
1 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

128/2012. (VIII.06.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

szóló 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosításáról 
 

 

I. A módosítás indoka 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

107/2012. (VII.20.) MVH közlemény „A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos 

szabályok” elnevezésű II. fejezetének módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a kifizetési 

kérelmek elektronikus módon történő benyújtásához rendelkezésre áll a megfelelő felület, s 

ennek következtében a kifizetési kérelmek postai mellett elektronikus úton is benyújthatóak.  

A módosítás része továbbá a „Segédlet elektronikus felület használatához” című valamint az 

„ÉNGY import segédlet” című melléklet, amely a 107/2012. (VII.20.) MVH közlemény 18. 

és 19. számú mellékletét képezi. 

 

II. Módosuló rendelkezések 

 

1) A 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény „A kifizetési kérelem benyújtásával 

kapcsolatos szabályok” II. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok  
 

A kifizetési kérelmet a Vhr. 6. § (1) bekezdése értelmében az MVH által rendszeresített, 

jelen közlemény mellékletét képező formanyomtatványokon postai úton vagy az 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. 

 

A benyújtás határideje: 

 

A Vhr. 16/B. § (1) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-jétől 2012. 

december 31-ig, postai úton vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével 

előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Mindezek 

alapján a kifizetési kérelmet legkorábban 2012. augusztus 1-jén, legkésőbb 2012. 

december 31-én adhatja postára vagy adhatja be ügyfélkapun keresztül elektronikus 

úton. 

A benyújtás helye: 

 

A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti 

regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez az MVH által rendszeresített, e 

közlemény mellékletét képző formanyomtatványon kell benyújtani. (Az MVH megyei 

kirendeltségek elérhetőségének listája megtalálható a www.mvh.gov.hu weboldalon, 

„AZ MVH-ról/elérhetőségek” menüpont alatt.)  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely 

betétlapját az ügyfél nem írta alá, úgy az aláírás nélküli betétlapon szereplő kiadások 

nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendő támogatási összeg megállapításánál. 
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Továbbá fontos, hogy a Főlapot, illetve a Számla- és bizonylatösszesítő A – 

bizonylatösszesítő betétlapját a könyvvezetésért felelős személynek is alá kell írnia.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vhr. 1. számú melléklete hatályát veszítette, a 

tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját az IH 2012. 

január 1-jétől kezdődően legalább évente egyszer közleményben teszi közzé. 2012. 

február 29-én megjelent a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított 

Standard Fedezeti Hozzájárulás értékek listájáról szóló az ÚMVP Irányító 

Hatóságának 9/2012. (II. 29.) számú közleménye.  

 

Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. 

Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.  

A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában 

(különálló laponként) kell benyújtani, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, 

összekapcsolását.  

 

Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén a kifizetési kérelem 

formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a 

csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában 

(pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus kérelemhez. 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: MVH tv.) 30/A. §- ban foglaltak szerint, amennyiben a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-

nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét 

elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az 

ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a törvény hatálya alá tartozó 

intézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemre induló 

eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, 

valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

Figyelem! Amennyiben a kifizetési kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy az 

intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, 

vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon 

megjelölt helyen nem hitelesítette, úgy a kifizetési kérelem érdemi vizsgálat nélküli 

elutasításra kerül.  

 

A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a 

www.mvh.gov.hu honlapról.”  

 

2) A módosítás részét képezi egy „Segédlet elektronikus felület használatához” című, 

ügyfelek részére készült útmutató, valamint egy „ÉNGY import segédlet” című 

dokumentum, tekintettel arra, hogy a benyújtás módja kiegészül a kifizetési kérelem 

elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, 

ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának lehetőségével. 

 

3) A 107/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény „A Közlemény kapcsolódó mellékletei 

és a benyújtandó dokumentumok listája” V. fejezetének p) pontja ekként módosul: 
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A 107/2012. (VII.20.) számú MVH közleményben szereplő alábbi rész: 

 

p) Problémák, típushibák  nem benyújtandó   17. 

 

az alábbiak szerint módosul: 

 

p/1) Problémák, típushibák  nem benyújtandó   17. 

p/2) 
Segédlet elektronikus 

felület használatához 

 
nem benyújtandó 

 
 18. 

p/3) ÉNGY import segédlet  nem benyújtandó   19. 

  

 

III. Közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

A 107/2012. (VII.20.) számú közlemény jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

További információk megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Minisztérium 

(www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen 

vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei 

kirendeltségek ügyfélszolgálatán. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2012. augusztus 06. 

 

 

 

Palkovics Péter 

                elnök 
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