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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a szárítmány-előállítók által igénybe vehető
költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáról
szóló 30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár Közlemény alapján a támogatási kérelem kizárólag a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető
elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus
azonosítással nyújtható be 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között.
A jogcímmel kapcsolatos elektronikus kérelembenyújtásra és elektronikus kapcsolattartásra
vonatkozóan a 30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár Közleményben találhatóak általános információk.
Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva!
FONTOS, hogy soha ne halassza a kérelem benyújtását az utolsó pillanatra, tekintettel az internet
kapcsolatban esetlegesen felmerülhető kimaradásokra, illetve az esetlegesen felmerülő kormányzati
portál, ügyfélkapu karbantartási munkálataira! Rendszeresen mentsen!

II. A RENDSZER ELÉRÉSE ÉS BEJELENTKEZÉS
A rendszer a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el:

Bejelentkezés ügyfélkapun keresztül:

Figyelem! Ideiglenes (30 napos) Ük regisztrálás esetén a kitöltő szoftver nem használható, csak a
véglegesen regisztrált ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást.

III. BELÉPÉS A KÉRELEMBENYÚJTÓ FELÜLETRE
3.1. ELEKTRONIKUS KÉRELEMKEZELÉS
Az „Elektronikus kérelemkezelés” menücsoport alatt találhatóak az intézkedések.
A szárítmány-előállítók költségtámogatása intézkedés kérelembenyújtó felülete az alábbi útvonalon
keresztül érhető el:
Elektronikus kérelemkezelés – Piaci intézkedések – Nemzeti támogatások – Általános csekély összegű
támogatás – Szárítmány-előállítók költségtámogatása

3.2. ÚJ KÉRELEM
A bizonylat előválasztó felületen az „Új kérelem” gombbal indíthat új kérelem bizonylatot:

A kérelem benyújtó felületre való belépés előtt az alábbi tájékoztató ablakok jelennek meg.

Az „IGEN” gomb megnyomása után az alábbi tájékoztató ablak jelenik meg:

A „Rendben” gomb megnyomása után jelenik meg a kérelem benyújtó felület.

IV. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATOK MEGADÁSA
4.1. „ÁLTALÁNOS ADATOK” panel
A kérelemkitöltő felületen megjelennek az Általános adatok, valamint megadhatóak a
Kapcsolattartási információk.

A kezdő felületen az alábbi panelek jelennek meg:

4.2. „FELHASZNÁLÁSI HELYEK” panel
A „Felhasználási helyek” panelen további alpanelek találhatóak, ahol legalább egy Felhasználási
hely, Számla, és Elszámolási kivonat adatot kötelező tölteni!

Valamennyi panelen a „+Beszúr” gombbal vihetők fel sorok.

4.2.1. ”Felhasználási helyek” alpanel
Felhasználási hely alatt értendő az a telephely, vagy székhely, ahol szárítmány-előállítás céljából
tüzelőanyag felhasználás történik az adott tárgyidőszakban az igénylő által.
A felhasználási hely adatokat az adott telephely/székhelyhez kapcsolódóan kiállított elszámoló
számlán szereplő adatok alapján kell megadni.
Amennyiben adott telephelyen/székhelyen az igénylő vonatkozásában több tüzelőanyag-mérő
berendezés is méri a szárítmány-előállításhoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét, abban az esetben
előfordulhat, hogy ugyanazon telephely/székhely címéhez több számla szerinti felhasználási hely
azonosító tartozik.

4.2.2. „Számlák” alpanel
Egy adott felhasználási helyhez kapcsolódóan kell rögzíteni az arra vonatkozó elszámoló számlák
adatait a „Számlák” alpanelen.
A „Számlák” adatainak rögzítéséhez ki kell választani egy adott „Felhasználási hely” sort – kék
háttérrel jelenik meg az aktív sor.

Ezt követően van lehetőség az adott Felhasználási helyre vonatkozóan kiállított elszámoló számlák
adatainak rögzítésére. Egy Felhasználási helyhez kapcsolódóan több számla sor rögzítése lehetséges
a „Számlák” alpanelen „+Beszúr” gombbal.
Példa: az 1. Felhasználási helyhez kapcsolódó elszámoló számlák adatai:

FIGYELEM! A tárgyidőszak 2018.07.01.-2019.06.30. közötti időszak.

„A tárgyidőszakhoz kapcsolódó elszámoló számlákon feltüntetett elszámolási időszak” oszlop
mezőiben szerepelhet olyan érték, amely kívül esik a tárgyidőszakon, tekintettel arra, hogy a
tüzelőanyag szolgáltatók elszámolási időszakai eltérhetnek az adott hónapoktól, azaz az elszámoló
számlán szerepelhet olyan elszámolási időszak, amely részben kívül esik a tárgyidőszakon.
Azonban a támogatás szempontjából kizárólag a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált
tüzelőanyag mennyisége vehető figyelembe. Ezt figyelembe kell venni az „Elszámoló kivonat”
alpanel adatainak rögzítésénél!
„Elszámoló időszaki átlagos fűtőérték” oszlop adatainak megadása:
Amennyiben az elszámoló számlán szerepel az adott elszámolási időszakra vonatkozó fűtőérték, úgy
a számlán szereplő fűtőérték adatot kell szerepeltetni a mezőben.
Amennyiben az elszámoló számlán napi fűtőérték adatok szerepelnek, úgy a szárítmány-előállításra
felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó fűtőérték adatok számtani átlagát kell kiszámolni és a mezőben
szerepeltetni.

Példa: Számla elszámolási időszaka szerinti napok, amelyeken történt szárítmány-előállítás, és
hozzájuk kapcsolódó fűtőérték adatok:
2019.01.09. – 9,05 kWh/m3
2019.01.10. – 8,08 kWh/m3
2019.01.15. – 9,25 kWh/m3
2019.01.17. – 9,65 kWh/m3
2019.01.25. – 9,70 kWh/m3
2019.02.01. – 8,97 kWh/m3
2019.02.07. – 9,78 kWh/m3
Átlagos fűtőérték= (9,05+8,08+9,25+9,65+9,70+8,97+9,78) / 7= 64,48 / 7 = 9,21 kWh/m3
KIVÉTEL: Ha a szárítmány-előállítás tartályos vagy palackos propán-bután gáz felhasználásával
történik, akkor a propán-bután gáz esetében 12,8 kWh/kg átlagos fűtőérték alkalmazandó a számlán
szereplő értéktől függetlenül, vagyis PB-gáz felhasználása esetén minden esetben ezt az értéket kell
kitölteni a felületen.
Ha az elszámoló számlán a fűtőérték megajoule-ban van feltüntetve, akkor a kWh-ra történő
átváltás során szorzótényezőként 0.277778-as értéket kell alkalmazni.

4.2.3. „Elszámoló kivonat” alpanel és Elszámoló kivonat excel fájl kitöltése
Az Elszámoló kivonat a 30/2019. (VII. 8.) számú Kincstár közlemény melléklete szerinti N0790
jelű excel formátumú nyomtatvány.
Számlánként külön-külön kell az „Elszámoló kivonat” alpanelen rögzíteni az adott elszámolási
időszakhoz tartozó Elszámoló kivonat adatait.
Az „Elszámoló kivonat” alpanel adatainak rögzítéséhez ki kell választani egy adott „Számla” sort a
„Számlák” alpanelen – kék háttérrel jelenik meg az aktív sor –, és így aktívvá válik az „Elszámoló
kivonat” alpanelen az „+Excel import” és a „+Beszúr” gomb, amivel felvihetőek sorok.

A Felhasználási helyenként (telephelyenként) és azon belül elszámoló számlánként külön-külön
kitöltött Elszámoló kivonat excel fájlokat az elektronikus kérelemkitöltő felületen kialakított „Excel
import” gomb segítségével lehet feltölteni, illetve az elszámoló kivonat vonatkozó adatait
manuálisan is ki lehet tölteni az elektronikus felületen.
Egy számlasorhoz kapcsolódóan kizárólag egy excel fájl tölthető fel!
Az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg az „+Excel import” gomb megnyomását követően:

Az Elszámoló kivonat excel fájlokat NEM a „Fájlok csatolása” panelen kell feltölteni!

4.2.3.1. Segédlet az Elszámoló kivonat excel fájl kitöltéséhez:
A Rendelet értelmében a támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő a feldolgozandó
termény megnevezését és mennyiségét, a végtermék megnevezését és mennyiségét, valamint a
feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét napi bontásban tartalmazó, belső
nyilvántartást vezessen.
FONTOS! Az Elszámoló kivonat adattartalmának meg kell egyezzen az ügyfél által vezetett
belső nyilvántartás adataival, valamint az elszámoló számlák vonatkozó adataival!
Az Elszámoló kivonat excel fájlokat Felhasználási helyenként (a Felhasználási hely azonosító
megadása mellett), és ezen belül az adott Felhasználási helyhez tartozó elszámoló számlánként
külön-külön, az adott számlán szereplő elszámolási időszakba eső napokra vonatkozóan, napi
bontásban kell kitölteni. Adott nap dátuma többször is szerepelhet a táblázatban, mivel egy adott
napon többféle termény feldolgozása is történhet, így terményenként/termékenként külön-külön
sorban kell felvezetni az adatokat.
1) Ügyfél azonosítási adatok
2) Felhasználási hely: Szükséges megadni a felhasználási hely (telephely/székhely) címét,
valamint az adott felhasználási hely azonosítóját.
3) Számlaadatok: Szükséges megadni az adott Felhasználási helyhez kapcsolódó számla sorszámát
(kizárólag egy számla sorszám adható meg!), valamint az adott elszámoló számlán szereplő
elszámolási időszak kezdeti és vég dátumát.
4) Elszámoló kivonat adatai:
A termény feldolgozás napjának dátuma: Az excelben kizárólag az alábbi dátum formátum
elfogadható: év.hónap.nap (xxxx.xx.xx.)
FIGYELEM! Az Elszámoló kivonaton A termény feldolgozás napjának dátuma az adott számla
szerinti elszámolási időszakba kell, hogy essen!
Továbbá A termény feldolgozás napjának dátuma kizárólag a tárgyidőszakon belüli dátum lehet
(2018.07.01.-2019.06.30).
A feldolgozott termény megnevezése: Érvényesített mezők; lenyíló listából választhatóak ki a
Rendelet szerint meghatározott szárítmány megnevezések, valamint ha adott napon a szárítmányon
kívül más termény feldolgozása (is) történt, ebben az esetben „Egyéb” megnevezést kell választani.
A feldolgozott termény ügyfél által megadott megnevezése: Az alábbi „feldolgozott termény
megnevezések” kiválasztása esetén kötelező kitölteni a vonatkozó cellát, hogy pontosan mi a
megnevezése a terménynek:
- Egyéb
- Élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle (0704)
- Élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér (0706)
- Más dióféle
- Más gyümölcs (0810)
- Más hagymaféle (0703)
- Más zöldség (07 09)
A feldolgozott termény/végtermék mennyisége: A belső nyilvántartás szerinti mennyiség kgban megadva.

Végtermék megnevezése: A belső nyilvántartás szerinti megnevezés.
Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyisége: A belső nyilvántartás szerint vezetett, az
adott terményből a végtermék előállításához, az adott napon felhasznált tüzelőanyag mennyisége.
Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mértékegysége: A belső nyilvántartás szerint vezetett
mértékegység, amely lehet m3 (földgáz) vagy kg (PB gáz).

Az „Elszámoló kivonat” alpanel adatainak kézi kitöltése során ugyanazon előírásokat kell
figyelembe venni, mint a fent leírt Elszámoló kivonat excel fájl kitöltésekor!
A kézi kitöltést, vagy az excel fájl betöltését követően megjelennek az Elszámoló kivonat adatai a
felületen.

Az „Ellenőrzés” gomb megnyomása után a program elvégzi a számításokat és átváltásokat.
A „Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag m3-re átszámolt mennyisége” oszlop mezőinek értéket a
program automatikusan számolja.
A felvitt adatok a „Mentés”gomb megnyomása után rögzítődnek a felületen.

4.3. „KÉRELEMADATOK” panel
Miután a „Felhasználási helyek” panelen valamennyi adat kitöltése megtörtént („Ellenőrzés” után) a
program a „Kérelemadatok” panelen jeleníti meg az „Elszámoló kivonatok” és a „Számlák”
alpanelek adatai alapján a „Tárgyidőszakban szárítmány-előállítására felhasznált összes hőenergia
mennyiség becsült összegét” kWh mértékegységben megadva, illetve a „Tárgyidőszakban

szárítmány-előállítására felhasznált összes hőenergia mennyiség becsült összege szerinti kalkulált
támogatás összegét” EUR-ban.
Az összes felhasznált hőenergia mennyiség kiszámítása a Rendelet 1. melléklete szerint
meghatározott képlet alapján történik:

A tárgyévben szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség
kiszámításának képlete
FHM= (h1×ÁF1) + (h2×ÁF2) + ..+ (hn×ÁFn)
ahol
FHM: felhasznált hőenergia-mennyiség
h: a támogatás alapját képező szárítmány előállítására az adott elszámolási időszakban felhasznált
tüzelőanyag-mennyiség
ÁF: adott elszámolási időszaki átlagos fűtőérték
A Felhasznált hőenergia mennyiségeket Felhasználási helyenként kell meghatározni, és egy adott
Felhasználási helyre vonatkozóan az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
A „Számlák” alpanelen soronként megadott, „Az elszámoló számlákon feltüntetett felhasznált
tüzelőanyag elszámoló időszaki átlagos fűtőértékének kWh/m3-be átszámított értékét” kell
megszorozni az ugyancsak ezen alpanelen megjelenített „Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag
m3-re átszámolt mennyisége összesen” értékével.
A „Számlák” alpanelen lévő „Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag m3-re átszámolt mennyisége
összesen” cella értékét az adott számla szerinti elszámolási időszakhoz tartozó „Elszámoló kivonat”
alpanelen a „Feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag m3-re átszámolt mennyisége” oszlop mezőinek
értékeiből számolja a program. Azonban a számítás során csak a releváns napok értékeit adja össze,
vagyis csak azoknak a napoknak a mennyiségét, amelyeken kizárólag szárítmány-előállítása történt!
Ha az igénylő a tárgyidőszakban az adott telephelyen a szárítmány mellett „Egyéb” terméket is
előállított, akkor annak a napnak a tüzelőanyag-felhasználása, amely során „Egyéb” termék
előállítása is történt, a támogatás alapjaként nem vehető figyelembe.
Miután egy Felhasználási hely tekintetében valamennyi számla szerinti elszámolási időszakra
vonatkozóan soronként meghatározásra került a Felhasznált hőenergia mennyisége, azt követően
azokat össze kell adni. Amennyiben több felhasználási hely van, úgy a Felhasználási helyenként
külön-külön kiszámított értékeket is össze kell adni, és így jön ki a „Kérelemadatok” panelen a
„Tárgyidőszakban szárítmány-előállítására felhasznált összes hőenergia mennyiség becsült
összege” (kWh).
A fenti összes Felhasznált hőenergia mennyiség ismeretében a Rendelet 4. melléklete szerint
meghatározott sávok szerint jeleníti meg a program a kalkulált támogatás összegét.

A tárgyévben igénybe vehető támogatás mértéke a szárítmány-előállítás céljára
felhasznált hőenergia-mennyiség alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
B
A felhasznált hőenergia-mennyiség A felhasznált hőenergia-mennyiség
intervallumának alsó értéke (kWh) intervallumának felső értéke (kWh)
100 000
499 999
500 000
999 999
1 000 000
1 999 999
2 000 000
2 999 999
3 000 000
3 999 999
4 000 000
4 999 999
5 000 000
5 999 999
6 000 000
6 999 999
7 000 000
7 999 999
8 000 000
8 999 999
9 000 000
9 999 999
10 000 000

C
A támogatás összege (euró)
3 700
7 600
15 600
22 666
32 000
40 000
46 666
51 999
55 999
58 666
65 999
66 666

Ezen összegek ismeretében az igénylőnek nyilatkoznia kell az igényelt támogatási összegről, melyet
elfogad vagy nem fogad el.

Amennyiben nem fogadja el a kalkulált támogatási összeget, meg kell adni a leírtaknak megfelelően
igényelt EUR összeget négy tizedesjegy pontossággal.

4.4. „FÁJLOK CSATOLÁSA” panel
Minden esetben szükséges a kérelemhez feltölteni az olvashatóan beszkennelt, a felhasznált
tüzelőanyag mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlák, valamint a telephely(ek)
szerinti érvényes működési engedély(ek) másolatát!
Ezen dokumentumokat a lent látható „Fájlok csatolása” panelen a „+Fájl kiválasztása” gombbal
lehet feltölteni.

A feltöltést követően ellenőrizni kell, hogy megfelelő fájl csatolt-e. Amennyiben megfelelő a
mellékelt dokumentum, akkor „A feltöltött dokumentum ellenőrzése” oszlopban meg kell jelölni az
„IGEN” választ.

A „Mentés”gomb megnyomása után rögzítődnek az adatok.

4.5. „NYILATKOZATOK” panel
Az „Elolvas” gomb megnyomását követően olvashatóvá válnak az „Általános nyilatkozatok”.

A nyilatkozatok pontos áttanulmányozása után kell az „Elfogadom” vagy „Nem fogadom el” gombot
megnyomni.

Az „Elfogadom” gomb megnyomása után válik „A nyilatkozatok tartalmát megismertem és
elfogadom” oszlopban a mező értéke „IGEN”-re, ez így inaktív cella.

A „Mentés”gomb megnyomása után rögzítődnek az adatok.

4.6. „CSEKÉLY ÖSSZEGŰ NYILATKOZATOK” panel
A nyilatkozat az általános csekély összegű támogatásokról szóló leírás tartalmának megismerése
után az igénylőre vonatkozó paramétereket meg kell jelölni az alábbi felületen.

A „Mentés”gomb megnyomása után rögzítődnek az adatok.

4.7. „TÁJÉKOZTATÁS” panel
Jelen segédlet ezen panelen található linken keresztül is elérhető.

V. TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Amennyiben minden adat kitöltésre és a szükséges fájlok feltöltésre kerültek, valamint a
nyilatkozatok elfogadása megtörtént és nincs hibaüzenet, mentés után a „Beadás” gomb aktívvá
válik és a kérelem beadható lesz.

A „Beadás” gomb megnyomása után újabb figyelmeztető üzenet jelenik meg:

Majd a „Beadás” gomb elfogadása után az alábbi üzenet jelenik meg:

A sikeres kérelem beadást követően a bizonylat előválasztó felületen láthatóvá válik a beadott
kérelem vonalkódja és beadási idő, valamint letöltheti a beadott kérelmét PDF formátumban.

Ezt követően új kérelem az ügyfél vagy megbízottja/meghatalmazottja részéről nem adható be.

Ugyanakkor az ügyfél vagy megbízottja/meghatalmazottja a benyújtásra nyitva álló időn belül
módosíthatja a kérelmet a „Módosítás” gomb megnyomását követően. Módosítás esetén az utolsó
beadott kérelem kerül elbírálásra.

