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Fontos tudnivalók
Az elektronikus beadó felületen a VP4-15.2.1.2-17 – Erdészeti genetikai erőforrások
fejlesztése pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatják be a kifizetési
kérelmüket.
Kifizetési igénylést az nyújthat be,
aki támogatási kérelmet nyújtott be a VP4-15.2.1.2-17 – Erdészeti genetikai
erőforrások fejlesztése pályázati felhívás alapján és támogatói okirattal rendelkezik;
vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói
okirattal, azonban a felhívás 3.4.1 pontjában leírt, a támogatás igénybevételének
feltételeit teljesítette és a támogatási kérelme szerinti tevékenységeket a felhívás
3.4.1. pontja alapján elvégezte illetve az előírt kötelezettségeknek eleget kíván tenni.
A kifizetési kérelmet tehát csak a beadott támogatási kérelem birtokában lehetséges
benyújtani!
A kifizetési igényléshez kötelezően mellékelni kell - az igényelt tevékenységtől függően
- az alábbi dokumentumokat:
▪
▪

a pályázati felhívás 3.4.1.1 fejezetében, „a támogatást igénylő köteles”
bekezdéseiben meghatározott dokumentumokat
a pályázati felhívás 6.3. fejezetében felsorolt dokumentumokat.

A kifizetési igénylést az év bármely szakában, elektronikus úton lehet benyújtani, a
támogatott tevékenység megvalósítása után, legkésőbb tevékenységenként az
alábbiakban meghatározott határidőig:
In situ génmegőrzési módok esetében:
a) erdészeti génrezervátumok létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől
számított 24 hónap
b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számítva 24 hónap
Ex situ génmegőrzési módok esetén:
a) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számítva 24 hónap
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b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számítva 48 hónap
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése esetén a
támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap
d) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számítva 48 hónap
Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek
létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 24 hónap
b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése esetén a
támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap Megőrzésre érdemes genetikai
erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba vétele esetén a
támogatói okirat kézhezvételétől számítva 24 hónap
Tehát egy támogatási kérelemhez/támogatói okirathoz a 24 illetve 48 hónap alatt több
kifizetési kérelem is benyújtható, de tevékenységenként maximum 1!
Amennyiben a fenti határidőkben a kifizetési kérelem nem kerül benyújtásra, abban az
esetben a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik.
Kifizetési kérelem benyújtás menete
1) Meghatalmazás beállítása (amennyiben releváns) 2) Elsődleges képviselet beállítása (amennyiben releváns)
3) Belépés a kérelembenyújtó felületre – bővebb információt a Belépés a
kérelembenyújtó felületre pontban talál.
4) Kifizetési kérelem benyújtása – bővebb információt a Kérelem benyújtása
pontban talál.
A kifizetési kérelem összeállítását, benyújtását segítő egyéb funkciók:
1) Portál használata – bővebb információt a Kitöltés előtt – A Portál használata

pontban talál.

2) A kérelembenyújtó felület felépítésével, használatával kapcsolatos általános

információkat az Alapvető műveletek a felületen pontban talál.
3) Kérdésfeltevéssel, hibabejelentéssel kapcsolatban bővebb információ a Kincstár
honlapján érhető el ( https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz )

4

Kitöltés előtt – A Portál használata
A Portál elérhetősége: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A Kincstár internetes portálján keresztül többek közt az alábbiakban felsorolt, a
kifizetési kérelem összeállítását és benyújtását támogató alkalmazás és szolgáltatás
érhető el:
 elektronikus ügyintézés felülete, amelyen keresztül lehetőség van a kifizetési





kérelem elektronikus benyújtására;
általános, illetve a felhívással kapcsolatos kérdések feltevését támogató felület;
jogcímmel kapcsolatos hírek, közlemények, jogszabályok;
gyakori kérdések listája;
ügyfél-tájékoztatási rendszer felülete.

A Portál főoldalán az Elektronikus ügyintézés gombot megnyomva lehet eljutni az eügyintézés oldalra, ahonnan ügyfélkapus belépést követően érhetőek el az egyes
felhívások speciális kérelembenyújtó felületei, illetve az ügyfél-tájékoztató és ügyfélnyilvántartással kapcsolatos menüpontok.
Belépés a kérelembenyújtó felületre
FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy honlapunkat 1024x768 pixel
képernyőfelbontásra és Mozilla Firefox 3.X, Microsoft Internet Explorer 7.x, 8.x
verziójú böngészőkre optimalizáltuk! Más böngészőkkel előfordulhat hibás
megjelenítés!
Kérelem benyújtásához látogasson el a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
weboldalara, és kattintson az Elektronikus ügyintézés gombra
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A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson a
válassza ki az

A megjelenő oldalon adja
felhasználónevét és jelszavát.

gombra, majd

menüpontot.

meg

az

ügyfélkapus

regisztrációnál

választott

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.

Kérelem kitöltésének megkezdése
Válassza ki a menülistából az Elektronikus kérelemkezelés alatt az Vidékfejlesztési Program
(2014-2020) Kifizetési Kérelem majd Erdő-környezetvédelem ezt követően az Erdészeti
génmegőrzés fejlesztése menüpontot:

Ezt követően a bizonylat előválasztó felület jelenik meg, amin lehetősége van:
a. új kérelem kitöltésének indítására
b. folytatásra, amennyiben a kérelem beadásra még nem került
c. amennyiben már van benyújtott kérelem akkor annak Törlésére
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Az Új kérelem gomb megnyomását követően az alábbi panel jelenik meg:

Igen gombot választva folyathatják a kérelem kitöltését.

Alapvető műveletek a felületen
Kilépés – visszalépés a főmenübe
Hibák – a felületen található összes hibaüzenet megjelenítését szolgálja, a hiba
súlyának megfelelő jelzéssel.
Kitöltés menete- Tájékoztató adatok az űrlap kitöltéséről, mikor, ki és milyen
folyamatot kezdeményezett az űrlapon.
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!
Beadás – hibátlan kérelem esetén aktív, funkciója a kérelem benyújtása a Kincstárhoz.
Nyomtatás –kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. A
kinyomtatott „kérelem” nem nyújtható be, csupán tájékoztató jellegű!
Az egyes adatmezőkhöz tartozó cellák színe jelöli az adott cella állapotát.
- Fehér háttérszín
– a cella megfelelően kitöltött, vagy nem kell kitölteni
- Sárga háttérszín
– a cella kitöltése nem kötelező, vagy figyelmeztető
hibát tartalmaz. A cellára állva megjelenítésre kerül a hiba oka.
- Piros háttérszín
hibás.

– a kötelezően kitöltendő cella nincs kitöltve, vagy

A cellára állva megjelenítésre kerül a hiba oka.
A hiba lehet adatmegadás hiánya, hibás adat vagy másik megadott adattal ellentétes
adat. A hiba oka megjelenik a hibaüzenetek között.
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A hiba súlyossága szerint lehet:
- Súlyos, a kérelem beadását gátló hiba - Figyelmeztető hiba, ami nem gátolja a kérelem benyújtását
FONTOS! Az internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében
a kitöltés közben használja gyakran a Mentés gombot! Sikeres mentés esetén az alábbi
üzenet jelentkezik.

Kérelem kitöltése
1. A kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót!
2. Amennyiben a kifizetési kérelemhez mellékleteket, dokumentumokat kíván csatolni,
úgy azt elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) lehet
megtenni.
FONTOS! Mielőtt a kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden,
Önre vonatkozó rovatot kitöltött!
Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően javasoljuk gyakori mentés
alkalmazását, mivel az ügyfélkapu által alkalmazott időkorlát következtében a rendszer
automatikusan kiléptetheti a felhasználót. Az ilyen kiléptetés következtében a nem
mentett adatok elvesznek!

Kérelem benyújtó elektronikus felület
A támogatási kérelemmel rendelkező ügyfelek adhatják be kifizetési kérelmüket. A
felület egyszerűsített, a program nem jeleníti meg a támogatási kérelem vonalkódját,
illetve a támogatási kérelemre vonatkozó egyéb információkat.
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Általános adatok

A felületre lépéskor automatikusan megjelenik a blokkban található lenyíló adatok és
azok mezői. Az adatok a -/+ jel segítségével jeleníthető vagy zárható be.
Azonosítási információk
Ügyfél-azonosító: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges
Ügyfél adatai
Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges.
Név: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges.
Cégforma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges.
Meghatalmazott
Az ügyfél meghatalmazottjára – akinek segítségével a kérelmet benyújtja – vonatkozó
adatok.
Ügyfél azonosító: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges.
Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges.
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Név: Automatikusan töltődik, kitöltése nem lehetséges. Cégforma: Automatikusan
töltődik, kitöltése nem lehetséges.
Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét beosztását, elérhetőségét a
telefonszám, fax-szám és e-mail cím feltüntetésével. Az e-mail cím megadása
kötelezően elvárt annak érdekében, hogy a kapcsolattartás elektronikus levél útján is
biztosított lehessen (a Kincstár eseti, felhíváshoz kapcsolódó fontos információkat
küld az érintett ügyfelek részére).
Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki a támogatást igénylővel fel tudja
venni a kapcsolatot a Kincstár megkeresése esetén, illetve rendszeresen figyeli az
elektronikus levelezését. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és
hatékonyabb kezelésében. A támogatást igénylővel történő hivatalos levelezést a
Kincstár az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a
levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban
módosíthatja a Kincstár honlapjáról (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) letölthető
G1010-01 (Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti
kérelem - természetes személyek számára) vagy G1020-01 számú formanyomtatvány
(Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára) segítségével.
Kifizetési kérelem alapadatok

Ebben az adatblokkban szükséges megadni a Támogatói okirat vagy a Támogatási
kérelem iratazonosítóját, amelyben az igényelni kívánt tevékenység szerepel:

Az ellenőrzés gomb megnyomását követően áttöltődik az iratazonosító az alábbi
mezőbe:
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Nyilatkozatok
Ebben az adatblokkban az általános nyilatkozatok megismerésére és elfogadására van
lehetőség.

A nyilatkozat tartalmának megismeréséhez nyomja meg az
gombot, majd
az ezt követően megnyíló ablakban olvassa el a megjelenítésre kerülő nyilatkozatot.

A nyilatkozatok elfogadásához nyomja meg a Nyilatkozatok végén található
gombot.

Ekkor A nyilatkozatok tartalmát megismertem és elfogadom pont alatt
megjelenik az Igen, ami egy Ellenőrzés gomb megnyomása után már nem lesz piros.
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Fájlok csatolása
A kifizetési igényléshez kötelezően mellékelni kell - az igényelt tevékenységtől függően
- az alábbi dokumentumokat:
▪
▪

a pályázati felhívás 3.4.1.1 fejezetében, „a támogatást igénylő köteles”
bekezdéseiben meghatározott dokumentumokat
a pályázati felhívás 6.3. fejezetében felsorolt dokumentumokat.

A dokumentumokat elektronikusan, szkennelés útján előállított formában kell csatolni,
ezeknek formátuma .pdf, vagy .jpg kell hogy legyen. A dokumentumokat egyesével
tudja feltölteni a számítógépéről a
feltöltése is a fájl kiválasztásával történik.

gomb segítségével. A poligon

A feltöltött fájlokat a „Töröl” oszlopban lévő négyzetek kijelölésével, majd a
gomb megnyomásával tudja eltávolítani.
Lehetősége van a feltöltött dokumentumok letöltésére. A „Letöltés oszlopban”
kattintson a fájl nevére, így módjában áll ellenőrizi, hogy a megfelelő irat feltöltésre
került-e.
A „Dokumentum neve” oszlopban a feltöltött fájl neve jelenik meg, de lehetőség van a
feltöltött dokumentum átnevezésére.
Kérjük, hogy a dokumentumot a fájl tartalmának megfelelően nevezze át.

Kérelem benyújtása
A kérelem kitöltése során javasolt a gyakori mentés és az egyes blokkok kitöltése után
az ellenőrzés.
Ameddig benyújtást akadályozó hiba áll fenn a Menüsávban a Hibák menüpont piros
háttérrel látható:
A kérelem benyújtható, a Hibák menüpont sárga (ebben az esetben érdemes még
egyszer ellenőrizni azokat az adatokat, amelyekre vonatkozóan figyelmeztető üzenetet
talál),

vagy zöld háttérrel kerül megjelenítésre.
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A kérelem benyújtásához a Beadás gombra kell kattintani.
Sikertelen beadás esetén az alábbi üzenetet kapjuk:

Ebben az esetben a Vissza a menüre gombra kell kattintani majd kiválasztani az
Elektronikus kérelemkezelés alatt az Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Kifizetési Kérelem
majd Erdő-környezetvédelem ezt követően az Erdészeti génmegőrzés fejlesztése menüpontot.
Itt a Rögzítés alatt álló kérelmeknél a Folytatás gombra kell kattintani, majd ismételten
megnyomni a Beadás gombot.

Módosítás
Amennyiben a már beadott kérelemben kíván változtatást tenni, úgy belépve a
kifizetési kérelem felületre megteheti azt.
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Visszavonás
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján:
327/B.13 „A kedvezményezett az ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az
ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan kifizetési igénylését nem módosíthatja vagy vonhatja vissza.”
A visszavonáshoz szüksége lesz a visszavonandó kérelem iratazonosítójára. Ezt a
beadáskor kapott KR dokumentumon találja, vagy pedig megnézheti az Általános
ügyintézés menüpont Beadott kérelmek megtekintése vagy az Ügyfél-tájékoztatási
rendszer almenüpont alatt.

A visszavonáshoz szüksége lesz a visszavonandó kérelem iratazonosítójára. Ezt a
beadáskor kapott KR dokumentumon találja, vagy pedig megnézheti az Általános
ügyintézés menüpont Beadott kérelmek megtekintése vagy az Ügyfél-tájékoztatási
rendszer almenüpont alatt.
A visszavonást is ugyanezen menüpont alatt az ábrán jelzett menüpont kiválasztásával
kezdeményezheti.

A menüpont kiválasztása után megjelenő képernyőn az
segítségével léphet tovább.

gomb
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A megjelenő képernyőn a lenyíló listából ki kell választani Erdészeti génmegőrzés
fejlesztése(VP) jogcímet, majd a

gombra kattintani.
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A következő képernyőn az alábbi mezők kitöltése kötelező:

Ügyfél adatai adatblokk
Hivatkozott vonalkód: a visszavonandó kérelem iratazonosítóját kell ide beírni.
Tárgy: a választólistáról a „Kérelem teljes visszavonása” elemet kell választani.
Rövid leírás: a kérelem visszavonásának rövid indokát adja meg

Kérelem megtekintése Pdf vagy Excel formátumban
A menüből válassza ki az Elektronikus kérelemkezelés alatt az Vidékfejlesztési
Program (2014-2020) Kifizetési Kérelem majd Erdő-környezetvédelem ezt követően
az Erdészeti génmegőrzés fejlesztése menüpontot.

17

A mentett vagy beadott kérelem megjelenik a Benyújtott kérelmek blokkban, melynek
utolsó oszlopában (Pdf) a
vagy excel formátumban.

gomb segítségével az adatok exportálhatóak Pdf
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