyiratszáma: Adja meg a Földművelésügyi Minisztérium
(korábban: Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium) által kiállított, termelői csoportot elismerő határozaton szereplő ügyiratszámot.
TÉSZ - előzetes elismerési szám: Adja meg a Földművelésügyi Minisztérium (korábban:
Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
által a zöldség-gyümölcs termelői csoport nevére kiállított határozaton szereplő előzetes
elismerési számot.
TÉSZ - végleges elismerési szám: Adja meg a Földművelésügyi Minisztérium (korábban:
Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
által a termelői szervezet nevére kiállított határozaton szereplő végleges elismerési számot.
5. Igazolás

Értelemszerűen adja meg az ügyfél (tag) és a TCS/TÉSZ teljes nevét.
Tüntesse fel a tagsági viszony kezdeti és vég dátumát. A végdátumot abban az esetben kell
kitölteni, amennyiben a tagság az adott TCS/TÉSZ esetében megszűnt. Amennyiben a tagsági
viszony jelenleg is fennáll, a végdátumot nem kell kitölteni.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az
elismert Termelői csoport/TÉSZ által kiadott tagság igazolást, vagy a támogatási kérelem
benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert Termelői csoport/TÉSZ-hez való
csatlakozási szándékét jelezte, köteles a működtetési időszak végéig tagságát fenntartani,
illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való
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helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert
Termelői csoport/TÉSZ tagság kialakítására és fenntartására.
Az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a tagságot legkésőbb a
támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának napjától kell
igazolnia. Amennyiben az ügyfél a működtetési időszak alatt átlépett másik Termelői
csoportba/TÉSZ-be, akkor mindegyik Termelői csoporttól/TÉSZ-től szükséges az igazolást
benyújtania a folyamatos tagság igazolására.
6. Kitöltési dátum és aláírás
Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni.
Szervezet cégszerű aláírása: A TCS/TÉSZ cégszerű aláírása szükséges.
Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet
nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazása alapján teljesített aláírása.
Az aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult
személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet
bélyegzőlenyomata.
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