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Kötelezettség vállalási időszak hosszabbítása 

A VP4-10.2.1.1-15 kódszámú, „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés vonatkozásában az 

átmeneti időszakot érintően lehetőség van a kötelezettség vállalási időszak hosszabbítására. 

A Pályázati Felhívás 3.4.1.1 fejezet II. alfejezetében részletezetett szabályok alapján jelen 

időszakban kizárólag azon kérelmezők nyújthatnak be a kötelezettség vállalási időszak 

hosszabbítására vonatkozó kérelmet (továbbiakban hosszabbítási kérelem), akik támogatási 

kérelmüket a 2016-os évben nyújtották be. 

A hosszabbítási kérelmet az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány 

ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani, 2020.11.23-2020.12.20 időszakban. 

Ezen időszakot megelőzően, illetve meghaladóan hosszabbítási kérelem nem nyújtható be. 

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak 

meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a hosszabbítási 

kérelmet benyújtania.  

A hosszabbítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, 

annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell 

tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak 

meghosszabbításának lehetőségével. 

A hosszabbítási kérelmet benyújtó Kedvezményezettek esetében a kötelezettség vállalási 

időszak 6 éves hosszúságú lesz, mely 2021.december 31-ig tart. 

A kötelezettség vállalási időszak teljes időtartama alatt szükséges betartani a Pályázati 

Felhívás rendelkezéseit! 

Hosszabbítási kérelem benyújtása 

A hosszabbítási kérelem benyújtására ügyfélkapus bejelentkezést követően, az elektronikus 

kérelem beadási felületen keresztül van lehetőség: 
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A menüpont elérése: 

Elektronikus kérelemkezelés/Vidékfejlesztési Program (2014-2020 Támogatási 

kérelem/Agrár-környezetvédelmi intézkedések/Öshonos állatok in situ – Kérelem 

hosszabbításról (TK1) 

A menüpontot kiválasztását követően megnyílik a hosszabbítási kérelem benyújtás felülete.  

 

Új kérelem benyújtásához jelölje ki a sort, majd a „Tovább” gomb megnyomás után egy 

felugró ablak jelenik meg, amelyben a hosszabbítási kérelem benyújtásával kapcsolatos 

általános tájékoztató információk jelennek meg: 
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A tovább gomba kattintva folytatható a hosszabbítási kérelem benyújtása. 

Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtatásra nyitva álló időszakon kívül 

kezdeményezi a kérelem benyújtását, úgy az alábbi hibaüzenet jelenik meg és a kérelem 

kitöltése nem folytatható: 

 

Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtatásra nyitva álló időszakon belül 

kezdeményezi a kérelem benyújtását, úgy a benyújtó ügyfél személyére vonatkozó 

figyelmeztetést követően a „Rendben” gombra kattintva érhető el a hosszabbítási kérelem. 

 

 

A hosszabbítási kérelem első három adatblokkja a kérelmet benyújtó ügyfél adatait 

tartalmazza, mely a benyújtás során megadott adatok alapján automatikusan töltődik: 

 

 

A hosszabbítási kérelem benyújtásához KÖTELEZŐ megadni azon támogatási kérelem 

vonalkódját, melyre a hosszabbítási igény vonatkozik: 
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FIGYELEM!! Ezen adat megadás nélkül a kérelem nem nyújtható be! 

Hosszabbítási kérelem benyújtására kizárólag a 2016-os évben támogatási kérelmet benyújtó 

ügyfelek jogosultak. Amennyiben a megadott vonalkód 2017. évben benyújtott támogatási 

kérelem vonalkódja, úgy a kérelem nem nyújtható be: 

 

Ugyancsak ellenőrzésre kerül, hogy a megadott vonalkód a kérelmet benyújtó ügyfélhez 

tartozik-e: 

 

Amennyiben a vonalkód más ügyfélhez tartozik, úgy figyelmeztető üzenetet küldünk! 

Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen hiba mellett a kérelem benyújtható, mivel a 

kötelezettség átadással érintett ügyfelek részére kizárólag így biztosítható a kérelem 

benyújtása! 

FONTOS, hogy a benyújtást megelőzően győződjenek meg arról, hogy a TK vonalkód 

mezőbe bizonyosan a megfelelő vonalkód került feltűntetésre! 

 

A hosszabbítási kérelemhez kapcsolódóan két önálló nyilatkozatot szükséges tenni a 

Kedvezményezettnek. 

Az első blokkban nyilatkozatot tesz a Kedvezményezett arról, hogy megismerte a Pályázati 

Felhívás hosszabbításra vonatkozó részeit, azokat megértette és tudomásul vette: 

 

A nyilatkozat kitöltése KÖTELEZŐ, illetve nemleges válasz esetén a kérelem nem nyújtható 

be: 
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A második blokkban a kötelezettség átvételi eljárásban Átvevőként érintett 

Kedvezményezetteknek külön szükséges megerősíteniük, hogy a meghosszabbított 

kötelezettség vállalási időszakban kötelesek a kiesett egyedek pótlására: 

 

„Igen” választ a kötelezettség átvételi eljárásban Átvevőként érintett Kedvezményezetteknek 

szükséges nyilatkozni. 

Amennyiben nem érintett kötelezettség átvételi eljárással, úgy a „Nem releváns” értéket 

szükséges kiválasztani. 

Amennyiben benyújtott, de még nem elbírált kötelezettség vállalási kérelemmel rendelkezik, 

úgy a hosszabbítási kérelmet az Átvevő félnek szükséges benyújtania! 

A kérelem utolsó blokkja az Általános nyilatkozatokat tartalmazza, melynek kitöltése 

ugyancsak kötelező. 

A kitöltés során felmerült hibákat a vonatkozó mezők mellett megjelenő hibaüzenet, a 

benyújtó felület alsó részén található felsorolás, illetve a „Hibák” gombra kattintva megjelenő 

ablak tartalmazza. 

 

 

A kérelem beadását minden piros háromszöggel jelzett hiba akadályozza! 

A kérelem szükséges mezőinek kitöltését követően minden esetben szükséges az Ellenőrzés 

gomb megnyomása! 



 
 

7 
 

 

 Kérelem beadása 

Amennyiben a kérelem nem tartalmaz egyetlen benyújtást akadályozó hibát, úgy aktívvá válik 

a benyújtó felület felső részén található „Beadás” gomb.  

 

A „Beadás” gomb megnyomását követően még egyszer megjelenik a benyújtó személyére 

vonatkozó figyelmeztetést: 

 

Amennyiben a benyújtó személye nem megfelelően került kiválasztásra, a „Mégsem” gomb 

segítségével megszakítható a kérelem benyújtás folyamata! 

A „Rendben” gombra kattintva véglegesedik a benyújtás: 

 

 

 

 

Sikeres kérelem benyújtást követően a kérelem megjelenik a Hosszabbítási kérelem az 

előválasztó felületen: 
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Egy ügyfél egy támogatási kérelem vonatkozásában KIZÁRÓLAG egy hosszabbítási kérelem 

benyújtását kezdeményezheti! 

Kivételt képeznek azon ügyfelek, akik több kötelezettség átvételi eljárásban szerepelnek 

Átvevőként félként. Esetükben MINDEN átvett támogatási kérelem vonatkozásában 

szükséges benyújtani a hosszabbítási kérelmet.   

Amennyiben a hosszabbítási kérelem benyújtásával, a felület használatával kapcsolatban 

további kérdés merül fel, bővebb információ a Kincstár honlapján érhető el: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz

