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1 Általános információk
1.1 A dokumentum célja
Jelen dokumentum célja a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás c. felhívás keretében beérkező kifizetési kérelmek
benyújtó felületének bemutatása és benyújtáshoz kapcsolódó egyéb fontos információk ismertetése az
ügyféllel.
A segédlet ismerteti többek között a felhíváshoz tartozó elektronikus felületeket, azok kitöltésének
lépéseit, adatblokkjai közötti összefüggéseket.

1.2 Fontos tudnivalók
A felhívás keretében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun
keresztül.
Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani:


akiket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár) vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek (ügyfél-azonosítóval
rendelkeznek).



akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel (az
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon talál).

ügyfélkapuról

további

információt

Az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell egyeznie
a Kincstárhoz benyújtott, nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal, ugyanis az első
belépéskor meg kell adni az ügyfél-azonosítót. Eltérés esetén a felület hibaüzentet küld, és a benyújtó
felületre nem lehet belépni! Ebben az esetben kérjük, kérjen segítséget a Kincstár ügyfélszolgálatától
a hiba elhárítása érdekében.
Amennyiben az ügyfél kifizetési kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja benyújtani,
úgy a kérelem meghatalmazott vagy elsődleges képviselő általi elektronikus úton való benyújtásának
feltétele a meghatározott képviseleti forma előzetes bejelentése és annak Kincstár általi
nyilvántartásba vétele!
Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva! Ennek a Kincstár által
ajánlott (40.0-ás) aktuális változata a Kincstár weboldaláról ingyenesen letölthető.
Ezzel az alkalmazással mindig a megfelelő Firefox verzióval tudja a kérelmeket kitölteni. Más
böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, mentés!
Az ajánlott böngésző a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon a Kiemelt dokumentumok,
Ajánlott Böngésző, menüpontban található meg.
-

Internet adatforgalom

-

első induláskor kb. 850 KB töltődik le
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-

a munka során kb. 25-30 KB-s csomagok mozognak le és fel

-

az ügyfélkapus beadáskor egy kb. 850 KB-s csomag kerül titkosításra és feltöltésre

-

HTTPS forgalom (443 port) engedélyezése

FONTOS, hogy soha ne halassza a kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, tekintettel az internet
kapcsolatban esetlegesen felmerülhető kimaradásokra! Rendszeresen mentsen!

1.3 A rendszer elérése
Elektronikus kérelembenyújtás elérése: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

1. lépés: Alkalmazás megnyitása

1.3.1

Belépés Ügyfélkapun keresztül
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1.4 Bejelentkezést követő menü
A képernyőn megjelenik az ügyfél neve, és amennyiben van olyan természetes vagy jogi személy,
akinek a képviselője vagy meghatalmazottja, úgy azok ügyfél-azonosító száma és neve ABC
sorrendben. A bejelentkezett ügyfél itt választhatja ki, hogy mely képviseltje nevében kíván eljárni.
Ezután a „Tovább” funkciógombra kattintva jelenik meg az a menü, ahol lehetőség van kiválasztani a
megfelelő bizonylatot.

1.4.1

Képviselt választását követő menü

A képviselt kiválasztását követően megjelenik a benyújtó felület főmenüje. A következő menüpontok
közül lehet választani:
Általános ügyintézés
Elektronikus kérelemkezelés
Ügyfél-nyilvántartási ügyek

Oldal: 5 / 20

1.4.2

Szűkített menü

A bejelentkezés és a képviselt választást követően egy szűkített menü jelenik meg, amelyben a felület
felhívja az ügyfelek figyelmét az elektronikus kapcsolattartásra, illetve a kötelező ügyfélnyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésre, amennyiben a tárgyévben ennek a kötelezettségének
nem tett még eleget. Azon ügyfelek, akik/amelyek még nem teljesítették az éves adategyeztetésre
vonatkozó kötelezettségüket, a menü korlátozottan biztosít ügyintézési lehetőségeket, számukra
az általános ügyintézés és az ügyfél-nyilvántartási ügyekhez tartozó menüpontok alatt lévő
menük érhetők el. A képernyőn található tájékoztató üzenet részletes információt szolgáltat az
ügyfelek részére az adategyeztetéshez.
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1.4.2.1 Nyilatkozat az adatok megfelelőségéről
Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az „Ügyfél-nyilvántartási ügyek” menücsoportban
található „Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” menüpont alatt elérhető bizonylaton
van lehetőség, ha az ügyféladatok változtak. Amennyiben az adatokban változás nem következett be,
úgy a „Nyilatkozat adatok megfelelőségéről” menüpont alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az
ügyfél adategyeztetési kötelezettségének.

1.4.2.2 Általános ügyintézés
Az „Általános ügyintézés” menüpont alatt van lehetőség az ügyfél nyilvántartási rendszer
használatára, a beadott kérelmek megtekintésére, a Kincstár részére küldött iratok elektronikus
benyújtására, az ügyfélkapun lévő tárhelyről letöltött KR dokumentum nyomtatására és az ideiglenes
jelszó megváltoztatására.
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1.4.2.3 Elektronikus kérelemkezelés
Az „Elektronikus kérelemkezelés” menücsoport alatt találhatók az egyes elektronikus kérelem
benyújtó felületek. Abban az esetben, ha egy adott felhívás kapcsán éppen nincs benyújtási időszak,
úgy az adott felhíváshoz tartozó elektronikus kérelem benyújtó felület nem elérhető.
1.4.2.4 Kijelentkezés
A bizonylatból való kilépést követően a bejelentkezett ügyfél neve alatt megjelenik a „Kijelentkezés”
funkciógomb, amelyet megnyomva megtörténik a kijelentkezés az elektronikus felületről.

1.4.2.5 Kifizetési kérelem benyújtás kiválasztása a menüben
Az Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtás / Pénzügy / Pénzügy útvonalon érhető el a
bizonylat.
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Belépésnél a menü kiválasztásakor ellenőrzi a szoftver, hogy a belépő természetes személynek van-e
az adott felhívás vonatkozásában érvényes meghatalmazása, illetve képviseleti joga.
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2 Új kérelem beadása
2.1 Bizonylat előválasztó
A Pénzügy menüpontba való belépés után megjelenik egy ún. bizonylat előválasztó, amely azelső
belépéskor üres mezőkkel jelenik meg.

2.1.1

Új kérelem beadása

Az „Új kérelem” gombra kattintva az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

Az Igen gombra kattintva megkezdhető a kérelem kitöltése.
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2.1.2

Kérelem törlése

Kérelmek törlésére csak a Beadást megelőzően van lehetőség a „Törlés” gomb segítségével.

A már benyújtott kérelmeket törölni nem lehet!
2.1.3

Kérelem folytatása

Mentett kérelemből kilépve a Folytatás gombra kattintva folytatható a kérelem kitöltése.

2.2 Kifizetési kérelem bizonylat
2.2.1

Általános tudnivalók

A kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat!
A kérelem formanyomtatványait – előzetes regisztrációt követően - a rendelkezésre bocsátott
elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés
útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.
FIGYELEM! A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmet nem elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül nyújtották be.
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A kérelemhez csatolni kell az előírt mellékleteket (igazolások, nyilatkozatok, stb.).
Ha a kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van,
forduljon bizalommal a Kincstár ügyfélszolgálatához.
FONTOS! Mielőtt a kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó
rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt! Javasoljuk a pályázati felhívás alapos
tanulmányozását.
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!
Ha egy mezőben adatot ad meg, akkor automatikusan lefutnak ellenőrzések, emiatt előfordulhat, hogy
a következő mezőbe nem tud azonnal átlépni.
FIGYELEM! Az alábbiakban az egyes mezőkbe beírt adatok kizárólag csak a felület bemutatását
szolgálják, nincsenek összefüggésben az egyes felhívásoknál támogatható tevékenységekkel.
2.2.2

Menü és a funkciógombok működése

Belépést követően a megjelenő felületen a menü az alábbi funkciógombokat tartalmazza:
-

Kilépés

-

Hibák

-

Kitöltés menete

-

Ellenőrzés

-

Mentés

-

Beadás

-

Nyomtatás

A fenti menüpontokon kívül a felület megjeleníti a kitöltő (képviselő) nevét, az ügyfél nevét és
ügyfél-azonosítóját.

2.2.2.1 Kilépés
A Kilépés megnyomására megtörténik a kiléptetés a bizonylatból. Kilépéskor felugró ablak jelenik
meg a következő figyelmeztetéssel:
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„Igen” megnyomására a kilépés megtörténik, a „Nem” megnyomására a kilépés lehetőségét elveti.
Időtúllépés miatti kiléptetés:
Ha a felhasználó 30 percen túl inaktív, a rendszer kilépteti. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az el
nem mentett adatok elveszhetnek. Kérjük, használja gyakran a Mentés gombot!

2.2.2.2 Ellenőrzés és Hibák
Az „Ellenőrzés” funkciógomb megnyomására lefut az ellenőrzés, és a „Hibák” funkciógombra
kattintva az ellenőrzés során talált hibákat, hiányosságokat megjeleníti a szoftver.
A folyamatban lévő ellenőrzéseknél:

animált ikon jelenik meg.

A „Hibák” funkciógomb megnyomására egy hibalista jelenik meg, amely a bizonylat hibáit és
figyelmeztető üzeneteit tartalmazza. Vannak olyan hibaüzenetek, amelyek csak egy adott mező
kitöltését követően jelennek meg, így a felület adatainak gyakori frissítése érdekében fontos az
„Ellenőrzés” gomb rendszeres használata.
A benyújtó felület képes olyan alapvető hibák kiszűrésére (pl. nem kérelemre nyilvántartásba vett a
képviselő vagy az ügyfél, nincs a képviselőnek/ügyfélnek ügyfél-azonosítója, stb.), amelyek miatt a
kérelem elutasításra kerülne további vizsgálat nélkül. A felület nem engedi egészen addig benyújtani
a kérelmet, amíg ilyen alapvető hibák vannak a kérelemben.
A kitöltött adatokon, a szerkesztő ablak tetején található „Ellenőrzés” gomb megnyomásával
végezhetők el a kitöltésre vonatkozó ellenőrzések. A hibás blokkok és mezők mellett megjelenik a
hiba jelzése és az adott mezőre állva a hiba szövege is.
A figyelmeztető hibák sárga színű jelzéssel
jelennek meg, a kérelem benyújtását akadályozó
hibák pirossal
. Amennyiben a kérelemben benyújtást akadályozó hiba
van, a kérelem
elmenthető, de a beadása nem lehetséges. Figyelmeztető
hiba mellett a kérelem benyújtható,
azonban ajánlott az így megjelölt mezők adatainak felülvizsgálata, mert így elkerülhetőek a későbbi
hiánypótlások, adategyeztetések.
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Ha a kérelem hibátlan, akkor a „Hibák” gombra kattintva ezt a felület jelzi:

2.2.2.3 Kitöltés menete
A „Kitöltés menete” funkciógomb megnyomására megjelenő ablak tartalmazza az ügyfél nevét, a
kitöltő nevét, a bizonylat létrehozás, az utolsó mentés, a megnyitás, a kilépés és az esetleges kiléptetés
dátumát is. Megnyitáskor a létrehozás, belépés, utolsó mentés és kilépés adatai jelennek meg.

2.2.2.4 Mentés
FONTOS! Az internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a kitöltés
közben használja gyakran a „Mentés” gombot!
Megnyomására lefut a mentés. A folyamatban mentést jelzi:
A sikeres mentés esetén a következő jelzés jelenik meg:
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2.2.2.5 Beadás
A „Beadás” funkciógomb akkor aktív, ha a bizonylat nem tartalmaz benyújtást akadályozó hibát.

2.2.2.6 Nyomtatás
„Nyomtatás” funkciógomb – A kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. A
kinyomtatott kérelem nem benyújtható, csupán tájékoztató jellegű!

2.2.3

Az adatblokkok gombjai és azok funkciója

Szerkeszt gomb
- az adott adatblokk szerkesztését teszi lehetővé. Azon adatblokkban, ahol
szerkeszt gomb található, az adatblokkban található adatmezők csak a Szerkeszt gomb megnyomását
követően megnyíló ablakban szerkeszthetőek.
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Ellenőrzés – gomb
ellenőrzések.

megnyomásával indíthatóak az adott szerkesztő felülethez tartozó

Rendben – gomb
megnyomásával zárható be a szerkesztő felület. A rögzített adatok
mentődnek, amennyiben a Rendben gomb megnyomásával lépett ki a szerkesztő felületről.

A

gomb megnyomásával tud sort beszúrni.

Egy sor törléséhez jelölje ki a törölni kívánt sort (az érintett sor Töröl jelölő négyzetének
bejelülésével) majd nyomja meg a
úgy a

gombot. Amennyiben az összes sort törölni kívánja,
gomb megnyomásával tudja az összes sort kijelölni, majd a

gombbal a sorokat kitörölni.

Oldalak közötti navigációs gombok
- segítségével
lehet az adott adatblokkon belül oldalak között lépegetni. A felületen módosítható az egy oldalon
megjelenítendő adatsorok száma.

Export gombok
- segítségével lehet az adott adatblokk tartalmát CSV vagy Excel fájl
formátumban kiexportálni.

Az egyes adatmezőkhöz tartozó cellák színe jelöli az adott cella állapotát.
Fehér háttérszín
tölti vagy nem kell kitölteni

– a cella megfelelően kitöltött, szoftver
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Piros háttérszín
állva megjelenítésre kerül a hiba oka.
Sárga háttérszín
figyelmeztető hibát tartalmaz.
Zöld

– a cella kitöltendő, vagy hibás. A cellára

– a cella kitöltése nem kötelező, vagy

háttérszín:

vagy

– a cella kitöltését a szoftver végzi. Előfordulhat, hogy nem
egyből töltődik a mező, mert előbb más, későbbi fülek töltése szükséges, ahonnan majd összegződik
az érték.
A hiba lehet adatmegadás hiánya, hibás adat, vagy másik megadott adattal ellentétes adat. A hiba oka
megjelenik a hibaüzenetek között.
Amennyiben kitöltés közben az alábbi üzenetet kapja, a kérelem addig beírt adatai tárolásra kerültek,
belépést követően adatvesztés nélkül folytatható a kitöltés.

2.2.4

Fájlok csatolása

A kérelemhez csatolandó mellékleteket be kell szkennelni, majd feltöltéssel a kérelemhez csatolni.
Csatolmány feltöltéséhez nyomja meg a

gombot.

A megnyitásra kerülő Fájl feltöltése ablak segítségével keresse meg feltölteni kívánt fájlt, majd jelölje
ki. A megnyitás gomb megnyomásával indítható a fájl feltöltése.
Csatoláskor a kérelem automatikusan mentésre kerül, amelyre az alábbi üzenet figyelmeztet:
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Fontos! A feltöltendő fájl mérete maximum 25 MB lehet. Ennél nagyobb fájlt nem tud feltölteni.
Ezt követően adja meg a dokumentum egyértelmű rövid megnevezését.

A feltöltött dokumentumot megnyithatja a Letöltés oszlopban a kívánt fájl nevére kattintva.
Csak a következő kiterjesztésű fájlok használhatóak: bmp, doc, docx, jpeg, jpg, ods, odt, pdf, rtf, txt,
xls, xlsx tölthetőek fel. Ha nem megfelelő formátumú dokumentumot kíván feltölteni, akkor az alábbi
hibaüzenet jelentkezik.

FONTOS! A fájl nevében csak egyetlen egy pont szerepelhet, aminek közvetlenül a kiterjesztés előtt
kell lennie! (például terv.pdf)
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2.2.5

A bizonylat felépít

1.
2.
3.
4.

Menüsáv
A felületen mindig megjelenő Általános adatok blokk
Az egyes specifikus adatokat tartalmazó Fülek és azok adattartalma
Hibalista

Oldal: 19 / 20

1. Menüsáv
2. A felületen mindig megjelenő Általános adatok blokk
3. Hibalista

3 Csatolandó dokumentumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy a csatolásra kerülő dokumentumoknak teljes körűen olvashatónak kell
lenniük. Amennyiben egy dokumentum nem olvasható, úgy az minden esetben bekérésre kerül
hiánypótlás keretében.

3.1 Fájlok csatolása panel
Dokumentumok a 2.2.4 Fájlok csatolása pontban leírtak alapján csatolhatók.
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