A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
116/2020. (XII. 15.) számú
KÖZLEMÉNYE
a VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás és
a VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai gazdálkodási támogatás
kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásáról szóló
112/2020. (XI. 24.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról

I. A Közlemény célja
A VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás és a VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai
gazdálkodási támogatás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása iránti kérelem
benyújtásáról szóló 112/2020. (XI. 24.) számú Magyar Államkincstár Közleményben
megjelent, a hosszabbításra irányuló kérelem benyújtási határidejére vonatkozó határidő
pontosítása.
II. A határidő megállapítása
A pályázati felhívások szerint a Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbítását az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett
elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik,
2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban.
Tekintettel arra, hogy a határidő utolsó napja, december 20. vasárnapra esik, a határidő
a következő munkanapon jár le, tehát a kérelem 2020. december 21-én még benyújtható.
III. Módosuló rendelkezések
1. A „III. Hosszabbításra irányuló kérelem benyújtása” című fejezet „4. Meddig lehet
benyújtani a kérelmet?” pontjában a
„A kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására irányuló kérelmet 2020. november 23. és
2020. december 20. közötti időszakban lehet benyújtani. 2020. december 20. 23:59:59 után
nincs lehetőség kérelem benyújtására! ”
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép
„A kötelezettségvállalási időszak hosszabbítására irányuló kérelmet 2020. november 23.
és 2020. december 20. közötti időszakban lehet benyújtani. Tekintettel arra, hogy
december 20. vasárnapra esik, a hosszabbítás iránti kérelem a következő munkanapon,
december 21-én még benyújtható. 2020. december 21. 23:59:59 után nincs lehetőség
kérelem benyújtására! ”.

2. A „VII. Hosszabbítással kapcsolatos fontosabb határidők” című fejezetében a
„Hosszabbítási kérelem benyújtási időszaka:
2020. november 23. – 2020. december 20.”
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép
„Hosszabbítási kérelem benyújtási időszaka:
2020. november 23. – 2020. december 20.”
Tekintettel arra, hogy december 20. vasárnapra esik, a hosszabbítás iránti kérelem a
következő munkanapon, december 21-én még benyújtható.

IV. Kapcsolódó pályázati felhívások
-

VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

V. A Közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
VI. További információk
További információ a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található, valamint az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó Pályázati Felhívások, illetve azok
elválaszthatatlan részét képző Általános Útmutató és Általános Szerződési Feltételek
között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a Pályázati Felhívások, az
Általános Útmutató és az Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

Budapest, 2020. december ”…”.

Dr. Tóth Péter Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős
elnökhelyettesi jogkörben eljáró igazgató

