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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

146/ 2012. (IX. 18.) számú 
KÖZLEMÉNYE 

Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba 
vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 

85/2011. (VI. 01.) számú Közlemény módosításáról 
 

 
Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és 
változás bejelentés szabályairól szóló 85/2011. (VI. 01.) számú Közleménye (a továbbiakban: 
Közlemény) az alábbiak szerint módosul. 
 
 
I. Módosítás indoka 
 
A Közlemény szövegében többször előfordul a Regisztrációs Lap, a Regisztráció Módosító Lap és a 
betétlapok számozásánál - azok feldolgozása során technikai megkülönböztetést jelentő - évszám és 
verziószám szerinti megnevezésük. A nyomtatványok számozásának ez, elsősorban a feldolgozási 
folyamatban érvényesítésre kerülő részletezettsége ugyanakkor az ügyfelek oldaláról – a gyakoribb 
számváltozások okán – nem szerencsés, mert a Közlemény gyakori módosítását vonja maga után, ami 
a Közlemény aktuális állapotának követhetőségét nehezíti meg. A nyomtatványok számozására 
vonatkozó módosítás arra irányul, hogy a Regisztrációs Lap, a Regisztráció Módosító Lap, valamint a 
betétlapok számozás szerinti megkülönböztetése az évszám és a verziószám nélkül történjen. 
Figyelemmel arra, hogy a Közleményben néhány helyen év- és verziószám szerint történik utalás a 
nyomtatványokra, ezért e szövegrészek is módosításra kerülnek.  
A módosítás továbbá azt is egyértelművé teszi, hogy az ügyfelek az ügyfél-nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmüket és az ügyfél-nyilvántartásban nyilvántartott adataik változására irányuló bejelentésüket az 
MVH bármely kirendeltségén megtehetik. 
 

II. Módosuló rendelkezések 

• A Közlemény „II. Az ügyfél-nyilvántartásba vételi eljárás” című része harmadik 
bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a G0001 jelű Regisztrációs Lap nyomtatványon (1. számú 

melléklet), a változásokat a G0002 jelű Regisztráció módosító lapon (4. számú melléklet) személyesen, 
vagy postai úton lehet benyújtani az MVH bármely kirendeltségéhez. A G0001 jelű Regisztrációs 
Lapot kiegészítő G0003 betétlap (3. számú melléklet) a telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, 
szervezetek alszerveinek bejelentésére szolgál. A telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, 
szervezetek, alszerveinek változását a G0004 betétlapon jelentheti be (6. számú melléklet). A 
nyomtatványok kitöltési útmutatóit a jelen közlemény 2. és 5. számú mellékletei tartalmazzák. A 
hatályos nyomtatványok a www.mvh.gov.hu oldalon megtalálhatók.” 
 

• A Közlemény „II. Az ügyfél-nyilvántartásba vételi eljárás” című része „A nyilvántartásba 
vétel iránti kérelem elutasítása” elnevezésű alcím harmadik bekezdésének első mondata 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az ügyfélnek lehetősége van a nyilvántartásba vétel 

iránti kérelmet, a hiányokat pótolva, - még az adott intézkedésre irányadó kérelembenyújtási 

időszakban – egy újabb G0001 nyomtatványt benyújtani.” 
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• A Közlemény „III. Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatokra vonatkozó 
változás-bejelentési kötelezettség, a változás-bejelentési eljárás szabályai” című rész 
„Adatváltozás átvezetése az ügyfél bejelentése alapján” elnevezésű alcím második 
bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „A változásokat a G0002 jelű Regisztráció módosító lapon (4. számú melléklet) – személyesen, vagy 

postai úton – kell bejelenteni az MVH bármely kirendeltségéhez, illetve lehetőség van a változás-

bejelentés elektronikus úton történő teljesítésére is, amely az eljárás egyszerűsítését teszi lehetővé 

különösen azon intézkedések esetében, amelyeknél már a kérelmet is elektronikusan kell benyújtani.” 

• A Közlemény „VI. Melléklet” című részét követő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„1. számú melléklet –nyilvántartásba vétel iránti kérelem – G0001 jelű Regisztrációs lap  
2. számú melléklet –kitöltési útmutató a nyilvántartásba vétel iránti kérelem kitöltéséhez  
3. számú melléklet – G0003 jelű betétlap a G0001 jelű regisztrációs laphoz  
4. számú melléklet – adatváltozás bejelentése – G0002 jelű Regisztráció módosító lap  
5. számú mellékélet – kitöltési útmutató az adatváltozás bejelentése nyomtatványhoz  
6. számú melléklet – G0004 jelű betétlap a G0002 jelű Regisztráció módosító laphoz  
7. számú melléklet –Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére  
8. számú melléklet – Nyomtatvány az állandó meghatalmazás visszavonására/felmondására és annak 

bejelentésére” 

 
III. Mellékletek 

1. számú melléklet – nyilvántartásba vétel iránti kérelem – G0001 jelű Regisztrációs lap  
2. számú melléklet – kitöltési útmutató a nyilvántartásba vétel iránti kérelem kitöltéséhez  
3. számú melléklet – G0003 jelű betétlap a G0001 jelű regisztrációs laphoz  
4. számú melléklet – adatváltozás bejelentése – G0002 jelű Regisztráció módosító lap  
5. számú mellékélet – kitöltési útmutató az adatváltozás bejelentése nyomtatványhoz  
6. számú melléklet – G0004 jelű betétlap a G0002 jelű Regisztráció módosító laphoz  
7. számú melléklet – Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére  
8. számú melléklet –Nyomtatvány az állandó meghatalmazás visszavonására/felmondására és annak 
bejelentésére” 
 
 
IV. A közlemény hatálya 
 
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 
További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu 
e-mail címen kérhető. 
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül 
fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók! 
 
Budapest, 2012. szeptember 18. 
 
Palkovics Péter  
elnök 


