
 
 

 

HIÁNYPÓTLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

Az iratok kiküldésével és hiánypótlási határidőkkel kapcsolatos szabályokat a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza: 

 

198/A. § (1) Az EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a kifizető 
ügynökség vagy az irányító hatóság által küldött iratok megküldése ügyfélkapun keresztül 
történik, az ügyfélkapun keresztül megküldött irat a támogatást igénylő, illetve 
kedvezményezett vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyéről való letöltése útján történő 
átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat 
kézhezvételét igazolja vissza. 

(2) Az EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetén, ha a támogatást igénylőnek, 
illetve kedvezményezettnek meghatalmazottja van, az iratokat a meghatalmazott részére kell 
megküldeni. A támogatást igénylő, illetve kedvezményezett kérheti, hogy akkor is számára 
kerüljön kézbesítésre az irat, ha az ügyben meghatalmazottja van, kivéve az 57/B. § (6) 
bekezdése szerinti esetet. 

(3) Az EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedések esetén, ha a támogatást igénylőnek, 
illetve kedvezményezettnek több meghatalmazottja van, az iratok az átvételre írásban kijelölt 
meghatalmazottnak, ilyen kijelölés hiányában vagy több írásbeli kijelölés esetén - az ügyfél 
egyidejű értesítésével - az adott intézkedésben utoljára eljáró, hatályos képviseleti joggal 
rendelkező meghatalmazottnak kerülnek kézbesítésre. 

 

199. § (1) A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. A kedvezményezett részére 
rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor a 197. § (3) bekezdés 
szerinti elektronikus alkalmazás meghibásodás miatt nem érhető el. 

(2) Ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik. 

(3) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 
fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a 
megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le. 

(4) Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. 

(5) Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum 
elküldésének napja. 

(6) A postai úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a postára adás napja. 

(7) A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának 
elteltével állnak be. 

(8) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 


