
l lll lllllllllllllml llll lllll llll l lll~ llllllllillll llll 
Vonalk6d: 1711895057 
Iktat6szam: 0194/31/112015 

. I'MVH 
• • 

Mezoqazdasaqi es 
VldHfejlesztesl 

Hivatal 

Elnok 

Targy: Ugyfel-tajekoztat6 az MVH helyszfni vizsgalatair61 

Tisztelt Ugyfeliink! 
Attekintve nyilvantartasunkat, megallapftottuk, hogy az On beruhazasa a hatalyos 
jogszabalyok szerint lezru:ul es az elszamolas saran rrlinden bizonnyal talalkozni fog 
munkatarsunkkaJ , akivel kozosen egy helyszfni vizsgalat kereteben tekintik at a beruhazas 
megva16su1asat. Az MVH arra tarekszik, hogy a helyszfni vizsgaJat gordi.iJekenyen es 
gyorsan, az On tevekenyseget kizar6lag a szi.ikseges mertekben megzavarva val6suljon meg. 
Jelen tajekoztat6 levellel utmutatast kfvanunk adni a helyszfni vizsgalat sikeres es 
zokkenomentes lebonyolitasahoz. 

Ertesites a helyszini vizsgalatr61: 
A helyszfni vizsgalatokat megel6z6en a Hivatalnak lehetosege van i.igyfelei t ertesfteni, 
azonban erre nem rrlinden esetben keri.il sor. Amennyiben frasbeli (elektronikus, fax, postai) 
vagy sz6beli (telefonos) ertesftest kap, kerji.ik, figyelmesen olvassa el az abban lefrtakat, 
illetve haJlgassa meg munkatarsunk tajekoztatasat. Abban az esetben, ha a taj ekoztatas nem 
egyertelmu, kerdese meri.il feJ, javasoljuk, hogy haladektalanul keresse meg illetekes 
i.igyfelszolgalatunkat vagy a kiertesftest vegrehajt6 munkatarsunkat. 

Felkesziiles az ellenorzesre: 
A kiertesftest kovetoen, a helyszfni vizsgalat JefoJytatasanak idopontjara szfveskedjen 
osszegyujteni a beruhazassal osszefi.igg6 es a jogszabalyi elofrasoknak eleget tev6, a 
beruhazas saran keszi.ilt vaJamennyi dokumentum eredeti peldanyat. Ehhez ketji.ik, hogy a 
dokumentumokat szedje kiaJJftasuk szerint idorendi sorrendbe. Fontos, hogy azokat a 
dokumentumokat is keszftse e16, amelyek eredeti peldanyai alapvetoen nem talalhat6ak a 
megval6sftas heJyszfnen, peldaul a konyvelest, a konyveles alapjat kepez6 bizonylatokat kerje 
el konyvel6jet61, valamint a foglalkoztatast alatamaszt6 dokumentumokat is. Amennyiben a 
beruhazas attekintesehez szi.iksegesnek Jatja, kerem, hogy - ha volt - konyvelojet, illetve 
palyazatfr6jat ketje fel, hogy vegyen reszt a helyszfni vizsgalaton. 
Keszitse e16 a heJyszint/beruhazast ugy, hogy a tamogatassal megval6sul6 beszerzes targya 
j6l megkozelfthet6 legyen, tegye lehetove a biztonsagos es teljes koru vizsgalatot, merest. 
Felhfvjuk a fi gyelmet arra, hogy az egyedi azonosft6kkal rendelkez6 beruhazasok eseteben a 
beazonosftas alapja az egyertelmuen fellelhet6, kifizetesi kerelemben megadott azonosft6. 
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Felhfvjuk tovabba figyelmet, hogy az utols6 kifizetesi kerelem benyujtasakor a beruhazasnak 

uzembe helyezettnek, rendeltetesszeri.ien hasznalatba vettnek kell Iennie, valamint az arculati 

elemnek szerepelnie kell rajta. 

A helyszini vizsgalatrol: 

A megbiz6leveilel es fenykepes igazolvannyal magat igazol6 ellen6r(6k) vizsgalatait a 

, hivatali" munkaid6ben vegzi(k), amelyet a megfelel6 el6keszitest kovet6en gordi.ilekenyen, a 

szamara el6irt feladatok teljesfteseig hajtja vegre, objektiven a tenyeket r6gzfti a 

jegyz6konyvben. 

A megallapit<isokr61 jegyz6konyv keszi.il, ezt a vizsgalatot vegz6 kollegank minden esetben 

ismertet Onnel, amelyre lehet6sege van a helyszinen eszrevetelt tenni. Amennyiben a 

jegyz6konyv ki.illftaskor az eszrevetelezes elmarad, tovabbi lehet6sege van nyolc naptari 

napon beli.il me gjegyzeseit frasban k6z6lni a jegyz6konyvet kiallit6 illetekes kirendeltseg 

reszere. 

E r6vid osszefJglal6va1 celunk az volt, hogy segftsiink Onnek abban, hogy sikeresen 

lezarhassa elszamolasat. 

Tovabbi informki6kat kaphat szemelyesen vagy telefonon az i.igyfelszolgalatunkt61, es az 

internetr61 a ~ww.mvh.gov.hu f6lap jobb oldalan talalhat6 osszefoglal6 dokumentaci6kb61: 

• ., ajekozt.ll6 a helvszini ellen6rzesekr61 

• Tajckoz :a to az cpitcsi beruhaz~1sok cllenorzcsi tapasztalatairol 

• Tajekozt :11 6 az epit6si beruhazasokra vonatkoz6 jogszabalvi valtozasokr61 az Uni6s 
tamogau sok szempontjab6J 

• Tc1jekozt H6 az epites i beruhazasokhoz tat1oz6 ktSvetelmenvekr61 

Budapest, 2015. junius 1(. 

Megkoszonve figyelmet, tisztelettel, 


