A Magyar Államkincstár
60/2021. (VII. 28.) számú
KÖZLEMÉNYE
Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól
szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
és tagszervezetei által megrendezett programok költségeire igényelhető támogatások
igénybevételének feltételeiről szóló
6/2020. (II. 07.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
I.

A módosítás indoka

Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2021.
(VII. 14.) AM rendelete módosította a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 20202022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletet, ami miatt szükségessé
vált a 6/2020. (II. 7.) számú Kincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) érintett
részeinek módosítása.
II. Módosuló rendelkezések
1)
A Közlemény „II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek” című fejezet 2.) pontjának
első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és
változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22szamu-mvh-kozlemeny), valamint az 52/2020. (VI. 22.) Kincstár Közlemény (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstarkozlemeny) rendelkezései irányadóak.”
2) A Közlemény „III. A támogatás igénybevételének általános feltételei” című fejezet első
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő
összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és a Kincstár által
vezetett ügyfél-nyilvántartásban a számla teljesítésének napján nyilvántartott címére (a
továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott
intézkedésre vonatkozóan meghatározott eltérő rendelkezés hiányában –
 a 2019. augusztus 1-je és 2020. július 31-e közötti végrehajtási időszak (I. végrehajtási
időszak) tekintetében 2019. augusztus 1. és 2020. július 31.,
 a 2020. augusztus 1-je és 2021. július 31-e közötti végrehajtási időszak
(II. végrehajtási időszak) tekintetében 2020. augusztus 1. és 2021. július 31.,
 a 2021. augusztus 1-je és 2022. július 31-e közötti végrehajtási időszak
(III. végrehajtási időszak) tekintetében 2021. augusztus 1. és 2022. július 31.,
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 a meghosszabbított III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. augusztus 1. és a
kérelembenyújtás napja, de legkésőbb 2022. december 31.
közötti időszakra esik.”
3) A Közlemény „IV. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje” című fejezet
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik bekezdése helyébe az alábbi
bekezdések lépnek:
„A kifizetési kérelem benyújtásának határideje jogvesztő.
A kifizetési kérelmeket az alábbi időpontok között kell benyújtani - jelen Közlemény „A
támogatások igénybevételének részletes feltételei”című fejezetében meghatározottak szerint:
 az I. végrehajtási időszakban 2020. február 20-tól, de legkésőbb 2020. augusztus 17-ig
(tekintettel arra, hogy 2020. augusztus 15. szombati napra esik, a következő
munkanapon benyújtott kifizetési kérelem elfogadható),
 a II. végrehajtási időszakban 2020. október 16-ától, de legkésőbb 2021. augusztus 16ig (tekintettel arra, hogy 2021. augusztus 15. vasárnapra esik, a következő
munkanapon benyújtott kifizetési kérelem elfogadható),
 a III. végrehajtási időszakban 2021. október 16-ától, de legkésőbb
2022. augusztus 15-éig,
 a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. október 16-tól, de legkésőbb
2023. január 31-ig.”
Az elektronikus benyújtás feltétele továbbá, hogy a kifizetési kérelmet benyújtó személy
(kérelmező/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel. Az elektronikus benyújtásra vonatkozó részletszabályok jelen
Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében kerültek összefoglalásra.
Amennyiben a kérelmező vagy elsődleges képviselő/meghatalmazottja adataiban eltérés van
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási
rendszerének adatai között, akkor az elektronikus kérelemkitöltő felület nem érhető el.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikusan, olvasható
minőségben, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az elektronikus
űrlaphoz.”
4) A Közlemény „V. A kifizetési kérelem módosítása” című fejezet helyébe az alábbi fejezet
lép:
„Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifizetési kérelem módosítására a kifizetési kérelem
benyújtását követő 10 napon belül van lehetőség, de legkésőbb a kérelembenyújtás
jogvesztő határidejének végéig. Amennyiben a kifizetési kérelem a kérelembenyújtás
jogvesztő határidejét megelőző 10 napon belül kerül benyújtásra, úgy módosítás
benyújtására a jogvesztő határidő végéig hátralévő időben van lehetőség.
A módosításra nem kerül kialakítására külön elektronikus űrlap, hanem az a már benyújtott
kifizetési kérelem (elektronikus űrlap) újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok
javításával történhet.
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A Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus felületen megtett javítást, illetve
módosítást a kifizetési kérelem módosításaként kezel. Módosítás esetén az utolsó benyújtott
kérelem kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtásának időpontját az
utolsó módosítás szerinti kérelem benyújtásának időpontja jelenti.”
5) A Közlemény „VII. A kifizetési kérelem bírálata (hiánypótlás)” című fejezet második
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás, a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra
szólítja fel, amit a felszólításban megjelölt határnapig, de
 az I. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2020. szeptember 1-jéig,
 a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2021. szeptember 1-jéig,
 a III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2022. szeptember 1-jéig, míg
 a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2023. június
30-ig
kell teljesíteni.
A hiánypótlást a megjelölt határidőn belül, kizárólag elektronikus úton, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés /
Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell
benyújtani.”
6) A Közlemény „VII. A kifizetési kérelem bírálata (hiánypótlás)” című fejezet ötödik
bekezdése hatályát veszti.
7) A Közlemény „VII. A kifizetési kérelem bírálata (hiánypótlás)” című fejezet kilencedik és
tizedik bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„A Kincstár a kifizetési kérelem elbírálása során döntésben állapítja meg a támogatás
összegét, amit a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén az összeg megállapításától
számított harminc napon belül, de
 az I. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2020. október 15-éig,
 a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2021. október 15-éig,
 a III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2022. október 15-éig, míg
 a meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2023.
október 15-éig
utal át a kérelmezőnek a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerébe bejelentett fizetési
számlájára. Amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, az átutalási határidő azon a napon
kezdődik, amelyen a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.
A jogosult támogatási összeg megállapítása során az euróban meghatározott támogatás
forintban kerül kifizetésre. Az euró/forint átváltásra az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a
számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről
szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 34.
cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
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8) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia,
kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és azon való részvétel, valamint elméleti
ismeretterjesztés támogatása című alfejezetének harmadik és negyedik bekezdései helyébe
az alábbi bekezdések lépnek:
„A támogatás az I-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban végrehajtási
időszakonként több alkalommal is, de adott program vonatkozásában csak egyszer
igényelhető. Minden programra vonatkozóan külön-külön kifizetési kérelmet kell benyújtani.
Amennyiben a program kezdő időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a
program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző
időszakra vonatkoznak (ideértve újsághirdetés, meghívó készítés, postázás, egyéb nyomdai
munka költségei), akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el,
amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés
költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.
A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje:
 a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap;
 amennyiben a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap későbbre esne,
legkésőbb:
o az I. végrehajtási időszakban 2020. augusztus 17-e (tekintettel arra, hogy
2020. augusztus 15. szombati napra esik, a következő munkanapon benyújtott
kifizetési kérelem elfogadható),
o a II. végrehajtási időszakban 2021. augusztus 16-a, (tekintettel arra, hogy
2021. augusztus 15. vasárnapra esik, a következő munkanapon benyújtott
kifizetési kérelem elfogadható),
o a III. végrehajtási időszakban 2022. augusztus 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2023. január 31-e;
 az I. végrehajtási időszakban a 2019. december 22-ét megelőzően megrendezett
rendezvényekre vonatkozóan 2020. március 23. (tekintettel arra, hogy 2020. március
21. szombati napra esik, a következő munkanapon benyújtott kifizetési kérelem még
elfogadható);
 a II., a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban október 16-át
megelőzően megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak
október 16-át követő harmincadik nap, azaz
o a II. végrehajtási időszakban 2020. november 15-e,
o a III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-e.”
9) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel támogatása
alintézkedésben című alfejezetének második bekezdésben az
„előadói díj legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek
közterhekkel növelt összegéig, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény,
megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény,
a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000
forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig, a
tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek
közterhekkel növelt összegéig;”.
10) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel támogatása
alintézkedésben című alfejezetének harmadik bekezdésben az
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a
kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be;”.
11) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Elméleti ismeretterjesztés támogatása alintézkedés című alfejezetének második
bekezdésben az
„előadói díj legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek
közterhekkel növelt összege;”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény,
a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban legfeljebb 50 000
forint/előadó/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;”.
12) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi
rendezvényen való részvétel támogatása alintézkedés című alfejezetének harmadik
bekezdésben az
„az OMME-vel kötött megbízási szerződés;”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a résztvevők OMME-vel kötött megbízási szerződése vagy ennek hiányában a résztvevők
OMME tagságáról szóló igazolása;”.
13) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi
rendezvény szervezésének támogatása alintézkedés című alfejezetének második
bekezdésben az
„…előadói díj legfeljebb 40 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek
közterhekkel növelt összege…”
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szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„…előadói díj az I. és II. végrehajtási időszakban legfeljebb 40 000
forint/előadó/rendezvény, a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban
legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel
növelt összege…”.
14) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi
rendezvény szervezésének támogatása című alfejezetének harmadik bekezdésben az alábbi
szövegrész hatályát veszti:
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.”
15) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Bemutató méhészetek látogatásának támogatása című alfejezetének harmadik és
negyedik bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
A támogatás az I-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban végrehajtási
időszakonként több alkalommal is, de adott program vonatkozásában csak egyszer
igényelhető. Minden programra vonatkozóan külön-külön kifizetési kérelmet kell benyújtani.
„A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje:
 a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap;
 amennyiben a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap későbbre esne,
legkésőbb:
o az I. végrehajtási időszakban 2020. augusztus 17-e,
o a II. végrehajtási időszakban 2021. augusztus 16-a,
o a III. végrehajtási időszakban 2022. augusztus 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2023. január 31-e;
 az I. végrehajtási időszakban a 2019. december 22-ét megelőzően megrendezett
rendezvényekre vonatkozóan 2020. március 23. (tekintettel arra, hogy 2020. március
21. szombati napra esik, a következő munkanapon benyújtott kifizetési kérelem még
elfogadható);
 a II., III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban október 16-át
megelőzően megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak
október 16-át követő harmincadik nap, azaz
o a II. végrehajtási időszakban 2020. november 15-e,
o a III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-e.”
16) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Bemutató méhészetek látogatásának támogatása című alfejezetének hatodik
bekezdésében a:
„résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5 000 forint/fő
összegig, ha az oda-vissza út távolsága a 400 kilométert meghaladja.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5 000 forint/fő
összegig, ha az oda-vissza út távolsága az I. és II. végrehajtási időszakban a 400 kilométert,
a III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban a 300 kilométert meghaladja.”
17) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának Bemutató méhészetek látogatásának támogatása című alfejezetének hetedik
bekezdésében az:
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a
kérelmező az OMME tagszervezete.”
18) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának A méhegészségügyi felelősök képzésének támogatása című alfejezetének
harmadik és negyedik bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„A támogatás az I-III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban végrehajtási
időszakonként több alkalommal is, de adott képzés vonatkozásában csak egyszer igényelhető.
Minden képzésre vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a képzés kezdő
időpontja a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a képzés előkészítésével,
szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra
vonatkoznak, akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el,
amelyben a programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés
költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.
A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje:
 a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap;
 amennyiben a rendezvény zárónapjától számított kilencvenedik nap későbbre esne,
legkésőbb:
o az I. végrehajtási időszakban 2020. augusztus 17-e,
o a II. végrehajtási időszakban 2021. augusztus 16-a,
o a III. végrehajtási időszakban 2022. augusztus 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2023. január 31-e;
 az I. végrehajtási időszakban a 2019. december 22-ét megelőzően megrendezett
rendezvényekre vonatkozóan 2020. március 23. (tekintettel arra, hogy 2020. március
21. szombati napra esik, a következő munkanapon benyújtott kifizetési kérelem még
elfogadható);
 a II., III. és a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban október 16-át
megelőzően megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak
október 16-át követő harmincadik nap, azaz
o a II. végrehajtási időszakban 2020. november 15-e,
o a III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-e,
o a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban 2022. november 15-e.”
19) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 1.
pontjának A méhegészségügyi felelősök képzésének támogatása című alfejezetének hatodik
bekezdésében az:
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„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.”
szövegrész helyébe, az alábbi szövegrész lép:
„az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, amennyiben a
kérelmező az OMME tagszervezete.”
20)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében az 1.) pont első,
harmadik, negyedik bekezdése helyébe az alábbi három bekezdés lép:
„1.) A Támogatási törvénybe foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettség mellett, jelen
közlemény IV. pontja szerint az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmező
(ügyfél/elsődleges
képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott)
rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel.
Amennyiben az ügyfél (kérelmező) elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott útján jár el a kifizetési kérelem benyújtása során, a kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjában már az elsődleges képviselőnek/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett”
besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A kifizetési kérelem benyújtási módjai:
a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján ügyfélkapus
azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás, vagy
c) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján
ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás, vagy
d) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai
meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő
benyújtás.”
21)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében az 1.) pont a)
alpont első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„Amennyiben a természetes személy ügyfél (kérelmező) rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően a kérelmező beléphet a kifizetési kérelem benyújtására szolgáló
elektronikus kérelemkitöltő felületre és megkezdheti az elektronikus űrlap kitöltését.”
22)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében az 1.) pont b)
alpontja helyébe az alábbi alpont lép:
„Az elsődleges képviselet – ügyfél-nyilvántartásba történő – elektronikus bejelentését
követően az elsődleges képviselő saját ügyfélkapuját használva, a nem természetes személy
ügyfél nevében azonnal hozzáférhet a képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus
kérelemkitöltő felülethez, és megkezdheti a kérelem kitöltését.”
23)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében az 1.) pont c)
alpontja első és második bekezdése helyébe az alábbi két bekezdés lép:
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„A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban:
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet) 11. §-ában a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni. Továbbá a meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH
Közlemény
V.
fejezetének
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvhkozlemeny) irányadóak, figyelemmel az 52/2020. (VI. 22.) számú Kincstár Közleményben
(elérési útvonal: www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22szamu-kincstar-kozlemeny) foglaltakra.
Amennyiben a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő
teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a
meghatalmazott saját ügyfélkapus azonosítással (a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással) elérhető elektronikus felületet használja az eljárási
cselekmények elektronikus elvégzéséhez.”
24)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében az 1.) pont d)
alpontja helyébe az alábbi alpont lép:
„A kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 12. §ában a kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá a
kamarai meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény V.
fejezetének
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvhkozlemeny) irányadóak, figyelemmel az 52/2020. (VI. 22.) számú Kincstár Közleményben
(elérési útvonal: www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22szamu-kincstar-kozlemeny) foglaltakra.
Ha az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő kifizetési kérelembenyújtással kapcsolatos
valamely eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végez, a kamarai meghatalmazott e
cselekmény elvégzésére a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületet
használja.
A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásához a kamarai meghatalmazottnak „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie az ügyfélnyilvántartási rendszerben.
Az eljárására vonatkozó kamarai meghatalmazást az elektronikus kérelemkitöltő felületen,
a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon, kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül kell a kamarai
meghatalmazottnak benyújtania a Kincstárhoz.
A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen
keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus benyújtást követő tizenkét
napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az ügyfél
(kérelmező) lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az ügyfél
(kérelmező) és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papíralapú kamarai
meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni.
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Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papíralapú benyújtásáig a kamarai
meghatalmazott az ügyfél (kérelmező) helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a kamarai
meghatalmazott a meghatalmazást a fentiekben meghatározott határidőn belül nem nyújtja be
az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, a kamarai
meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak.
A kamarai meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy visszavonás esetén a
meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazás elektronikus benyújtásának
időpontja vagy a kamarai meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint
a meghatalmazás benyújtásának vagy a meghatalmazás visszavonásának dátuma.
A kamarai meghatalmazást az ügyfél (kérelmező) a kamarai meghatalmazott általi
elektronikus benyújtást követő tizenkét napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha
rendelkezik saját ügyfélkapus azonosítással elérhető értesítési tárhellyel. Ebben az esetben a
kamarai meghatalmazást nem kell papír alapon benyújtani.
A kamarai meghatalmazás módosítására vonatkozóan is a kamarai meghatalmazás
benyújtásának szabályait kell alkalmazni.
A kamarai meghatalmazás benyújtására nem alkalmazható az a rendelkezés, hogy az ügyfél
(kérelmező) által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül
benyújtott kamarai meghatalmazás a meghatalmazás elektronikus beérkezésének
időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben.
A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több
kamarai meghatalmazott igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás
megszüntetésére a fenti c) pontban foglaltak az irányadók.”
25)
A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében a 2.) ponthelyébe
az alábbi pont lép:
„Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás.
A Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a
Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a
kérelmezővel vagy elsődleges képviselőjével/meghatalmazottjával, kamarai meghatalmazás
esetén a kamarai meghatalmazottjával (a Támogatási törvény rendelkezése alapján –
kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén – a Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó
személynek kézbesíti).
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt. A KR dokumentum az ügyfél
által ügyfélkapus azonosítással benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre szolgáló
értesítési tárhelyére (a továbbiakban: értesítési tárhely) továbbított dokumentum tartalmát,
valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus
dokumentum, amelyet a Kincstár az ügyfél értesítési tárhelyére a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszeren (KR) keresztül küld meg.
A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így az előzetes program bejelentést,
a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a keresetlevél benyújtását, valamint
felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz (fellebbezés) kapcsolódó
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dokumentumokat is kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon
keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok
elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.
A nem elektronikus úton – fentiek szerint – benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem
vehető figyelembe.
Az alintézkedéshez kapcsolódó keresetlevelet és az esetleges felügyeleti eljárásokhoz
kapcsolódó kérelmeket postai úton kell benyújtani a következő címre:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
(postacím: 1892 Budapest.).”
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, abban az
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
IV. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Méz /
Magyar Méhészeti Nemzeti Program” cím alatt, továbbá tájékoztatás kérhető az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu vagy a mez@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2021. július 28.

Detre Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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