
Hiánypótlás benyújtása 

 

A pályázati felhívás értelmében hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:  
 

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra 
kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának 
lezárásához vagy az ültetvény életkora szerinti hatósági bizonyítvány tekintetében az MVH 
hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.  
 

Ültetvény földhasználati kategória esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás 
választása, valamint a dió, szelídgesztenye és szőlő kivételével a támogatásba behozott 
fásszárú növényállomány életkora a támogatási kérelem benyújtásának évében nem lehet 
több, mint 20 év. Az illetékes megyei Kormányhivatal a támogatást igénylő megkeresésére, a 
12. számú melléklet szerinti kérelem az ültetvény életkorának igazolásához dokumentumra, a 

13. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki, és egyidejűleg megküldi a 
támogatást igénylő részére. Ezt az igazolást szükséges megküldeni a Hivatal részére. 
 

Hiánypótlást alábbi módon lehetséges benyújtani az elektronikus felületen: 

 

1. Az ügyfélkapus belépést követően az „Általános ügyintézés” menüből a „Hivatal 
részére küldött iratok elektronikus benyújtása” menüpontot kell kiválasztani. 
 

 
 

2. Erre kattintva megjelenik a lehetősége az új beadvány készítésének. 

 
 

3. Az „Új beadvány készítése” gomb megnyomása után szükséges a jogcím megadása. 
Jelen esetben ez az Agrárkörnyezet-gazdálkodás (AKG-VP). 

"Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése"

A www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldal internet böngészőn történő megnyitása 
után lejjebb görgetve a főoldalon belépünk az elektronikus ügyintézés 
menüpontba. Majd az alkalmazás megnyitására kell kattintani.
Az így megjelenő felületen kell az ügyfélkapun keresztül bejelentkezni.
Következő lépésként kiválasztjuk, hogy a hiánypótlást saját vagy
meghatalmazott nevében kívánunk benyújtani. A kiválasztás követően a 
tovább gombra kattintva érjük el a felületet, ahol a hiánypótlés beküldhető.

www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldal internet böngészőn történő megnyitása
után lejjebb görgetve a főoldalon belépünk az elektronikus ügyintézés
menüpontba. Majd az alkalmazás megnyitására kattintunk.
Az így megjelenő felületen kell az ügyfélkapun keresztül bejelentkezni.
Következő lépésként kiválasztjuk, hogy a hiánypótlást saját vagy
meghatalmazott nevében kívánjuk benyújtani. A kiválasztást követően a
tovább gombra kattintva érjük el a felületet, ahol a hiánypótlás beküldhető.



 
 

4. A kiválasztást követően a „Tovább” gomb megnyomásával eljutunk a kitöltőfelületre, 
ahol lehetősége van megadni a „Hivatkozott vonalkód”-hoz a Támogatási kérelmének 
vonalkódját, a „Tárgy”-nál a legördülő menüből az „Hiánypótlás” kiválasztására, 
valamint lehetősége van rövid leírást mellékelni a csatolandó dokumentumhoz.  
 

 

 
 

5. Ezt követően a „Dokumentum feltöltése” gomb megnyomásával tudja csatolni a 
hiánypótlás dokumentumát.   

 

 

Jelen esetben ez a LEADER helyi felhívások (VP).

hiánypótlás "Iratazonósító"

dokumentumait.



 

 
 

6. A „Tallózás” gomb megnyomása után ki tudja választani a számítógépén elmentett, 
hiánypótlásra beküldendő dokumentumot (kizárólag pdf formátum fogadható el). 

 

 
7. A hibák kijavítása után az ügyfélkapus beadás gomb megnyomása után beadásra kerül 

a bejelentés. 

.

hiánypótlás.

A mentett hiánypótlás újbóli megnyitása lehetséges!
A rendszer nehezen érzékeli, hogy ismét szeretnénk megnyitni a már 
megkezdett hiánypótlást.
A hiánypótlás újbóli elérése a fentivel megegyezően történik.
Általában az "ügyfélre" kattintva 
(jobb és bal egérgombbal felválta az összes kockában érdemes megpróbálni), 
kitartó klikkelés eredményeként aktívvá válik a TOVÁBB gomb mellyel
elérhető a már mentett dokumentum.


