KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ELEKTRONIKUS FELÜLET
HASZNÁLATÁHOZ ÉS
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁHOZ
Termeléshez kötött közvetlen, valamint
átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás
2022

1

1

Általános tudnivalók ........................................................................................................................ 3
Jogszabályi háttér .................................................................................................................................. 3

2

3

4

1.1

Fontos határidők ..................................................................................................................... 3

1.2

A benyújtás feltételei .............................................................................................................. 3

Kitöltés előtt - hasznos információk ................................................................................................ 5
2.1

A Portál használata .................................................................................................................. 5

2.2

Kérdés - válasz ......................................................................................................................... 6

2.3

mobilGAZDA alkalmazás .......................................................................................................... 6

Belépés a kérelembenyújtó felületre .............................................................................................. 7
3.1

Kérelem kitöltésének megkezdése .......................................................................................... 9

3.2

Adategyezetés-nyilvántartási adatok ...................................................................................... 9

3.3

A kérelem kiválasztása a menüből ........................................................................................ 11

3.4

Új kérelem indítása................................................................................................................ 11

3.5

Megkezdett kérelem folytatása ............................................................................................ 13

Kitöltő felület ................................................................................................................................. 14
4.1

A blokkok áttekintése: ........................................................................................................... 14

4.1.1 Menüsáv ............................................................................................................................... 14
4.1.2 Általános adatok .................................................................................................................. 16
4.1.3 Adatfülek .............................................................................................................................. 16
4.1.4 Hibalista ................................................................................................................................ 17
4.2

Alapvető műveletek a felületen - a menüsáv ........................................................................ 17

4.3

Általános adatok .................................................................................................................... 18

4.4

Az adatblokkok gombjai és azok funkciója ............................................................................ 18

4.4.1

Anyajuh panel: ............................................................................................................... 18

4.4.2

Nyilatkozat ..................................................................................................................... 21

5

A kérelem beadása ........................................................................................................................ 22

6

A beadott kérelem megtekintésének egyéb lehetősége .............................................................. 25

2

1 Általános tudnivalók
Jogszabályi háttér
A támogatási kérelmek benyújtását a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti
nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM
rendelet szabályozza.

1.1

Fontos határidők

Alapkérelem benyújtás:
2022.02.01. – 2022.03.20., mivel a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így legkésőbb a
következő munkanapig, azaz 2022.03.21-ig benyújtható a kérelem.
A támogatási kérelem a 2022. 03. 21-i határidőt követően további 25 naptári napig benyújtható.
Mivel a 25. nap (2022.04.15.) munkaszüneti napra esik, ezért legkésőbb a következő munkanapig,
vagyis 2022. április 19. napjáig benyújtható a kérelem, de ebben az esetben a megállapított
támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
25 naptári napon túli késedelmes (2022. április 19-e utáni) benyújtás esetén a kérelem
visszautasításra kerül.
Adatváltozás kérelem benyújtás:
2022.03.22-től nyújtható be adatváltozás kérelem. Pontos információkért keresse a vonatkozó
tájékoztatót a Kincstár honlapján

1.2

A benyújtás feltételei

Kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
FIGYELEM! A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmet visszautasítja,
ha a kérelmet nem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtották be!
Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelem benyújtása csak azon ügyfelek számára lehetséges,
akik szerepelnek a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben (rendelkeznek tízjegyű ügyfél-azonosítóval), valamint ügyfélkapus hozzáféréssel (az
ügyfélkapuról további információt https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon talál).
Az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell
egyeznie a Kincstárhoz benyújtott nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal, ugyanis
az első belépéskor meg kell adni az ügyfél-azonosítót. Eltérés esetén hibaüzentet küldünk és az
ügyintézési felületre nem lehet belépni! Ebben az esetben kérjük telefonon, portálkérdés vagy a
mobilGAZDA alkalmazás Kérdés-válasz funkciójának útján kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól
a hiba elhárítása érdekében.
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Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja
benyújtani, úgy a kérelem meghatalmazott vagy elsődleges képviselő általi elektronikus úton való
benyújtásának feltétele a meghatározott képviseleti forma előzetes bejelentése és annak Kincstár
általi nyilvántartásba vétele!
Az elektronikus felület használatához elsősorban a Google Chrome vagy a Mozilla Firefox
böngészők valamelyike javasolt! Más böngészőkkel hibás megjelenítés fordulhat elő! A felület
úgynevezett felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük, a zökkenőmentes kitöltés
érdekében ezek megjelenítését engedélyezze, amennyiben az ilyen ablakok az Ön által használt
böngészőben tiltva vannak. A felugró ablak használata nélkül a kérelem beadása nem lehetséges.
FONTOS, hogy soha ne halassza a kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, tekintettel az
internetkapcsolatban esetlegesen felmerülő kimaradásokra! Kitöltés közben rendszeresen
mentsen!
Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően javasoljuk gyakori mentés alkalmazását, mivel az
ügyfélkapu által alkalmazott időkorlát következtében a rendszer automatikusan kiléptetheti a
felhasználót. Az ilyen kiléptetés következtében a nem mentett adatok elvesznek! A kérelem
kitöltő felület jobb felső sarkában látható a hátralévő idő.

A hátralévő idő lejárta előtt a felület figyelmeztető üzenetet jelenít meg, a rendelkezésre álló
időről, a felugró ablak alján található folytatás gombra kattintva a számláló újra indul.

A kérelem kitöltése során az alábbi Mentés gomb használata javasolt, hogy az adatok ne
vesszenek el a kitöltés közben.
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A támogatási kérelem kitöltését megelőzően az alábbi adatokra, dokumentumokra lesz szüksége:
1. Amennyiben saját nevében adja be a kérelmet:
 ügyfél-azonosító száma,
 a támogatási kérelem kitöltő felületével kapcsolatos útmutató,
 a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által a tárgyévre kiállított instruktori
igazolás
2. Amennyiben meghatalmazott útján kívánja a kérelmet beadni:
 a meghatalmazó ügyfél-azonosító száma,
 a meghatalmazott ügyfél-azonosító száma,
 érvényes, a Kincstárhoz előzetesen bejelentett meghatalmazás
 a támogatási kérelem kitöltő felületével kapcsolatos útmutató,
 a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által a tárgyévre kiállított instruktori
igazolás

2 Kitöltés előtt - hasznos információk
2.1

A Portál használata

A Portál elérhetősége: http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
Az Kincstár internetes portálján keresztül többek között az alábbiakban felsorolt, a támogatási
kérelem összeállítását és benyújtását támogatató alkalmazás és szolgáltatás érhető el:
− elektronikus ügyintézés felülete, amelyen keresztül lehetőség van a támogatási kérelem
elektronikus benyújtására;
− általános, illetve a támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdések feltevését támogató
felület;
− a támogatási kérelemmel kapcsolatos hírek, közlemények, tájékoztatók, jogszabályok;
− gyakori kérdések listája;
− mobilGAZDA alkalmazással kapcsolatos hírek, tájékoztatók
− ügyfél-tájékoztatási rendszer felülete.
A Portál főoldalán az Elektronikus ügyintézés gombot megnyomva jutunk el az e-ügyintézés
oldalra, ahonnan az
gombra kattintva ügyfélkapus belépést követően
érhetőek el az egyes felhívások speciális kérelembenyújtó felületei, illetve az ügyfél-tájékoztató és
ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos menüpontok.
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2.2

Kérdés - válasz

A Kérdés feltevése menüben tehet fel egyedi kérdéseket, amelyek 24 órán belül megválaszolásra
kerülnek.

A Egységes kérelem - Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás illetve az

Egységes kérelem - Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti
anyajuhtartás támogatás kategóriát választva teheti fel a támogatási formával, jogszabály
értelmezésével, jogosultsági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit.

2.3

mobilGAZDA alkalmazás

Az alkalmazásba való bejelentkezést követően a baloldali sávból válassza ki a Kérdés-válasz
menüpontot, ezt követően a Kérdéseim gombra kattintva lehetősége van saját kérdéseivel
kapcsolatos ügyintézésre, továbbá a „+” gomb megnyomásával új kérdést tehet fel.
További információ, leírás és hírek az alkalmazásról:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/mobilgazda
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3 Belépés a kérelembenyújtó felületre
Kérelem benyújtásához látogasson el a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalara, és
kattintson az

gombra.

A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson az
követően a megnyíló oldalon kattintson a

gombra. Ezt
gombra, majd válassza ki az

menüpontot.

A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználónevét és
jelszavát.
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Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ük regisztrálás esetén a kitöltő szoftver nem használható, csak a
véglegesen regisztrált ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást.
Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenet jelenik meg rövid időre:

Amennyiben bejelentkezést követően az azonosított személy más ügyfél/ügyfelek
meghatalmazottja is egyben, úgy a megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy
meghatalmazottként kíván-e kérelmet benyújtani.

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.
A Tovább gombot megnyomva tud továbblépni.
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3.1

Kérelem kitöltésének megkezdése

Mielőtt megkezdi a kitöltést, tanulmányozza a vonatkozó aktuális évi Közleményt (a 2022-es
támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló
közlemény) és a jelen Segédletet.
A
Közlemény
az
alábbi
elérési
útvonalon
érhető
el:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek

3.2

Adategyezetés-nyilvántartási adatok

Amennyiben Ön adott évben először lép be a kérelem benyújtó felületre, egy adategyeztető oldal
jelenik meg, melynek lépéseit követve Ön végrehajthatja az ügyfél-nyilvántartási adatokra
vonatkozó adategyeztetést. Ez az oldal csak az első belépéskor ugrik fel.

Első lépéshez kérjük, az „Ügyfél-nyilvántartási ügyek” menün belül nyissa meg a „Nyilatkozat
adatok megfelelőségéről” nyomtatványt.
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Ezután kérjük, az adategyeztető oldal leírásának megfelelően kövesse a többi lépést.
Az adategyeztetés lezárását követően tudja folytatni a kérelem benyújtását.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a megfelelő személy nevében kezdi el a benyújtást. Ha nem,
akkor a „Képviselt választás” pontra kattintva megváltoztathatja képviselt személyt vagy
szervezetet.
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3.3

A kérelem kiválasztása a menüből

Válassza ki a menülistából az Elektronikus kérelemkezelés/Egységes Kérelem alatt az Anyajuhtartás
támogatásával összefüggő kérelmek/Anyajuhtartás támogatási kérelem 2022 menüpontot:

Ezt követően az ETK bizonylat előválasztó felület jelenik meg, amin lehetősége van:
a. új kérelem kitöltésének indítására az

gomb megnyomásával

b. megkezdett kérelem kitöltésének folytatására a Rögzítés alatt álló kérelmek
blokkban található gomb

megnyomásával.

c. a beadott kérelmek megtekintésére
d. a Menü gombbal a főmenübe léphet vissza.

3.4

Új kérelem indítása

Az
gomb megnyomását követően egy Elektronikus Támogatási Kérelem indítása
panel jelenik meg. A panelen található Folytatja? kérdésre adott Igen válasz esetén megjelenik a
kitöltő felület.
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A kérelem benyújtásra rendelkezésre álló időszakra is ez a felugró ablak is figyelmezteti:, mely
tárgyévben: 2022.02.01. 00:00:00 – 2022.04.19. 23:59:59
A benyújtás megkezdésekor egy felugró ablak figyelmezteti, kinek a kérelmébe lépett be. Kérjük,
ellenőrizze, hogy a megfelelő személy nevében nyújtja be kérelmét! Amennyiben meggyőződött
róla, hogy jó személy nevében lépett be, a Rendben gomb megnyomásával haladhat tovább.

Figyelem! A hatályos jogszabályok értelmében, aki Kistermelők támogatásában vesz részt, az
termeléshez kötött anyajuhtartás támogatásra az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (2)
bekezdésének értelmében nem lesz jogosult, erre a benyújts során figyelmeztető hibát jelenít meg
a felület a tárgyévet megelőzően Kistermelők támogatására pályázók esetén. Az érintett ügyfél
benyújtás előtt mérlegelheti be kívánja-e adni a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás iránti
kérelmét, vagy a későbbiek folyamán Kistermelők támogatására nyújt be pályázatot. A kistermelői
támogatásban való részvételtől függetlenül az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás
igényelhető és a feltételek fennállása esetén részesülhet a kérelmező a támogatásban.
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Amennyiben korábban megkezdett, de be nem nyújtott kérelme van rögzítés alatt, úgy új kérelem
benyújtását nem kezdeményezheti. Ebben az esetben a megkezdett kérelem kitöltését tudja
folytatni, az adott soron a folytatás gombra kattintva.

3.5

Megkezdett kérelem folytatása

Megkezdett, de be nem nyújtott kérelmének kitöltését a Folytatás gombra kattintva tudja
folytatni, mely az alábbi ábrán látható. A folytatás gombra kattintva a rendszer megerősítést kér,
hogy valóban folytatni kívánja e, a felugró ablakban a Tovább gombra kattintva tudja megnyitni a
megkezdett kérelmet további kitöltésre.
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A kérelem folytatása előtt a felület ismételten figyelmezteti a korábban bemutatott üzenettel, hogy
kinek a kérelmébe lépett be.

4 Kitöltő felület
A felület különböző blokkokból áll, melyek a kérelem kitöltésének rendszerezését segítik.

1. Menüsáv
2. A felületen mindig megjelenő Általános adatok blokk
3. Az egyes specifikus adatokat tartalmazó Fülek (Anyajuh panel, Nyilatkozatok)
Az anyajuh panel fül részei:
 Alapadatok
 Tenyészet adatok
 Alapadatok hibalista
 Tenyészet adatok hibalista
A nyilatkozatok fül részei:
 Nyilatkozatok
 Nyilatkozatok hibalista

4.1

A blokkok áttekintése:

4.1.1 Menüsáv

Az
gomb megnyomásával ellenőrizheti a kérelemben kitöltött mezők helyességét.
A pirosló háttérszínnel jelzett mezők benyújtást gátló hibát jeleznek. Az egérrel a mezőre állva
megjelenik a hibaszöveg, továbbá a felület alján lévő Hibalista is feltünteti a hibákat.

14

A beadás előtt a
megnyomásával lenyíló ablakban megtekintheti a kérelemben még ki
nem töltött, de kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a helytelenül kitöltött mezőkre vonatkozó
hibalistát

.
A
megnyomásával időközönként mentheti az addig kitöltött mezőket.
Javasoljuk, hogy a kérelem benyújtása során gyakran mentsen az esetleges internet kimaradások,
vagy az időkorlát miatt! Ellenkező esetben, ha bármilyen hiba folytán a rendszer kilépteti a
kérelemből, a nem mentett adatok elvesznek, azokat a következő belépéskor újra meg kell adnia.
A Mentés gombra kattintva sikeres mentés esetében az alábbi felugró ablak tájékoztatja a sikeres
mentésről:
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A benyújtó felület a hátralévő időről is tájékoztatást nyújt, mielőtt automatikusan kiléptetné. Ez a
számláló minden művelet után újraindul.
FIGYELEM! A mentés nem egyenértékű a kérelem beadásával. A beadás az aktív „Beadás”
gomb megnyomásával valósul meg.
4.1.2 Általános adatok

4.1.3 Adatfülek
Anyajuh panel

Nyilatkozatok
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4.1.4 Hibalista
Alapadatok hibalista és Tenyészet adatok hibalista

Nyilatkozatok hibalista

Az adatok a +/- jel segítségével jeleníthetők meg vagy zárhatók be.

4.2

Alapvető műveletek a felületen - a menüsáv

Kilépés – visszalépés a főmenübe
Hibák – a felületen található összes hibaüzenet megjelenítését szolgálja, a hiba súlyának
megfelelő jelzéssel (piros = benyújtást akadályozó; sárga = figyelmeztető).
Kitöltés menete – tájékoztató adatok az űrlap kitöltéséről, mikor, ki és milyen folyamatot
kezdeményezett az űrlapon.
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Ellenőrzés – hatására lefutnak a beépített ellenőrzések, frissül a hibalista (Javasoljuk gyakori
használatát!) Ellenőrzés nélkül a helyesen kitöltött mezők továbbra is piros háttérszínnel hibásan
jelennek meg.

Mentés – a kérelem adatai benyújtás nélkül tárolásra kerülnek (kilépés után is), később a kitöltés
bármikor folytatható. (Javasoljuk gyakori használatát!)
Beadás – hibátlan kérelem esetén aktív, funkciója a kérelem benyújtása a KINCSTÁR-hoz.
Nyomtatás – kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. A kinyomtatott
papíralapú „kérelem” nem nyújtható be, csupán tájékoztató jellegű.

4.3

Általános adatok

Az azonosítást szolgálja, illetve itt kell megadni a kapcsolattartási információkat. Kapcsolattartó
lehet az ügyfél, a meghatalmazott, illetve más, a kérelem ügyintézésében releváns személy. A név
és telefonszám mező kitöltése kötelező, míg a beosztás és e-mail cím megadása nem kötelező,
ezek hiányában a kérelem benyújtható!!

4.4

Az adatblokkok gombjai és azok funkciója

4.4.1 Anyajuh panel:
Ezen a felületen kell a kérelmezett állatlétszámot, az instruktori igazolás sorszámát megadni,
valamint nyilatkozni a juhtej vagy juhtej-termékek termeléséről. Minden mező kitöltése kötelező!
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Kérelmezett létszám: A létszám megállapításánál kérjük szem előtt tartani, hogy csak annyi
állatra igényeljenek támogatást, amennyi a birtokon tartási időszak teljes ideje alatt (100
napon át folyamatosan, azaz az utolsó napon is) megtalálható a kérelmező
tenyészetében/tenyészeteiben.
Kérelmezett létszám TK: minimum 1 egyed
Kérelmezett létszám ÁNT: minimum 10 egyed

Amennyiben valamelyik jogcímben nem kíván kérelmet benyújtani, úgy a létszámhoz kérjük írjon
be nullát. (Egyik létszámadatot tartalmazó mező sem maradhat üresen!)
Instruktori igazolás sorszáma: az igazolás jobb felső sarkában található 5 jegyű számsor, mely a
73001 – 82500 tartományba esik, ezen a tartományon kívüli instruktori igazolás nem kerül
kiállításra tárgyévben
Juh tej vagy tejtermék értékesítése: amennyiben értékesít, úgy az igen választ jelölje be.
A kérelem első megnyitásakor a tenyészetkódot és a hozzá tartozó tartási hely információkat a
NÉBIH által vezetett Tenyészet Információs Rendszer (TIR) 2022.01.24. napon érvényes
adatbázisából automatikusan megszemélyesítjük.
Amennyiben ezen adatok időközben változtak vagy változni fognak (pl. új tenyészetkód kerül
bejelentésre a NÉBIH felé), és a birtokon tartási idő alatt a kérelemben bejelentett egyedek
átkerülnek az új tenyészetkódra (nyilvántartás szerint és/vagy fizikailag is), abban az esetben azt a
Kincstár felé is szükséges bejelenteni 15 napon belül. Az erről szóló tájékoztató a tenyészetek
panelen olvasható, melynek elfogadása nélkül a kérelem nem nyújtható be.

Ezen megszemélyesített adatok nem szerkeszthetők!
Amennyiben a megszemélyesített tenyészetek/tartási helyek közül van olyan, amelyet törölni
szeretne, úgy az adott sor, törlésre kijelölése után (sor elején található jelölő négyzettel) a „Töröl”
gombbal teheti meg, ahogy a fenti kép is mutatja.
Figyelem! A törölt sor adatait nem tudja újra generálni, amennyiben törlés után mégis fel szeretné
tüntetni a sor, úgy a Beszúr gomb segítségével kézzel kell rögzíteni e az adatokat.
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Törlés előtt a felület megerősítést kér a művelet végrehajtása előtt.

A tenyészetekre, illetve tartási helyekre vonatkozó szabályozás változása okán egy tenyészethez
kizárólag egy tartási hely tartozhat. a NÉBIH a több tartási hellyel rendelkező ügyfelek esetében
adategyeztetést végzett, melyről bővebb információt az alábbi weboldalon talál:
https://portal.nebih.gov.hu/-/fontos-tudnivalok-a-sikeres-adategyezteteshez
Amennyiben ezen adategyeztetésnek a kérelem benyújtásáig nem tett eleget, úgy javasoljuk, hogy
az adategyeztetésre még a kérelem benyújtását megelőzően kerüljön sor.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a birtokon tartási időszak alatt új tenyészet bevonására
kerül sor, úgy azt Adatváltozás keretében a jogszabályban meghatározott határidőn belül a
Kincstár felé szükséges bejelenteni.
Amennyiben ezen felül további tenyészetkódot illetve tartási helyet szeretne rögzíteni, úgy a
„Beszúr” gomb segítségével új sor hozható létre új sor.

Ebben az esetben minden, korábban megszemélyesített adatot (a Tartó neve kivételével) tölteni
szükséges! A beszúrt sorok adatai a kérelem beadását megelőzően szerkeszthetők.

Tenyészetkód: Ebben a mezőben az ügyfél azon tenyészetének/tenyészeteinek azonosító

számát kérjük feltüntetni, melyre a kiállított instruktori igazolás vonatkozik. Kérjük, pontosan
adja meg az adatokat!
A tenyészetkód nem kezdődhet nullával. A 1350-es számú Tenyészet Igazoló Lapon
nyilvántartott számot kell beírni.
Tartási hely azonosító: a tenyészethez tartozó tartási hely azonosítóját szükséges feltűntetni.
Kérjük az azonosító számot pontosan adja meg, a 1350-es számú Tenyészet Igazoló Lapon
feltűntetett azonosító szerint.
Ugyanazon tenyészetkód ugyanazon tartási hellyel kizárólag egyszer tüntethető fel!
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Tartási hely címe: A TIR adatbázisban a megjelölt tartási helyhez kapcsolódó címet adja meg.
4.4.2 Nyilatkozat
A beadáshoz szükséges nyilatkozatok olvashatók itt. Elfogadásukkal lehetséges csak a kérelem
benyújtása. Mindkét nyilatkozatot külön-külön el kell olvasni és el kell fogadni a kérelem
beadásához.Az „Elolvas” gombra kattintva megnyílik a Nyilatkozat olvasó, ahol az elfogadás
megtehető. A kérelem benyújtásának folytatása csak a nyilatkozatok elfogadása után folytatható.

FIGYELEM! A nyilatkozatokat körültekintően olvassa át! Amennyiben egyetért, úgy a lap
alján található

gomb segítségével nyilatkozzon.

Figyelem! „A nyilatkozatok tartalmát megismertem és elfogadom” kérdésre a válaszok nem
szerkeszthetők! Minden esetben a nyilatkozatokat meg kell nyitni az
gombra
kattintva és a megnyíló nyilatkozat olvasó ablakban szükséges nyilatkozni. Amennyiben elolvasva
a nyilatkozatokat úgy dönt elfogadja azokat (rákattint az elfogadás gombra) úgy a kérdések válasza
automatikusan igenre vált.
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5 A kérelem beadása
Amennyiben befejezte a kérelem kitöltését, és benyújtást akadályozó hiba nem áll fenn, úgy a
„Beadás” gombra kattintva tudja a kérelmet beadni. A beadás gomb, csak akkor válik aktívvá,
vagyis csak akkor tud rákattintani, ha a kitöltött kérelem nem tartalmaz benyújtást akadályozó
hibát. Kérjük, mielőtt beadná, alaposan nézze át az adatokat, hogy minden a megfelelő módon
lett kitöltve!
Ameddig benyújtást akadályozó hiba áll fenn a Menüsávban a Hibák menüpont piros háttérrel
látható, a „Beadás” gomb pedig nem aktív:

A kérelem benyújtható, ha a Hibák menüpont sárga háttérrel kerül megjelenítésre és a beadás
gomb aktív. Kérjük, itt nézze át ismét, mi lehet a hiba oka.

Figyelem! A benyújtást nem akadályozó figyelmeztető hiba nem azt jelenti,
hogy az ilyen típusú hiba a kérelem szempontjából elfogadható!

Sikertelen beadás esetén az alábbi üzenetet kapjuk:
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Ebben az esetben a Vissza a menüre gombra kell kattintani, majd újból kiválasztani az
Anyajuhtartás támogatási kérelem 2022. menüpontot. Itt a Rögzítés alatt álló kérelmeknél a Folytatás
gombra kell kattintani, majd a kérelembe belépve folytatható a beadás.

FIGYELEM!
A kérelem benyújtását megelőzően ismételten felugrik egy ellenőrző panel, melyen újra
ellenőrizheti, hogy valóban annak a nevében kívánja beadni a kérelmet, aki a valódi
benyújtó ügyfél.
Jóváhagyás a „Rendben” gombbal történik, ez után fejeződik csak be a beadási művelet.
Amennyiben itt fedezi fel, hogy mégsem a megfelelő személy nevében nyújtaná be a kérelmet, a
„Mégsem” gombra kattintva visszaléphet a kérelembe, majd abból kilépve a rossz név alatt
benyújtani kívánt kérelem „Rögzítés alatt álló” állapotban marad és később törlődik a
rendszerből.
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Sikeres beadás esetén az alábbi üzenetet kapja:

A benyújtott kérelmeit az ETK bizonylat előválasztó felületen tudja megtekinteni. A már
benyújtott kérelem nem módosítható. Amennyiben mégis a beadás után úgy gondolja, nem
azzal az adattartalommal adta be kérelmét, amivel szerette volna, új kérelmet kell benyújtania.
Kizárólag új kérelem benyújtásra van lehetőség 2022.03.21-ig.

FIGYELEM!!!
Az új kérelem minden esetben felülírja az előzőt!!

Az

gombra kattintva ez az információ felugró ablakban jelenik meg:
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A
gombra kattintva lehet a már benyújtott kérelmet exportálni, megtekinteni. Az
exportálás PDF vagy EXCEL fájlformátumban lehetséges.

A benyújtott kérelem törlése nem lehetséges. Amennyiben mégis meggondolta magát és kérelmét
vissza részben vagy egészben szeretné vonni, úgy azt adatváltozás kérelem benyújtásával
kezdeményezheti, az erre rendszeresített felület megnyílását követően (2022.03.22-től).
Az adatváltozási kérelem benyújtásához segítséget nyújtó tájékoztatás egy külön segédanyagban
kerül közlésre a Kincstár honlapján.
2022.03.22. napjától lehetséges a már benyújtott kérelmekhez módosító kérelmet benyújtani
illetve új kérelem benyújtására is van lehetősége annak az ügyfélnek, aki ezt a 2022.02.01. –
2022.03.21. közötti időszakban még nem tette meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 2022.03.22-2022.04.19. közötti időszakban mind a
módosítások, mind az új kérelmek esetében késedelmi szankció kerül alkalmazásra.

6 A beadott kérelem megtekintésének egyéb lehetősége
Általános ügyintézés, Beadott kérelem megtekintése menüpont alatt lehetséges.
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A megjelenő menüből ki lehet választani a beadott kérelmet, melynek vonalkódjára rákattintva
letöltődik PDF formátumban és megnyitható megtekintésre.
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