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Fontos tudnivalók 
 

Kifogást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül.  

 

Az elektronikus benyújtásból fakadóan kifogást csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani:  

– akiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (továbbiakban: MVH) vezetett 

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba 

vettek (MVH ügyfél-azonosítóval rendelkeznek). 

– akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel (az ügyfélkapuról további információt 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon talál).   

 

Az ügyfélkapus azonosítás során megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja 

neve) meg kell egyeznie az MVH-hoz benyújtott, nyilvántartásba vett adatokkal, ugyanis az 

első belépéskor meg kell adni az MVH ügyfél-azonosítót. Eltérés esetén hibaüzenet kap a 

bejelentkező és az ügyintézési felületre nem lehet belépni! Ebben az esetben kérjük telefonon 

vagy portálkérdés útján kérjen segítséget az MVH ügyfélszolgálatától a hiba elhárítása 

érdekében.  

 

Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva! Ennek MVH által 

ajánlott aktuális változata a MVH weboldaláról ingyenesen letölthető.  

Ezzel az alkalmazással mindig a megfelelő Firefox verzióval tudja a kérelmeket kitölteni. Más 

böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, mentés!  

 

Az ajánlott böngészőt a www.mvh.gov.hu weboldalon a Kiemelt dokumentumok, Ajánlott 

Böngésző, menüpontban található meg. 

 

Internet adatforgalom 

– első induláskor kb. 850 KB töltődik le  

– 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 benyújtást az utolsó pillanatra, tekintettel az internet 

kapcsolatban esetlegesen felmerülhető kimaradásokra! Rendszeresen mentsen! 

 

 

  

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/


 

  

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4 

Belépés a benyújtó felületre 
 

A kifogás benyújtásához látogasson el a www. mvh.gov.hu weboldalara, és kattintson az 

Elektronikus ügyintézés gombra 

 

 
 

1. A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson a gombra, 

majd válassza ki az  menüpontot.  

 

 
 

A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és 

jelszavát. 

http://e-kerelem.mvh.gov.hu/
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Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenetet jelenik meg rövid időre. 

 

 
 

A megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván-e 

kérelmet benyújtani. Ha most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót 

válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja a listából 

Meghatalmazóit.  

 

 
 

A keresési/ szűrési feltételnek a Szűrés gomb előtti szöveges mezőbe történő megadásával, 

majd a Szűrés gomb megnyomásával lehet a képviselt ügyfelek listájában keresni illetve a 

megjelenítésre kerülő képviseltek között szűrni.  A Töröl gomb megnyomásával törlődnek a 

megadott szűrési/keresési feltételek. 

A képviseltek listájának frissítése a Képviseltek frissítése gomb megnyomásával történik.  
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A Tovább gombot megnyomva tud továbblépni.  

Kitöltés megkezdése 
 

 
 

Válassza ki a menülistából az Általános ügyintézés/Hivatal részére küldött iratok elektronikus 

benyújtása menüpontot: 

 

 
 

Válassza az Új beadvány készítését. 
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Legördülő listából válassza ki azt az intézkedést, amelyhez kifogást kíván benyújtani, és 

kattintson a Tovább gombra. 

 

 

A kitöltő felület felépítése 
 

 
 

1. Menüsáv 

2. A felületen mindig megjelenő adatblokkok (Adminisztrációs adatok, Ügyfél adatai, 

Csatolt dokumentumok) 

3. Hibalista  

Alapvető műveletek a felületen 
 

A menüsávban található egyes gombok és jelölések funkciója: 

 
 

Menü – visszalépés a főmenübe. Előtte érdemes menteni a rögzített adatokat. 

Hibák – a felületen található összes hibaüzenet megjelenítését szolgálja, a hiba súlyának 

megfelelő jelzéssel.  

Ellenőrzés – Hatására lefutnak a beépített ellenőrzések (Javasoljuk gyakori használatát!) 

Mentés – a rögzített adatok benyújtás nélkül tárolásra kerülnek (kilépés után is), később a 

kitöltés bármikor folytatható. Javasoljuk gyakori használatát! 

ÜK. Beadás – hibátlan kifogás esetén aktív, funkciója a kifogás benyújtása a MVH-hoz. 
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Nyomtatás – A kitöltés közben kinyomtathatja a kifogás aktuális állapotát. A 

kinyomtatott „kifogás” nem benyújtható, csupán tájékoztató jellegű! 

 

A felületen a halványkék mezők kitöltendőek, a többi mezőbe a rendszer tölti fel az adatokat.  

 

Az egyes adatmezőkhöz tartozó cellák előtti felkiáltójel jelzi az esetleges hibát. 

 

A hiba lehet adatmegadás hiánya, hibás adat, vagy másik megadott adattal ellentétes adat. A 

hiba oka megjelenik a hibaüzenetek között. 

A hiba súlyossága szerint lehet: 

- Súlyos, a beadást gátló hiba -  

- Figyelmeztető hiba, ami nem gátolja a benyújtást -  

 

A hibás (piros vagy sárga háttérszínnel jelölt) cellára állva az egérmutatóval megjelenik a hiba 

oka. 

 
 

Amennyiben kitöltés közben az alábbi üzenetet kapja, a megadott és mentett adatok tárolásra 

kerültek, belépést követően adatvesztés nélkül folytatható a kitöltés. 

 
 

FONTOS! Az internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a 

kitöltés közben használja gyakran a mentés gombot! Sikeres mentés esetén az alábbi üzenet 

jelentkezik. 
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Adminisztrációs adatok 

 
 

Ezen adatblokk mezői automatikusan töltődnek, kitöltésük nem lehetséges. 

Ügyfél adatai 

 

 
 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az alább megadott adatok összhangban legyenek az Ügyfél-

nyilvántartási rendszerben (GAZDA) szereplő adatokkal. 

 

Ügyfél-azonosító: A kifogást benyújtó ügyfél-azonosító száma jelenik meg. 

Név: Nem szerkeszthető, az ügyfél-azonosító szám alapján automatikusan töltődik.  

Jogcím: Nem szerkeszthető, az indító felületen megadott jogcímmel automatikusan töltődik. 

Hivatkozott vonalkód: Itt adja meg annak a döntésnek  az iratazonosítóját, amelyre kifogást 

nyújt be. 

Hivatkozott irat iktatószáma: A megadott iratazonosító alapján automatikusan töltődik. 

Gyűjtőkód: A megadott jogcím alapján automatikusan töltődik. 

Tárgy: Legördülő listából válassza ki a Jogorvoslat (fellebbezés, kifogás) sort. 

Rövid leírás: Itt írja le a kifogás benyújtásának indokát, és kérjük adja meg azon jogszabályi, 

illetve a felhívásban vagy a támogatási okiratban foglalt rendelkezést, melyet a kifogásolt 

döntés álláspontja szerint megsértett. 

Fájlok csatolása 
 

Ezen a fülön tudja a Közlemény 1. számú melléklete szerinti nyomtatványt csatolni a 

kifogáshoz. A csatolandó mellékletet be kell szkennelni, majd a „Dokumentum feltöltése” 

funkcióval csatolni. A csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján 

előállított dokumentum esetén olvasható formában kell csatolni. 

 

 
 

Csatolmány feltöltéséhez nyomja meg a Dokumentum feltöltése gombot, majd a megjelenő 

ablakban kattintson a Tallózás gombra. 

 



 

  

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10 

 
 

 

 
 

A megnyitásra kerülő Fájl feltöltése ablak segítségével keresse meg ki feltölteni kívánt fájlt, 

majd jelölje ki. A megnyitás gomb megnyomásával indítható a fájl feltöltése.  

 

Csatoláskor az adatok automatikusan mentésre kerülnek, amelyre az alábbi üzenet 

figyelmeztet: 

 
 

Fontos! A feltöltendő fájl mérete maximum 25 MB lehet. Ennél nagyobb fájlt nem tud 

feltölteni. Ezt az alábbi hibaüzenet jelzi: 

 

Ezt követően töltse ki a Dokumentum rövid leírása cellát. 

 

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. 
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FONTOS! A fájl nevében csak egyetlen egy pont szerepelhet, aminek közvetlenül a 

kiterjesztés előtt kell lennie! (például terv.pdf) 
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Benyújtás 
 

1. Ha végzett a kitöltéssel kattintson az „Ellenőrzés” gombra, amennyiben hibát nem jelez a 

rendszer a kifogás beadható. ÜK.Beadás előtt minden esetben mentsen! 

2. A „ÜK.Beadás” gomb aktívvá válik, megnyomását követően a kifogás beadásra kerül, 

megjelenik az iratot azonosító szám. Az azonosító szám nem jeleníti meg a benyújtott 

kifogás adatait! (lsd további pontok) 

3. Amennyiben a „ÜK. Beadás” gomb megnyomását követően az alábbi hibaüzenetet kapja, 

a kifogás adatai tárolásra kerültek a szerveren és egy rendszeresen lefutó csoportos 

parancs fogja átküldeni az adatokat az Ügyfélkapunak. A benyújtás ekkor sikeres volt, 

figyelje E-mail postafiókját, ha megérkezett az értesítő levél, akkor folytassa a további 

lépésekkel. Amennyiben 1 nap elteltével sem kapja meg az értesítést, jelezze a MVH 

ügyfélszolgálatának. 

 

 
 

4. Az adatokat a MVH a kérelem mellé eltárolja, majd visszaigazolást készít belőlük, mely 

visszaigazolást felteszi az ügyfél értesítési tárhelyére, és e-mail-ben el is küldi az ügyfél 

által az ügyfélkapus regisztrációkor megadott e-mail címre. A kifogás beérkezésének 

időpontját az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. 

 

Amikor a kifogás felkerül az ügyfél tárhelyére, az Elektronikus Kormányzati Központ 

rendszere (KR) érkeztetési számot, és úgynevezett digitális időbélyeget készít. Az 

időbélyeg ugyanazt a szerepet tölti be, mint papíralapú beadásnál a postára adás dátumát 

igazoló feladóvevény/igazolás. 
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1.  Ezt követően lépjen be a www.magyarorszag.hu weboldalon található értesítési tárhelyére 

a kifogás kinyomtatása érdekében.  

2. Először lépjen be az ügyfélkapus jelszavával a Belépés linkre kattintva. 

 

 
 

3. Bejelentkezés után Mozilla Firefoxban előfordulhat (egyéb böngészők esetében is 

megjelenhet hasonló értelmű üzenet), hogy az alábbi tanúsítvány letöltését célzó üzenetet 

kapja. A kormányzati portál tanúsítványát engedélyezni kell.  

Kattintson az alábbiakban bejelölt linkekre: 

 
 

 
 

http://www.magyarorszag.hu/
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4. Ezután válassza ki a „Értesítési tárhely” menüpontot: 

 

 
 

5. Kattintson a beérkezett levélre. Várjon, amíg megjelenik az alábbi panel, majd jelölje be a 

„Fájl mentése” opciót és kattintson az OK gombra.  
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6. Javasoljuk, hogy nyisson egy külön mappát az elektronikus kérelmei számára. Adja meg a 

mentés helyét és kattintson a „Mentés” gombra.  

 
 

7. Jelölje ki a beérkezett dokumentumot az értesítési tárhelyén és mozgassa tartós tárhelyre. 

Ezt a benyújtást követő 30 napon belül meg kell tennie, mert a KR az értesítési 

tárhelyekre került dokumentumokat 30 nap múlva törli. 

 

8. Térjen vissza a kifogás benyújtását elősegítő felületre, ahonnan az elmentett kifogást meg 

tudja nyitni. Kattintson a „KR dokumentum nyomtatása” linkre. 

 

Nem bejelentkezve: 

 
 

Bejelentkezve: 
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9. Tallózással válassza ki az elmentett xml formátumú fájlt és nyomja meg a „Megnyitás” 

gombot. 

 
 

 
 

 

10. A „Nyomtatás” gombra kattintást követően a kifogás megnyílik az Adobe Reader (vagy 

más alapértelmezettként beállított pdf olvasó programban). 
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11. Mentse el a pdf fájlt az előzetesen elkészített mappájába. 
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Hibabejelentés 
 

A rendszer működésében észlelt bármely hibát az alábbi módszerrel kérjük bejelenteni 

részünkre.  

 

Bejelentését az MVH elektronikus portálján a:  

https://www.mvh.gov.hu/kerdes-feltevese webcímen teheti meg, illetve a főoldalon az alábbi 

linkre kattintva (bal oldali kép). Így a következő oldalra jut (jobb oldali kép), ahol a lap alján 

találja a kérdés feltevésére szolgáló panelt. 

 

A legördülő listából („kérem válasszon”) válassza ki, hogy kérdése melyik témát érinti. 

 

Kérjük, hogy minden esetben adja meg a használt Mozilla Firefox verziószámát, valamint 

csatolja a hiba előfordulását jelző printscreen-t! 

 

 
 

 

Kérdésére pár napon belül választ adunk. 


