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Fontos tudnivalók
A Méh állatjóléti támogatás felhívás keretében 2022. évben támogatási kérelmet kizárólag
elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2022. június 20. - 2022. július 19.
Fenti határidő jogvesztő, a 2022. július 19. napját követően benyújtott kérelem nem fogadható
el.
Figyelem! A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) szerint, amennyiben a
fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a
továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani:
– akiket a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek (ügyfélazonosítóval rendelkeznek) és
–akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel
A Kincstár kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a
kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben.
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő betétlapok, valamint
az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatokban bekövetkezett változások
bejelentésére a Támogatási törvény 37. §-ában foglaltak alapján a Kincstár nyomtatványokat
rendszeresít, amely nyomtatványok használata kötelező.
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem személyesen, postai úton és a Kincstár által
rendszeresített elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton is benyújtható.
A kérelem elektronikus úton a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének (https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter ) „Nyilvántartásba vétel” elnevezésű menüpontjába
nyújtható be. Az elektronikus kérelembenyújtó felület „Nyilvántartásba vétel” menüpontjának
használatához készült felhasználói segédlet a Kincstár honlapján az „Ügyfél-nyilvántartás”
címszó alatt (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas ) található.

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.

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!

Ajánlott Böngészők:
1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox 83.0 vagy magasabb verzió
FONTOS, hogy soha ne halassza a kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, tekintettel az
internet kapcsolatban esetlegesen felmerülő kimaradásokra! Kitöltés közben rendszeresen
mentsen!
Figyelem! A felület ún. felugró ablakokat használ (pop-up), ezért kérjük, ezek megjelenítését
engedélyezze, amennyiben az ilyen ablakok az Ön által használt böngészőben tiltva vannak!
A felugró ablak használata nélkül a kérelem beadása nem lehetséges.
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.

A támogatási kérelem kitöltését megelőzően az alábbi adatokra, dokumentumokra lesz
szüksége:
1. Amennyiben saját nevében adja be a kérelmet:





ügyfél-azonosító száma
a kötelezettség vállalással érintett tenyészete(i)nek azonosító száma(i)
a támogatási kérelem mellékletei, feltöltésre alkalmas pdf formátumban
a támogatási kérelem kitöltő felületével kapcsolatos jelen Kitöltési útmutató

2. Amennyiben meghatalmazott útján kívánja a kérelmet beadni:







a meghatalmazó ügyfél-azonosító száma
a meghatalmazott ügyfél-azonosító száma
érvényes meghatalmazása
kötelezettség vállalással érintett tenyészete(i)nek azonosító száma(i)
a támogatási kérelem mellékletei feltöltésre alkalmas pdf formátumban
a támogatási kérelem kitöltő felületével kapcsolatos jelen Kitöltési útmutató.

Kitöltés előtt – A Portál használata
A Portál elérhetősége: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
A Kincstár internetes portálján keresztül többek közt 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 felhívással kapcsolatos kérdések feltevését támogató felület;
− felhívással kapcsolatos hírek, közlemények, 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 ügyfélkapus belépést követően érhetőek el az egyes felhívások speciális
kérelembenyújtó felületei, illetve az ügyfél-tájékoztató és ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos
menüpontok.

Belépés a kérelembenyújtó felületre
1. Kérelem benyújtásához látogasson el a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
weboldalara, és kattintson az Elektronikus ügyintézés gombra

2. A megnyíló ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA gombra

oldalon

kattintson

az

Az alkalmazásban az Ügyfélkapus bejelentkezési lehetőség választása után megjelenő oldalon
adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és jelszavát.

Sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenetet jelenik meg rövid időre.

A megjelenő oldalon válassza ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván-e
kérelmet benyújtani. Ha most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót
válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja a listából
Meghatalmazóit.

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.
A képviselt kiválasztását követően megjelenik a benyújtó felület főmenüje. A következő
menüpontok közül lehet választani:
- Általános ügyintézés
- Elektronikus kérelemkezelés

- Ügyfél-nyilvántartási ügyek

3. Ügyfél-nyilvántartásra vonatkozó kötelező évi adategyeztetés
Az évenkénti kötelező adategyeztetés megtételére az Ügyfél-nyilvántartási ügyek
menücsoportban található Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpont
alatt elérhető bizonylaton van lehetőség, ha az ügyféladatok változtak.

A saját nevében eljáró ügyfél, illetve amennyiben a meghatalmazott rendelkezik az adott
meghatalmazó vonatkozásában ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére vonatkozóan
meghatalmazással, az „Ügyfél-nyilvántartási ügyek” menüben nyissa meg az adatok
megfelelősségéről szóló nyilatkozatot.

Felugró pop up ablak ad tájékoztatást az adatok megfelelőségére vonatkozóan.

A nyilatkozat elküldésére csak a nyilvántartásban szereplő adatok megszemélyesített
felületének megtekintése után van lehetőség, mely felületet az Ügyfél-nyilvántartási adatok
gombra kattintva ér el.

Amennyiben adatot nem kíván módosítani, az „Ügyfél-nyilvántartási adatok” gombra
kattintva ellenőrizze az adatok helyességét, majd a „Vissza a nyilatkozat” gombra kattintva
visszatérhet a nyilatkozathoz.

Amennyiben adatot kíván módosítani vagy új adatot kíván bejelenteni, azt az „Ügyfélnyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” felületen tudja megtenni, mellyel szintén
eleget tesz a kötelező adategyeztetésnek.

Miután ez megtörtént, nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó
meghatározott törvények szerint bejelentési kötelezettsége áll fenn.
Ezután a „Beadás” gombra kattintva folytatható a művelet, és ezt követően nyílik lehetőség a
„VP Méh állatjólét” támogatási kérelem megnyitására.

Kérelem kitöltésének megkezdése
Mielőtt megkezdi a kitöltést, tanulmányozza a vonatkozó VP3-14.1.2-22 – Méh állatjóléti
támogatás
dokumentumot
(a
továbbiakban:
Felhívás),
ami
elérhető
a
https://www.palyazat.gov.hu ) címen és a jelen Segédletet.
A kérelem elektronikus nyomtatványa (a bizonylat) az Államkincstár honalapján található
Elektronikus ügyintézés alkalmazás (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes)
megnyitását követően az alábbi módon érhető el:
Válassza ki a menülistából az Elektronikus kérelemkezelés / Vidékfejlesztési Program (20142020) Támogatási kérelem / Állatjóléti intézkedések / VP Méh állatjólét / Támogatási kérelem
benyújtás

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

gomb megnyomásával.

A megkezdett kérelem kitöltésének folytatására a Rögzítés alatt álló kérelmek blokkban
található

gomb megnyomásával.

Folytatás megerősítése:
Amennyiben folytatni kívánja a kérelem kitöltését, a
teheti meg.

A

gomb megnyomásával

gombbal a főmenübe léphet vissza.

A beadott kérelem nem módosítható, módosításra csak új kérelem benyújtásával van
lehetőség. Ez esetben a benyújtott új kérelem és mellékletei, illetve azok teljes adattartalma
kerül figyelembe vételre, a korábban benyújtott kérelem nem.
Az Új kérelem gomb megnyomását követően az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:

A Folytatja? IGEN választását, illetve egy beazonosítást segítő tájékoztatást követően a
támogatási kérelem kitöltő felületre tud tovább lépni.

A kitöltő felület felépítése
1. Menüsáv

2. Általános Adatok blokk

3. Az egyes specifikus adatokat tartalmazó Fülek és a hozzájuk tartozó adatlapok

4. Hibalista

Alapvető műveletek a felületen

Kilépés – visszalépés a főmenübe
Hibák – a felületen található összes hibaüzenet megjelenítését szolgálja, a hiba súlyának
megfelelő jelzéssel (piros = benyújtást gátló; sárga = figyelmeztető).
Kitöltés menete - Tájékoztató adatok az űrlap kitöltéséről: mikor, ki és milyen folyamatot
kezdeményezett az űrlapon.
Ellenőrzés – Használatára lefutnak a beépített ellenőrzések (Javasoljuk gyakori használatát!)
Mentés – a kérelem adatai benyújtás nélkül tárolásra kerülnek (kilépés után is), később a
kitöltés bármikor folytatható. Javasoljuk gyakori használatát!
Beadás – benyújtást akadályozó hibáktól mentes kérelem esetén aktív, funkciója a kérelem
benyújtása a Kincstárhoz
Nyomtatás – kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. A kinyomtatott
„kérelem” nem nyújtható be, csupán tájékoztató jellegű!
Az egyes adatmezőkhöz tartozó cellák színe jelöli az adott cella állapotát.

- Fehér háttérszín
kell kitölteni

– a cella megfelelően kitöltött, vagy nem

- Sárga háttérszín
– a cella kitöltése nem kötelező, vagy
figyelmeztető hibás adatot tartalmaz. A cellára állva megjelenítésre kerül a hiba oka.

- Piros háttérszín
– a kötelezően kitöltendő cella nincs
kitöltve, vagy hibásan töltött. A cellára állva megjelenítésre kerül a hiba oka.

A hiba lehet adatmegadás hiánya, hibás adat vagy másik megadott adattal ellentétes adat. A
hiba oka megjelenik a hibaüzenetek között.

A hiba súlyossága szerint lehet:
-

Súlyos, a kérelem beadását gátló hiba –

-

Figyelmeztető hiba, ami nem gátolja a kérelem benyújtását –

A hibás (piros vagy sárga háttérszínnel jelölt) cellára állva az egérmutatóval megjelenik a hiba
oka.

FONTOS! Az internetkapcsolatból fakadó esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a
kitöltés közben használja gyakran a Mentés gombot! Sikeres mentés esetén az alábbi üzenet
jelentkezik.

Kérelem kitöltése - Általános tudnivalók
1. A kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó
Felhívást!
2. A támogatási kérelemhez elektronikusan, jól olvashatóan, szkennelés útján előállított
formában kell csatolni a Felhívásban előírt mellékleteket, dokumentumokat pdf vagy
jpeg file formátumban.
FIGYELEM! A Kincstár a kérelmet elutasítja, ha a kérelmet nem elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül nyújtották be, ha a kérelem a benyújtási időszakot megelőzően került
benyújtásra, vagy elkésett.
FONTOS! Mielőtt a kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden, Önre
vonatkozó rovatot kitöltött, és minden szükséges dokumentumot csatolt!

Kérelembenyújtó elektronikus felület

VP Méh állatjólét – Általános adatok
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét beosztását, elérhetőségét a
telefonszám és e-mail cím feltüntetésével. Javasoljuk az Ügyfél-nyilvántartásban rögzített
képviselő vagy meghatalmazott nevét és elérhetőségét megadni. A támogatást igénylővel
történő hivatalos levelezést a Kincstár az Ügyfél-nyilvántartásban megadott elektronikus
levelezési címen bonyolítja, az intézkedés tekintetében az elektronikus kapcsolattartás
kötelező.

Ügyféladatok

Ügyfél-azonosító és név: Automatikusan töltődik, a
ikon megnyomását követően
a felugró ablakban lévő piros mezőben lévő adatok kitöltése kötelező!
Figyelem! Az egyes adatok megadása során fokozottan figyeljen arra, hogy a GAZDA-ban
megadott adataival megegyezően töltse ki a kérelmezőre vonatkozó adatokat!
Ügyféladatok

Ügyfél minősítési kódja
A Támogatást igénylőre vonatkozó minősítés kiválasztása a megadott lehetőségek közül.

Ügyfél kategória
A Támogatást igénylőre vonatkozó kategória kiválasztása a megadott lehetőségek közül.

Kedvezményezett típusa
A Támogatást igénylőre vonatkozó kategória kiválasztása a megadott lehetőségek közül.

Ügyfél jellemzők

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő
A Támogatást igénylőre vonatkozó válasz kiválasztása a megadott lehetőségek közül
Igen/Nem
Költségvetési szervként kérelmez
A Támogatást igénylőre vonatkozó válasz kiválasztása a megadott lehetőségek közül
Igen/Nem

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból a
törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég
A Támogatást igénylőre vonatkozó válasz kiválasztása a megadott lehetőségek közül
Igen/Nem

A kitöltést követően az ablak alján lévő
ellenőrzés, majd a

gomb megnyomásával megtörténik az

gomb megnyomásával a kitöltést véglegesítjük.

Kötelezettségvállalás
Ezen a fülön szükséges megadni azon kötelezettségeket, melyek teljesítését vállalja a
kötelezettségvállalási időszakban.
Figyelem! A Felhívás alapján a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó tevékenység kötelezően
megvalósítandó, így kizárólag a vállalás igénylésével van lehetőség a támogatási kérelem
benyújtására!

A következő blokkban a Támogatásba bevonni kívánt tenyészetek adhatók meg. A támogatási
kérelemben feltüntetett és jóváhagyott tenyészetek vonatkozásában a vállalt kötelezettségek
betartása a támogatás alapfeltétele.
Ahogy az a blokkban látható, a NÉBIH 2022.06.15. napi adatbázisa alapján
megszemélyesítésre kerülnek a kérelmező ügyfél működő mézelő méh tenyészetei, illetve a
tenyékenység megkezdésének dátumai. Amennyiben ezekben a tenyészetekben változás
következett be a jelölt dátum és a kérelem beadása között, úgy lehetősége van a kérelmezőnek
a megszűnt tenyészetek törlésére, valamint újonnan létrehozott tenyészetek rögzítésére.

Továbbá, amennyiben a kérelem beadása után hoz létre új tenyészetet, amelybe a
kötelezettség vállalás ideje alatt átvezetésre kerülnek a kérelmezett méhcsaládok, úgy azt a
tenyészetet a változás bekövetkeztét követő 15 napon belül szükséges bejelenteni
elektronikusan változásbejelentés formájában.

A tenyészetek közé a
gomb megnyomásával tud új tenyészetkódot rögzíteni. A
+Beszúr gomb a felületre egy új üres sort jelenít meg, melyben a tartó nevének kivételével
minden kért adatot meg kell adnia a rögzíteni kívánt tenyészetről.

A tenyészetek törléséhez a sor elején lévő check box kitöltése után a
gombbal van
lehetőség. Amennyiben minden egyes megszemélyesített tenyészetet törölni kíván, úgy az
gombbal tud minden sort kijelölni, majd a –Töröl gombbal törölni.
FIGYELEM! Amennyiben a kérelem megnyitását követően a megszemélyesített tenyészetek
közül kitöröl sor(ok)at, azokat már nem tudja újra betölteni a felület. Ha a törlést követően
mégis szeretné bevonni a korábban törölt tenyészetet, úgy azt csak kézi rögzítéssel tudja
megtenni.
A következő blokkban a kérelmezett méhcsaládszámot szükséges megadni, mely alapján
megállapításra kerül a támogatható állategység az ENAR adatokat figyelembe vételével,
továbbá nyilatkozni szükséges az építtető keret alkalmazásáról.

A kötelezettségvállalás fül alján pedig a fenti blokkok hibalistái találhatók, az esetlegesen
hiányzó vagy hibásan kitöltött mezőkre vonatkozó hibalistával.

FIGYELEM!!!! Azon tenyészetek, amelyek vonatkozásában a méh tartás kezdete/ újra
kezdete óta kevesebb, mint 3 év telt el figyelmeztető hibával jelennek meg, felhívva a
figyelmet arra, hogy a Pályázati felhívás 3.4.1.1 I. 1. a.) pontja alapján potenciálisan, mint
nem támogatható tenyészetként került a kérelemben megszemélyesítésre.

Tartalmi értékelési szempontok
A Felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok kerültek megjelenítésre,
kizárólag tájékoztató jelleggel, segítve a többletpontok eléréséhez szükséges csatolandó
dokumentumok összeállítását, ellenőrzését.

FIGYELEM! A tartalmi értékelés szempontjainak megjelenítése nem pótolja az
értékeléshez szükséges dokumentumok benyújtását. A tartalmi értékelés kizárólag a

támogatási kérelemhez csatolt igazoló pdf dokumentumok, illetve adatszolgáltatások
alapján történik meg.
A tájékoztatás tudomásul vételét követően adható be a kérelem!

Nyilatkozatok
Ezen fül alatt tudja a támogatási kérelemmel kapcsolatos nyilatkozatokat kitölteni.
-

Átláthatósági nyilatkozat
Nyilatkozat
Többségi állami tulajdon nyilatkozat
Állatjóléti előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat
Amennyiben a támogatást igénylő nem átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c)
pontja szerint, a Nyilatkozatok fülön ki kell töltenie az Átláthatósági nyilatkozatokat.

A
gomb segítségével tud új sorokat egyesével beszúrni, majd a hiányzó
adatokat megadni.
Amennyiben egy adott sort törölni kíván, azt a következőképpen teheti meg:
1. Jelölje ki az adott sorban a Töröl oszlopban a jelölőnégyzetet:
2. A

Nyilatkozat

gombbal törölje a kívánt sort.

Ebben az adatblokkban az intézkedéshez
megismerésére és elfogadására van lehetőség.

kapcsolódó

és

általános

nyilatkozatok

A nyilatkozat tartalmának megismeréséhez nyomja meg az
gombot, majd az
ezt követően megnyíló ablakban olvassa el a megjelenítésre kerülő nyilatkozatokat.

A nyilatkozatok elfogadásához nyomja meg a Nyilatkozatok végén található
gombot.
Ekkor A nyilatkozatok tartalmát megismertem és elfogadom, pont alatt megjelenik az igen
válasz.

Többségi állami tulajdon nyilatkozat

Amennyiben Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságként, illetve központi
költségvetési szervként kérelmez, szükséges ezen pont kitöltése.
A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv
esetében a támogatási kérelem benyújtásához a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges, az
erről szóló dokumentum (pl. kormányhatározat) csatolása szükséges a támogatási kérelemhez.
FONTOS! Amennyiben Ön nem Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságként,
illetve központi költségvetési szervként kérelmez, Nem-mel nyilatkozzon!

Állatjóléti előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat

A pályázati felhívás értelmében, ügyfélnek a támogatás benyújtását megelőzőn nyilatkozni
szükséges arról, hogy tenyészetei illetve a TIR rendelet 10§ (5) bekezdése szerint megjelölt
kaptárjai maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

Fájlok csatolása

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.
A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a támogatási kérelem pontozásához
szükséges dokumentumok másolati példányát, amennyiben releváns:
a) végzettséget igazoló dokumentumok: bizonyítvány vagy oklevél másolatán túl – a
következő dokumentumok valamelyikét kell mellékelni:
(i)
munkáltatói igazolást, amely igazolja, hogy a megfelelő végzettséggel
rendelkező személy a gazdasági társaság alkalmazottja, vagy
(ii)
társasági szerződés másolatát, amely tartalmazza, hogy a megfelelő
végzettséggel rendelkező személy a gazdasági társaság tagja vagy vezető
tisztségviselője vagy
b) méhészeti ágazatban elismert termelői szervezet és/vagy elismert termelői csoport
igazolását;
c) Tanúsítvánnyal rendelkező ökológiai minősítésű méhészet esetén az ökológiai tanúsító
szervezet által kiállított igazoló dokumentumot;
d) A teljes kötelezettségvállalás időtartamára szóló, a méhészet fenntartására vonatkozó
részletes állatjóléti tervet (8. számú melléklet) – amely nélkül a támogatási kérelem nem
nyújható be
2.
A mellékleteket pdf vagy jpeg formátumban kizárólag elektronikus úton a támogatási
kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.
A dokumentumokat elektronikusan, jól olvashatóan szkennelés útján előállított formában kell
csatolni, ezeknek formátuma pdf; vagy jpeg kell, hogy legyen. A dokumentumokat egyesével
tudja feltölteni a számítógépéről

a gomb segítségével.

A feltöltött fájlokat a „Töröl” oszlopban lévő négyzetek kijelölésével, majd
megnyomásával tudja eltávolítani.

a gomb

Lehetősége van a feltöltött dokumentumok letöltésére. A „Letöltés” oszlopban kattintson a
fájl nevére, így módjában áll ellenőrizi, hogy a megfelelő irat feltöltésre került-e.

A „Dokumentum neve” oszlopban jelenik meg a feltöltött dokumentum neve. Kérjük, hogy a
dokumentum neve esetében a fájl tartalmának megfelelően nevezze át, feltüntetve egy egyedi
azonosítást segítő adatsort, a könnyebb beazonosítás érdekében, például: „Állatjóléti felelős
igazolás; Hatósági állatorvosi nyilatkozat”/stb.”
A „Dokumentum típusa” oszlopban a benyújtandó dokumentumok típusai jelennek meg,
amely közül a megfelelőt kell kiválasztani:

Feltöltést követően ellenőrizni szükséges a feltöltött dokumentumot, majd ellenőrzést
követően lenyíló mezőből kell kiválasztani a lehetséges értéket, ami igen/nem.

Tájékoztatás

A Pályázati felhívás melletti „link-re” kattintva elnavigálja a https://www.palyazat.gov.hu/
weboldalra, ahol a konkrét Felhívás is olvasható, továbbá az esetleges módosítások is nyomon
követhetők.

Visszavonás
Visszavonást csak a már beadott kérelem esetén lehet indítani, célszerűen a benyújtási
időszak lezárultát követően, amennyiben még nem vette kézhez a kérelemre hozott
Támogatói okiratot. Támogatói okirat kézhezvételét követően visszavonásra nincs lehetőség,
ekkor már lemondással lehet élni, melyről külön tájékoztatóban részletesen tájékozódhat.

FIGYELEM!
Amennyiben benyújtott támogatási kérelmének visszavonását
kezdeményezi és ezt követően, a rendelkezésre álló benyújtási időszakban új támogatási
kérelem nem kerül benyújtásra, úgy támogatási igénye nem keletkezik!
A támogatási kérelem visszavonásához szükséges a beadott kérelem iratazonosító száma,
melyet vissza kíván vonni. Ezt az alábbi módokon érheti el a benyújtó felületen
-

A menüpontok között a következő útvonalon (a támogatási kérelem beadásával
megegyezően): Elektronikus kérelemkezelés – Vidékfejlesztési Program (2014-2020)
Támogatási Kérelem – Állatjóléti intézkedések – VP Méh állatjólét – Támogatási
kérelem benyújtás . A lépéseket követve a kérelem beadásánál már látott ETK
bizonylat előválasztó felületre jut, ahol láthatja a beadott kérelmeit és pdf vagy excel
formátumban exportálhatja, letöltheti, de enélkül is látható a szükséges iratazonosító
(vonalkód).

-

A menüpontok között a következő útvonalon: Általános ügyintézés – Beadott
kérelmek megtekintése. A szűrési feltételeket megadva a Keresés gombra kattintva
alul megjelennek a beadott kérelmei, melyeknél látható azok iratazonosítója is.
Figyelem! A listában több kérelem is megjelenhet a szűrési feltételeknek megfelelően,
fontos, hogy körültekintően válassza ki a szükséges iratazonosítót.

A visszavonás indítását az elektronikus kérelemkitöltő felületen lehet megtenni, az alábbiak
szerint:
Általános ügyintézés > Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése

Ezt követően az Új beadvány készítése gombra kattintva a beadott kérelem iratazonosító
számára vagy a legördülő menüből a jogcímre keresve megkezdhető a visszavonás kitöltése.

A legördülő menüben való keresést könnyíti, ha elkezdi beírni a jogcímet: Méh állatjólét
(VP), ezzel szűkítve a legördülő listát.

Tovább gombra kattintva eljut a kitöltési felületre

A Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése felület a korábbiakban ismertetett
kérelem benyújtó felülethez hasonló. A menüsáv gombjai között megtalálható az ellenőrzés és
mentés gombok, melyek használata javasolt a kérelem kitöltése közben. A beadás gomb
inaktív mindaddig, amíg a kitöltőfelület benyújtást akadályozó hibát talál, ami lehet
adathiány, vagy rosszul megadott adat.

Hivatkozott ügy iratazonosítója: a mezőben a beadott támogatási kérelem vonalkódját
szükséges feltüntetni, melynek visszavonását kezdeményezi.
A Tárgy mezőbe ki kell választania a Kérelem visszavonás (teljes vagy részleges) lehetőséget.
A legördülő menüben való keresést könnyítheti, ha elkezdi gépelni a keresett szöveget.

A Rövid leírás mezőben röviden indokolni szükséges a támogatási kérelem visszavonását

A „Csatolt dokumentumok” mezőbe szükséges feltölteni a visszavonásra vonatkozó
dokumentumot, majd kitölteni a pirosló mezőket




Dokumentum neve;
Dokumentum típusa;
jóváhagyni a feltöltött dokumentumra vonatkozó kérdést

A menüsorban található ellenőrzés gomb használatára lefutnak a beépített ellenőrzések.
Amennyiben benyújtást gátló (piros) hiba nem áll fenn, úgy a Beadás gomb aktívvá válik és
benyújtható a támogatási kérelem visszavonására irányuló kérelme.

