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1.

A dokumentum célja

Jelen dokumentum célja a 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegségek
és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható pénzügyi hozzájárulás
iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) elektronikus benyújtó felületének bemutatása a
felhasználók részére. A dokumentum segítségével a felhasználók megismerhetik az egyes
állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható kérelem
elektronikus bizonylatát.
2.

Fontos tudnivalók

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021 és 2022. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 17/2022. (VI.30.) AM rendeletben foglaltak szerint, az egyes
állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható kérelmet
kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által erre a célra rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon
megtalálható – ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő
felületen.
Elérési útvonal a 2021. évre vonatkozó kérelem esetében: Elektronikus kérelemkezelés →
Piaci intézkedések → Kifizetéssel járó egyéb Intézkedések → Állatbetegségek és zoonózosok
felszámolásának támogatása 2021
Elérési útvonal a 2022. évre vonatkozó kérelem esetében: Elektronikus kérelemkezelés →
Piaci intézkedések → Kifizetéssel járó egyéb Intézkedések → Állatbetegségek és zoonózosok
felszámolásának támogatása 2022
FIGYELEM! A kérelem benyújtásához nincsenek papír alapon rendszeresített
nyomtatványok. A Kincstár a kérelmet visszautasítja, amennyiben nem elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül, az erre a célra rendszeresített elektronikus kérelemkitöltő felületen
keresztül nyújtották be!
Elektronikus kérelmet csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani:
 akiket a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben már nyilvántartásba vettek (ügyfél-azonosítóval rendelkeznek),
továbbá,
 akik rendelkeznek 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 hibaüzenetet
küldünk és az ügyintézési felületre nem lehet belépni! Ebben az esetben kérjük, telefonon
vagy portálkérdés útján kérjen segítséget a Kincstár ügyfélszolgálatától a hiba elhárítása
érdekében.

Oldal: 3 / 26

A kérelem meghatalmazott vagy elsődleges képviselő általi elektronikus úton való
benyújtásának feltétele a meghatározott képviseleti forma előzetes bejelentése és annak a
Kincstár általi nyilvántartásba vétele!
FONTOS, hogy soha ne halassza a kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, tekintettel az
internet kapcsolatban esetlegesen felmerülhető 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 kitöltését megelőzően az alábbi adatokra, dokumentumokra lesz szüksége:
o a meghatalmazó ügyfél-azonosító száma,
o a meghatalmazott ügyfél-azonosító száma,
o érvényes meghatalmazás, amelyről részleteket a Meghatalmazás használata
pontban talál
o jelen kézikönyv a kérelem kitöltő felületével kapcsolatos útmutató
3.

A kérelem benyújtásának menete
1. Meghatalmazás beállítása (amennyiben releváns) – bővebb információ a Kincstár
honlapján található
2. Elsődleges képviselet beállítása (amennyiben releváns)
3. Belépés a kérelembenyújtó felületre – bővebb információt a jelen kézikönyv Belépés a
kérelembenyújtó felületre című pontjában talál.
4. A kérelem adatainak feltöltése – bővebb információt a jelen kézikönyv Kérelem
kitöltése című pontjában talál.
5. A kérelem benyújtása – bővebb információt a jelen kézikönyv Kérelem benyújtása
című pontjában talál.

A kérelem összeállítását, benyújtását segítő egyéb funkciók:
1. Honlap használata – bővebb információt a kitöltés előtt, jelen kézikönyv Kitöltés előtt
- A honlap használata című pontjában talál.
2. A kérelembenyújtó felület felépítésével, használatával kapcsolatos általános
információkat a jelen kézikönyv Alapvető műveletek a felületen című pontjában talál.
3. Kérdésfeltevéssel, hibabejelentéssel kapcsolatban bővebb információ a Kincstár
honlapján érhető el (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/).
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Jelen kézikönyvben a képek kizárólag a funkciók bemutatását szolgálják, az adatok nem
valósak.
4.

Kitöltés előtt - A honlap használata

A honlap elérhetősége: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A Kincstár internetes honlapján keresztül többek közt az alábbiakban felsorolt, a kérelem
összeállítását és benyújtását támogató alkalmazás és szolgáltatás érhető el:
 az elektronikus ügyintézés felülete, amelyen keresztül lehetőség van a kérelem
elektronikus benyújtására;
 általános, illetve a kérelemmel kapcsolatos kérdések feltevését támogató felület;
 a kérelemmel kapcsolatos hírek, közlemények, jogszabályok;
 gyakori kérdések listája;
 ügyfél-tájékoztatási rendszer felülete.
A honlap főoldalán az Elektronikus ügyintézés gombot megnyomva lehet eljutni az eügyintézés oldalra, ahonnan ügyfélkapus belépést követően érhetőek el az egyes intézkedések
speciális kérelembenyújtó felületei, illetve az ügyfél-tájékoztató és ügyfél-nyilvántartással
kapcsolatos menüpontok.
A honlapon, a Kérdés-válasz menüben tehet fel egyedi kérdéseket.
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5.

Belépés a kérelembenyújtó felületre

FONTOS! Az elektronikus felület Google Chrome 87.0.4280.66 vagy Mozilla Firefox 95.00
vagy magasabb verzió számú böngészőre lett optimalizálva! Más böngészőkkel előfordulhat
hibás megjelenítés, megnyitás, mentés!
A kérelem benyújtásához látogasson el a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
weboldalara, és kattintson az Elektronikus ügyintézés, majd ezt követően a megnyíló új
oldalon az Alkalmazás megnyitása gombra.
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Vagy másik lehetőségként a honlap megnyitása után a lap aljára görgetve az Alkalmazások
sávban feltüntetett Elektronikus kérelembeadás gombra kattintva közvetlenül elérhető a
felület:

Nem megfelelő böngésző használata esetén nem garantált a felület megfelelő működése, amit
az alábbi hibaüzenet is jelez:

A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson a Bejelentkezés gombra, majd válassza ki az
Ügyfélkapun keresztül menüpontot.

2. lépés
A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználónevét és
jelszavát.
A megnyíló E-ÜGYINTÉZÉS oldalon kattintson a Bejelentkezés gombra, majd válassza ki az
Ügyfélkapun keresztül menüpontot.

A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználónevét és
jelszavát.
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A Felhasználói név és a jelszó megadását követően az ügyfélkapu azonosítja az ügyfelet,
sikeres bejelentkezéskor az alábbi üzenetet jelenik meg rövid időre.

Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ük regisztrálás esetén a kitöltő szoftver nem használható,
csak a véglegesen regisztrált ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást.
Sikertelen bejelentkezés után próbálkozhat ismételten az ügyfél.

Abban az esetben, ha az ügyfélkapun az alábbi üzenet jelenik meg – miszerint Ügyfélkapu
oldali hiba történt – az nem a portál hatásköre.
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Amennyiben Ön, mint új ügyfél először kívánja használni a Kincstár elektronikus felületét, az
első ügyfélkapus bejelentkezés után meg kell adnia meg az ügyfél-azonosítóját, hogy a portál
be tudja Önt azonosítani. Az első sikeres viszontazonosítás után ezen adatmegadásra már nem
lesz szükség.

6.

A kérelem benyújtása

A belépést követően az alábbi menüpontból kezdhető meg kérelem benyújtása a 2021 és 2022
évi végrehajtási időszakokra vonatkozóan külön-külön menüpontban:
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Ezt követően a bizonylat előválasztó felület jelenik meg, amin lehetősége van:
o új kérelem kitöltésének indítására az Új kérelem gomb megnyomásával.
o megkezdett kérelem kitöltésének folytatására a Rögzítés alatt álló kérelmek
blokkban található Folytatás gomb megnyomásával.
o megkezdett kérelem törlésére a Rögzítés alatt álló kérelmek blokkban található
Törlés gomb megnyomásával.
o a Menü gombbal a főmenübe léphet vissza.
6.1.Új kérelem benyújtása

Az Új kérelem gomb megnyomása után ki kell választani a Kérelem típusát és a
Tárgyidőszakot, majd a Rendben gombbal jóváhagyni a választást.
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A 2021. évi végrehajtási időszak vonatkozásában, azonban nem külön
tárgyidőszakonként, hanem egy kérelemben nyújthatja be az ügyfél a kérelmét az összes
alcélterület tekintetében.
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Ezt követően megjelenik egy figyelem felhívás, melynek elolvasását az Igen gomb
megnyomásával tudja nyugtázni.

A Tájékoztató elolvasása után a Rendben gomb megnyomásával feljön a kérelembenyújtó
felület.
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6.2.A kérelem kitöltésének folytatása
Amennyiben az ügyfél a kérelem kitöltését megkezdte és a kitöltött kérelmet mentette, de
nem adta be, a kérelem kitöltése a kérelem benyújtó felületre történő bejelentkezést követően
a Rögzítés alatt álló kérelmek blokkban a Folytatás gomb megnyomása után folytatható.

6.3.A benyújtott kérelem módosítása
Kérelem benyújtási időszakon belül lehetőség van a már benyújtott kérelem módosítására.
Ez esetben a Beadott kérelmek blokkban található Módosítás gomb megnyomásával kell a
korábban beadott kérelmet megnyitni és a szükséges adatokat módosítani, amely egyúttal a
korábban benyújtott kérelem módosításának számít.
Kérelem benyújtási időszakon belül többször is lehetőség van a már benyújtott kérelem
módosítására. Újabb módosítás esetén szintén a Beadott kérelmek blokkban található
Módosítás gomb megnyomásával kell a korábban beadott kérelmet megnyitni és a szükséges
adatokat módosítani. A bizonylat előválasztó felületen minden módosítás időpontja
megjelenik. Módosítás esetén a Kincstár minden esetben az utolsóként beadott kérelem
adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza meg a döntést.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2007. évi XVII. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében a
kifizetési kérelemben szereplő adatok, valamint a kifizetési kérelemhez csatolt
dokumentumok módosítása a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőn túl
nem lehetséges.
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6.4.A kérelem törlése
A mentett, de még nem beadott kérelmek törlésére a Törlés gomb megnyomásával lehetőség.
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6.5.Alapvető műveletek a felületen

Kilépés – visszalépés a főmenübe.
Hibák – a felületen található összes hibaüzenet megjelenítését szolgálja, a hiba súlyának
megfelelő jelzéssel.
Kitöltés menete - Tájékoztató adatok az űrlap kitöltéséről, mikor, ki és milyen folyamatot
kezdeményezett az űrlapon.
Ellenőrzés – Hatására 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 – Hibátlan kérelem esetén aktív, funkciója a kérelem benyújtása a Kincstárhoz.
Nyomtatás – Kitöltés közben kinyomtathatja a kérelem aktuális állapotát. A kinyomtatott
„kérelem” nem benyújtható, csupán tájékoztató jellegű!

A Beszúr gomb megnyomásával tud sort beszúrni.
Egy sor törléséhez jelölje ki a törölni kívánt sort (az érintett sor Töröl jelölő négyzetének
bejelölésével) majd nyomja meg a Töröl gombot. Amennyiben az összes sort törölni kívánja,
úgy az Összes kijelölése törlésre gomb megnyomásával tudja az összes sort kijelölni, majd a
Töröl gombbal a sorokat kitörölni.
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Oldalak közötti navigációs gombok segítségével lehet az adott adatblokkon belül oldalak
között lépegetni. A felületen módosítható az egy oldalon megjelenítendő adatsorok száma.

Szerkeszt gomb – az adott adatblokk szerkesztését teszi lehetővé. Azon adatblokkban, ahol
szerkeszt gomb található, az adatblokkban található adatmezők csak a Szerkeszt gomb
megnyomását követően megnyíló ablakban szerkeszthetőek.

Fehér háttérszín → a cella megfelelően kitöltött vagy nem kell kitölteni.

Piros háttérszín → a cella kitöltendő vagy hibás. A cellára állva megjelenítésre kerül a hiba
oka.

Sárga háttérszín → a cella kitöltése nem kötelező vagy figyelmeztető hibát tartalmaz.

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.

Oldal: 17 / 26

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

6.6.A kérelem kitöltése
Általános tudnivalók
1. A kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el jelen kitöltési útmutatót!
2. Amennyiben a kifizetési kérelemhez mellékleteket, dokumentumokat kíván csatolni, úgy
azt elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) lehet megtenni.
FIGYELEM! A Kincstár a kérelmet visszautasítja, 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!
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!
Az elektronikus kérelem benyújtó felület
Blokkok és mezők − Web kérelem - Általános adatok
1. Azonosítási információ: A kérelmet benyújtó ügyfél ügyfél-azonosító számát tartalmazza.
Az adatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megtalálható adatokkal tölti fel a
program. Nem szerkeszthető mező.

2. Ügyfél adatai: A kérelmet benyújtó ügyfél adatait tartalmazza. Az adatokat az ügyfélnyilvántartási rendszerben megtalálható adatokkal tölti fel a program. Nem szerkeszthető
mező.
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3. Meghatalmazott: Ha a kérelem meghatalmazott útján kerül beadásra, a meghatalmazott
adatait tartalmazza. Nem szerkeszthető mező.

4. Kapcsolattartási információ: Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét
és elérhetőségét. Ebben az adatblokkban a kapcsolattartó nevét és telefonszámát kötelező
kitölteni. A beosztás és e-mail cím megadása nem kötelező. Ha a kérelmező nem érhető el
telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki a kérelmezővel fel
tudja venni a kapcsolatot a Kincstár megkeresése esetén.

Blokkok és mezők – Kérelemadatok
A kérelemadatok blokkban egyik mező sem szerkeszthető, mindkét mező adatait
automatikusan tölti a program.
Tárgyidőszak: az új kérelem benyújtásánál kiválasztott tárgyidőszak.
Igényelt összeg: az alcélterületek blokkban rögzített adatok alapján igényelt összeg.
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Blokkok és mezők – Alcélterületek
Alcélterületek:

A Beszúr gomb segítségével minden olyan alcélterülethez új sort kell felvinni, amelyhez
számla adatokat kíván az ügyfél rögzíteni. A nyíl ikon a Számla adatok fülre navigál, amely
alapján az alcélterületekhez tartozó összeg számolódik.
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Az új sor felvitelét követően a Szerkeszt gomb (ceruza ikon) megnyomásával felugró
szerkesztő felületen legödrülő listából lehet a kérelmezőnek és a tárgyidőszaknak megfelelő
célterületet és alcélterületet kiválasztani.
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Az alcélterületre igényelt hozzájárulás összege és az Elvégzett vizsgálatok száma (db)
mezőket a Számla adatok fülön kitöltött adatok alapján automatikusan tölti a program.
Szerkeszt gomb – az adott adatblokk szerkesztését teszi lehetővé. Azon adatblokkban, ahol
szerkeszt gomb található, az adatblokkban található adatmezők csak a Szerkeszt gomb
megnyomását követően megnyíló ablakban szerkeszthetőek.
Ellenőrzés – gomb megnyomásával indíthatóak az adott szerkesztő felülethez tartozó
ellenőrzések.
Rendben – gomb megnyomásával zárható be a szerkesztő felület. A rögzített adatok mentődnek,
amennyiben a Rendben gomb megnyomásával lépett ki a szerkesztő felületről.

Számla adatok:

A Számla adatok fülön az Alcélterületek fülön megszokott módon a Beszúr gomb
segítségével lehet új sort felvinni és az adott alcélterülethez tartozó adatokat (Számla
azonosító száma, Az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma, Számla alapján igényelhető
támogatás összege Ft) rögzíteni. Az Elvégzett vizsgálatok száma (db) mező csak bizonyos
alcélterületek esetén aktív, amennyiben a mező nem aktív, nem szükséges a töltése.
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Az Excel import gomb használatával nagyobb adatmennyiség esetén a számlák adatainak
excel fájlból való feltöltése lehetséges.
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Blokkok és mezők – Fájlok csatolása
A Fájl kiválasztása gomb segítségével lehet csatolandó dokumentumokat feltölteni.

A feltöltést követően a dokumentum megfelelőségét a Feltöltött dokumentum ellenőrzése
rovatban kell nyugtázni.
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Blokkok és mezők – Nyilatkozatok
A kérelem adatainak kitöltését követően a Nyilatkozatok fülön az Elolvas gombbal lehet
megnyitni a nyilatkozatokat, melyek elolvasását az Elfogadom vagy Nem fogadom el
válaszokkal lehet nyugtázni. („Nem fogadom el” válasz esetén a kérelmet nem lehet beadni.)
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Blokkok és mezők – Tájékoztatás
A Tájékoztatás blokkban található linken jelen Kitöltési útmutató érhető el.
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