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1. A dokumentum célja
Jelen dokumentum célja, a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a petéző méhanya,
párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának költségeire igénybe vehető támogatáshoz (méhanya
támogatás) kialakított elektronikus kérelem benyújtó felület bemutatása a felhasználók részére. A
dokumentum segítségével a felhasználók megismerhetik az elektronikus benyújtó felület
működését.
2. Fontos tudnivalók
A 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 (a
továbbiakban: Rendelet) alapján minden érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi
(OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó támogatást vehet igénybe a
méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal
történő pótlásához.
Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:
 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően
a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,
 az adott végrehajtási időszakban a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos
egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM
rendeletben (a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) foglaltaknak megfelelően
bejelentette a végrehajtási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a
szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes
megyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával
egyidejűleg,
 megfelel a Rendeletben előírt feltételeknek,
 a kifizetési kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik a
kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 a kifizetési kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a kifizetési
kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) listáján szereplő,
minősített törzscsaládtól származó, származási igazolással rendelkező, párzott, petéző
méhanyát, párzatlan méhanyát, vagy anyabölcsőt vásárol.
A kifizetési kérelmeket 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 az I. végrehajtási időszakban
2020. február 20. és 2020. augusztus 3. között.
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A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.
FIGYELEM! A kifizetési kérelem benyújtásához nincsenek papír alapon rendszeresített
nyomtatványok. A Kincstár a kifizetési kérelmet visszautasítja, amennyiben nem elektronikus
úton, ügyfélkapun 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.
Amennyiben az ügyfél kifizetési 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 a Kincstár
általi nyilvántartásba vétele!
FONTOS, hogy soha ne halassza a kifizetési 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 kifizetési kérelem kitöltését megelőzően az alábbi adatokra, dokumentumokra lesz szüksége:
1 Amennyiben saját nevében adja be a kérelmet:
o ügyfél azonosító szám,
o a kifizetési kérelem kitöltő felületével kapcsolatos információkat tartalmazó jelen
felhasználói kézikönyv.
2 Amennyiben meghatalmazott útján kívánja a kérelmet beadni:
o a meghatalmazó ügyfél-azonosító száma,
o a meghatalmazott ügyfél-azonosító száma,
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o érvényes meghatalmazás, amelyről részleteket a Kincstár honlapján az
Ügyfélnyilvántartás
menüpontban
talál
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo//tamogatas/893/jogcimismerteto),
o a kifizetési kérelem kitöltő felületével kapcsolatos információkat tartalmazó jelen
felhasználói kézikönyv.
3. A kifizetési 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 kifizetési kérelem adatainak feltöltése – bővebb információt a jelen kézikönyv további
pontjaiban talál.
5. A kifizetési kérelem benyújtása – bővebb információt a jelen kézikönyv Teendők új
kifizetési kérelem benyújtása esetén című pontjában talál.
A kifizetési 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/).
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:
 elektronikus ügyintézés felülete, amelyen keresztül lehetőség van a kérelem elektronikus
benyújtására;
 általános, illetve a kérelemmel kapcsolatos kérdések feltevését támogató felület;
 a jogcímmel kapcsolatos hírek, közlemények, jogszabályok;
 gyakori kérdések listája;
 ügyfél-tájékoztatási rendszer felülete.
A honlap főoldalán az Elektronikus ügyintézés gombot megnyomva lehet eljutni az e-ügyintézés
oldalra, ahonnan ügyfélkapus belépést követően érhetőek el az egyes támogatási intézkedések
speciális kérelembenyújtó felületei, illetve az ügyfél-tájékoztató és ügyfél-nyilvántartással
kapcsolatos menüpontok.
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A honlapon, a Kérdés feltevése menüben tehet fel egyedi kérdéseket, amelyek 24 órán belül
megválaszolásra kerülnek.

5. Belépés a kérelem benyújtó felületre
FONTOS! Az elektronikus felület Google Chrome vagy Mozilla Firefox 60.00 vagy magasabb
verzió számú böngészőre lett optimalizálva! Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés,
megnyitás, mentés!
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 az kérelem beadása nem lehetséges.
A kifizetési kérelem benyújtásához látogasson el a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
weboldalra, és kattintson az Elektronikus ügyintézés majd ezt követően a megnyíló új oldalon az
Alkalmazás megnyitása gombra.
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Egy másik lehetőségként a honlap megnyitása után a lap aljára görgetve az Alkalmazások sávban
feltüntetett Elektronikus kérelembeadás gombra kattintva közvetlenül elérhető a felület:

1. lépés
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 Felhasználói név és a jelszó megadását követően az ügyfélkapu azonosítja az ügyfelet, sikeres
bejelentkezéskor az alábbi üzenetet jelenik meg rövid időre.
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3. lépés
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 hibaüzenet jelenik meg – miszerint Ügyfélkapu
oldali hiba történt – akkor az nem a Kincstár által működtetett portál működésével kapcsolatos hibát
jelez. Ilyen típusú hiba esetén az Ügyfélkapu ügyfélszolgálatát kell keresni.
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Sikeres ügyfélkapus bejelentkezés esetén az ügyfélkapu visszaküldi a tranzakciós kódot, amely az
adott ügyfél-bejelentkezést azonosítja. Viszontazonosításhoz a portál megkeresi az ügyfelet az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
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.

Amennyiben a természetes azonosítók eltérnek, hibaüzenet jelenik meg. Ebben az esetben kérem
vegyék fel a kapcsolatot a Kincstár Központi ügyfélszolgálatával ((1) 374-3603, (1) 374-3604) és
egyeztessék le az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (Gazda rendszerben)
nyilvántartott adatokat.
6. A bejelentkezést követő teendők
A bejelentkezés történhet:
 saját néven,
 meghatalmazottként.
Rögzített meghatalmazás hiányában a bejelentkezést követően rögtön megnyílik a benyújtó felület.
Amennyiben rendelkezik megfelelő, az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített
meghatalmazással első lépésként ki kell választania, hogy a saját nevében vagy meghatalmazottként
kíván-e kifizetési kérelmet benyújtani.
Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja a listából Meghatalmazóit.
Amennyiben most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót válassza!
A megjelenő oldalon adja meg az ügyfélkapus regisztrációnál választott felhasználói nevét és
jelszavát:
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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.
7. Adategyezetés - nyilvántartási adatok
Amennyiben Ön adott évben először lép be a benyújtó felületre, egy adategyeztető oldal jelenik
meg, amelynek lépéseit követve Ön végrehajthatja az ügyfél-nyilvántartási adatokra vonatkozó
adategyeztetést. Ez az oldal csak az első belépéskor ugrik fel.

Amennyiben az adatokban változás nem következett be, úgy a Nyilatkozat adatok helyességéről
menüpont alatt lévő űrlap benyújtásával tehet eleget az ügyfél adategyeztetési kötelezettségének.
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Az adategyeztetés után tudja folytatni az kérelem benyújtását. Nyomja meg a Vissza a menüre
gombot.

Kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő személy neve szerepel-e a „Képviselt cég vagy személy”
megnevezést követően. Ha nem, akkor a Képviselt választás menüpontra kattintva
megváltoztathatja képviselt személyt vagy szervezetet.

8. A kifizetési kérelem kitöltésének megkezdése
Mielőtt megkezdi az kérelem kitöltést, tanulmányozza át a Rendeletet, a 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 igénybe vehető egyes
méhészeti támogatásokról szóló 10/2020. (II. 20.) számú Kincstár Közleményt (ami elérhető a
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452/kozlemeny
címen) és jelen kézikönyvet.
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A belépést követően az alábbi menüpontból indul a méhanya támogatása iránti kérelem benyújtása.
Válassza ki a menülistából az Elektronikus kérelemkezelés/ Piaci intézkedések/ Belpiaci intézkedése
/ Magyar Méhészeti Nemzeti Program/ Méhanya támogatás méhészek részére menüpontot:

Ezt követően a Bizonylat előválasztó felület jelenik meg, amin lehetősége van:
 új kérelem kitöltésének indítására a Méhanya támogatás méhészek részére gomb
megnyomásával,
 megkezdett kérelem kitöltésének folytatására a Rögzítés alatt álló kérelmek blokkban
található Folytatás gomb megnyomásával vagy a végleges törlésére a Törlés gomb
megnyomásával,
 a benyújtott kérelem módosítására a benyújtást követő 10 napban a Beadott kérelmek
blokkban található Módosítás gomb megnyomásával,
 a benyújtott kérelem mentésére a Beadott kérelmek blokkban található Letöltés menüpont
alatt a Pdf export gomb választásával a lenyíló menüből,
 a Menü gombbal a főmenübe léphet vissza.
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9. Teendők új kifizetési kérelem benyújtása esetén
Új kifizetési kérelem benyújtásához, a Bizonylat előválasztó felületen az Új kérelem gombra kell
kattintani.
Amennyiben még vagy már nincs nyitva a benyújtási időszak, az aktuális végrehajtási időszaknak
megfelelő benyújtást akadályozó hibaüzenet jelenik meg. A Rendben gomb megnyomása után
visszatér a program a Bizonylat előválasztó felületre. Ebben az esetben nincs lehetőség kérelem
benyújtására.
Amennyiben lehetőség van kifizetési kérelem benyújtására, az alábbi ablak jelenik meg, ahol
ellenőrizni kell, hogy megfelelő-e a végrehajtási időszak.

A Mégsem gombra kattintva visszatér a program a Bizonylat előválasztó felületre.
A Rendben gomb megnyomásával a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg:

A RENDBEN gomb megnyomása után megjelenik még egy figyelmeztető üzenet, amely a
kérelembenyújtás legfontosabb szabályaira hívja fel a figyelmet:
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A Rendben gomb megnyomásával megnyílik a kifizetési kérelem benyújtó felület.
A MÉGSEM gombra kattintva visszatér a program a Bizonylat előválasztó felületre.
10. Alapvető műveletek a felületen
A felület különböző blokkokból áll, amelyek a kérelem kitöltésének rendszerezését segítik.
1. Menüsáv
2. A felületen mindig megjelenő Általános adatok blokk
3. Az egyes specifikus adatokat tartalmazó Fülek és a hozzájuk tartozó adatlapok
4. Hibalista
Menüsáv
A menüsávban található egyes gombok és jelölések funkciója:

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!)
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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 benyújtott kérelem
saját azonosítószámmal rendelkezik, az itt megjelenített dokumentum jobb felső sarka, ahol az
azonosító szerepelne, azonban üres és a dokumentumon is feltüntetésre kerül, hogy ez nem egy
végleges verzió. Az ezen módon kinyomtatott kérelem nem benyújtható, csupán tájékoztató jellegű!
11. A kifizetési kérelem űrlap kitöltése
Általános adatok blokk
Az Általános adatok panelen az azonosítási információ, az ügyfél és a meghatalmazott adatai
automatikusan töltődnek, a megjelenő adatok nem szerkeszthetőek.

Azonosítási információ:
A kérelmet benyújtó ügyfél ügyfél-azonosító számát tartalmazza. Az adatokat az ügyfélnyilvántartási rendszerben megtalálható adatokkal tölti fel a program. Nem szerkeszthető mező.
Ügyfél adatai:
A kérelmet benyújtó ügyfél adatait tartalmazza. Az adatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megtalálható adatokkal tölti fel a program. Nem szerkeszthető mező.
Meghatalmazott adatai:
A meghatalmazott adatait tartalmazza. Nem szerkeszthető mező.
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Kapcsolattartási információk:
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.
Kérelemadatok fül
Alap adatok blokk
A kérelemadatok fül mezőit az alábbiak szerint kell kitölteni.

Végrehajtási időszak:
Automatikusan töltődik a Bizonylat előválasztó felületen megjelenő adatok alapján.
Alintézkedés:
Automatikusan töltődik a Bizonylat előválasztó felületen megjelenő adatok alapján.
Adózási adatok:
Legördülő menüből az alábbi lehetőségek közül kell választani, a mező kitöltése kötelező:
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ÁFA visszaigénylésre nem vagyok jogosult
ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok
Nem vagyok alanya az ÁFA törvénynek, de tevékenységem az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá esik

Részleges ÁFA visszaigénylésre vagyok jogosult

FONTOS! A támogatási összeget a kérelmező adózással kapcsolatban tett nyilatkozata alapján kell
megállapítani. A támogatás alapja  fő szabály szerint  a kérelmező által megfizetett költségeknek
az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nélküli összege. Ugyanakkor, amennyiben a
kérelmező:
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
értelmében ÁFA-levonásra nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a
támogatás alapját képező számla ÁFA-t tartalmazó bruttó összege;
b) az Áfa tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges ÁFA- levonásra
jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az Áfa tv. arányosításra vonatkozó előírásai
szerint le nem vonható ÁFA összegével nő a támogatási alapként elszámolható
költségek összege. Ebben az esetben a jogosult támogatási összeg maghatározásakor a
számla nettó értékét kell alapul venni és növelni kell a le nem vonható ÁFA összegével;
c) nem alanya az Áfa tv.-nek, de 2019. december 31-én az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti adóalanyisággal rendelkezik, akkor a támogatás
számításának alapja – az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság időszakára vonatkozóan –
az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható, 2019. évi számlák ÁFÁ-t
tartalmazó bruttó összköltsége, az ezt követően kiállított számlák esetében az a) vagy
b) pont szerint elszámolható összeg.
Áfa visszaigénylés mértéke:
Amennyiben részleges ÁFA visszaigénylésre jogosult, írja be annak mértékét:

Amennyiben részleges ÁFA visszaigénylésre jogosult, a mező kitöltése kötelező, egyéb esetben
üresen marad.
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A kifizetési kérelem benyújtásának évében az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME)
tagja vagyok:
Legördülő menüből Igen / Nem választható, a mező kitöltése kötelező.
Figyelem! Kizárólag a kifizetési kérelem benyújtásának évében az OMME tagsággal kérelmező
jogosult támogatás igénybevételére.

A kérelembenyújtás napján tulajdonomban lévő méhcsaládok száma (db):
Meg kell adnia, a kifizetési kérelem benyújtásának napján tulajdonában lévő méhcsaládok
darabszámát. A mező kitöltése kötelező. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásának napján
nem rendelkezik méhállománnyal, nem jogosult támogatás igénybevételére.
FONTOS! A támogatási jogosultság alapja az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi
méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben
foglaltak szerint megtett és
 a 2019. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti végrehajtási időszakban (I. végrehajtási
időszak) a Rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, azaz 2020. január 21ig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a 119/2007.
(X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR)
szerint nyilvántartásba vett, és
 a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.
A fenti, TIR nyilvántartásba vett méhcsaládok számát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(a továbbiakban: NÉBIH) elektronikus úton átadja a Kincstár részére a kifizetési kérelem
bírálatához. Amennyiben a NÉBIH által átadott TIR nyilvántartásban szereplő méhcsaládjainak
száma kevesebb, mint a kifizetési kérelem benyújtásának napján tulajdonában lévő méhcsaládok
száma, a támogatás összege a TIR nyilvántartás alapján kerül meghatározása. Amennyiben a
kifizetési kérelem benyújtásának napján tulajdonában lévő méhcsaládok száma kevesebb, mint a
NÉBIH által átadott TIR nyilvántartásban szereplő méhcsaládjainak száma, a támogatás összege a
kifizetési kérelem benyújtásának napján tulajdonában lévő méhcsaládok száma alapján kerül
meghatározásra.
Figyelem! Az adott végrehajtási időszakban szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR
nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem
igényelhető. A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért,
a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a támogatás kérelmezője a felelős.
Igényelt párzott, petéző méhanya (db):
Igényelt párzatlan méhanya (db):
Igényelt anyabölcső (db):
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Ebben a három mezőben kell megadnia, hogy hány db párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya,
illetve anyabölcső vásárlása után igényel támogatást.
A támogatás:
a) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám 120%-a
50%-ának megfelelő számú párzott, petéző méhanyára,
b) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám 120%-a
50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám 120%-ának
megfelelő számú anyabölcsőre, vagy
d) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám 120%-ának
mértékéig az a)-c) pontok szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, az a)-c)
pontok feltételeinek figyelembe vételével
vehető igénybe.
Amennyiben nem igényel valamelyik méhanya vagy anyabölcső után támogatást, a megfelelő
mezőbe nullát kell írni.
Amennyiben a méhcsaládszám 120%-ának 50%-a nem egész számra jön ki, a kérelemhez mellékelt
számlá(k)on szereplő méhanya, anyabölcső darabszámát figyelembe véve, a matematika szabályai
szerint kell kerekíteni.
Összesen igényelt méhanya és anyabölcső (db):
Nem kell kitölteni, automatikusan számítja a felület a fenti három mező értéke alapján.
Igényelt támogatás összege párzott, petéző anyára (Ft):
Igényelt támogatás összege párzatlan anyára (Ft):
Igényelt támogatás összege anyabölcsőre (Ft):
Ebben a három mezőben kell megadnia, hogy a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan
méhanya, illetve anyabölcső vásárlása után mekkora támogatást igényel.
A támogatás mértéke:
 párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 1 600 forint,
 párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 650 forint.
Amennyiben nem igényel valamelyik méhanya vagy anyabölcső után támogatást, a megfelelő
mezőbe nullát kell írni.
Számlák alapján támogatható összeg párzott, petéző anyára (Ft):
Számlák alapján támogatható összeg párzatlan anyára (Ft):
Számlák alapján támogatható összeg anyabölcsőre (Ft):
Összesen igényelhető összeg számlák alapján (Ft):
Nem kell kitölteni, a felület automatikusan kiszámítja a kérelembenyújtás napján tulajdonában lévő
méhcsaládok száma, az adózási adatok, a Rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető
támogatási összeg, illetve a Számla adatok fülre felrögzített számlá(k) adatai alapján, a maximálisan
igényelhető támogatás összegét.
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Számla adatok fül
A számla adatok fül mezőit az alábbiak szerint kell kitölteni.
Számlák blokk
Számla felvitelét a +Beszúr gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A +Beszúr gomb ismételt
megnyomásával egy újabb számla adatai rögzíthetőek. Legalább 1 számla rögzítése kötelező.

A már rögzített számlák szükség esetén a számla előtti négyzetbe kattintással (kijelöléssel), majd a
Töröl gomb megnyomásával törölhetőek. Az összes számla törléséhez először kattintson az Összes
kijelölésre törlésre gombra, majd a Töröl gombra.
Számla sorszáma:
Ebben a mezőben a számla sorszámát kell megadnia, a mező kitöltése kötelező.
Figyelem! A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő
összegekre kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, ha a számla a kérelmező nevére és a
Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a
számla teljesítésének napján nyilvántartott címére került kiállításra.
Számla típusa:
Az alábbi legördülő listából kell kiválasztania a megvásárolt termék típusát, a mező kitöltése
kötelező:
 anyabölcső
 párzatlan méhanya
 párzott, petéző méhanya
A számlák blokkba a támogatás alapját képező összes számlát fel kell rögzítenie. Amennyiben
többféle terméket vásárolt, azokat külön-külön sorban kell felrögzítenie. Amennyiben egy számlán
többféle termék szerepel, azokat szintén külön-külön sorban kell felrögzítenie.
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Külföldi bizonylat:
Itt kell megadnia, hogy külföldi vagy hazai számla kerül rögzítésre, a mező kitöltése kötelező.
Számla kiállító adószáma:
Ebbe a mezőbe a számla kiállító adószámát kell berögzíteni a számláról, a mező kitöltése kötelező.
Magyarországi számla esetén a kiállító adószámát 8-1-2 formátumban kell megadni. Külföldi
számla esetében nincs ilyen megkötés, mivel ez országonként eltérhet.
Számla teljesítésének napja:
Naptár funkció segítségével a számla teljesítésének napját kell berögzítenie.
A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre
abban az esetben nyújtható támogatás, ha az az I. végrehajtási időszak tekintetében 2019. augusztus
1. és a kérelembenyújtás napja közötti időszakra esik.
FIGYELEM! A számla teljesítésének időpontja eltérhet a számla kiállításának időpontjától, abban
az esetben, ha az eszköz árát átutalással egyenlítették ki. A fizetési mód megadásánál a bankkártya
és az utánvét is gyakorlatilag készpénzes vásárlásnak minősül.
Fizetési mód:
Legördülő listából az alábbiak közül kell választani, a mező kitöltése kötelező:
 Készpénz
 Átutalás
 Utánvét
 Bankkártya
Átutalás esetén a kifizetést igazoló bizonylat száma:
Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – termékbeszerzés alapján
fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással
teljesítette, a kifizetést igazoló bizonylat azonosítószámát kell feltüntetni. Átutalás esetén a mező
kitöltése kötelező.
Netbank alkalmazása esetén, a tranzakció azonosítószámát kell feltüntetni.
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Figyelem! Az átutalásos fizetés esetén az áru ellenértékének kiegyenlítését, a tranzakció
megtörténtét tartalmazó bankkivonat, vagy az eladó által kiadott fizetés beérkezését tanúsító
igazolás megküldésével kell igazolni.
Számla tételek blokk
A Számlák blokknál már megismerthez hasonló módon lehet az egyes számlatételek felvitelét is
elvégezni. A +Beszúr gombra kattintva írható be új számlatétel. Minden számla sorhoz kötelező
legalább egy számlatételt rögzíteni. A +Beszúr gombra kattintva több számlatétel sor is rögzíthető.
Több számlatétel fordulhat elő pl. abban az esetben, ha az eszköz árát több részletben egyenlítették
ki, és ez egy számlára került felvezetésre.

A már rögzített számlatételek szükség esetén a számlatételek előtti négyzetbe kattintással
(kijelöléssel), majd a Töröl gomb megnyomásával törölhetőek. Az összes számlatétel törléséhez
először kattintson az Összes kijelölésre törlésre gombra, majd a Töröl gombra.
Termék megnevezése a számlán:
Amennyiben egy számlán többféle termék szerepel, azokat külön-külön sorban kell rögzíteni.
Méhanya / anyabölcső (db):
Ebben a mezőben kell rögzíteni, hogy hány db méhanya, anyabölcső szerepel a számlán
Termék nettó számla értéke (Ft):
Automatikusan számítja a felület az Áfa tartalom és a termék bruttó szála mértéke alapján, nem kell
kitölteni.
Áfa tartalom (%):
A számlán feltüntetett ÁFA tartalmat kell berögzíteni legördülő lista segítségével, a mező kitöltése
kötelező.
Az Áfa tartalom Magyarországon a legtöbb esetben 27%, külföldi számlák esetében a legördülő
menüből lehet eltérő ÁFA tartalmat választani. A rendszer a bruttó számlaértékből és az Áfa
mértékéből kiszámolja a számla nettó értékét. Az Áfa visszatérítésre jogosult kérelmezőnél a
támogatás összegét a nettó számlaértékből számítja a program, az Áfa visszatérítésre nem jogosult
kérelmezőnél pedig a bruttó számlaértékből.
Termék bruttó számlaértéke (Ft):
A számla tétel bruttó értékét kell berögzíteni, a mező kitöltése kötelező.

23 / 33

Fájlok csatolása fül
A Fájlok csatolása fülön van lehetősége a kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok
feltöltésére. Legalább egy fájl feltöltése kötelező, feltöltött fájl nélkül kifizetési kérelem nem adható
be!
Feltölthető fájltípusok: .pdf, .jpeg, .png, stb.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
 a kérelmező nevére és címére kiállított számla,
 a megvásárolt párzott petéző méhanya, párzatlan méhanya vagy anyabölcső származási
igazolása,
 átutalás esetén az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
A + Fájl kiválasztása gomb megnyomásával megjelenik a fájlkereső felület. Itt a számítógép
mappáiból ki kell keresni a feltöltendő fájlt. A keresés után a Megnyitás gombbal lehet kiválasztani
a megfelelő fájlt, ami ezután feltöltésre kerül.

A csatolt fájlokat a Letöltés oszlopban, a megnevezésre kattintva lehet megnyitni és ellenőrizni
annak tartalmát, olvashatóságát.
Ezt követően, az ügyfélnek a Feltöltött dokumentumot ellenőriztem mezőben, legördülő listából
kell választania Igen/Nem lehetőségek közül. A mező kitöltése kötelező. Az ellenőrzés
visszajelzése nélkül a kérelem nem beadható.
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Amennyiben az adott dokumentum tévesen került csatolásra, a dokumentum előtt lévő „Töröl”
mezőbe egy pipát téve, majd a „Töröl” gomb megnyomásával törölhető.

Irattípus mező:
Meg kell adnia a csatolt melléklet irattípusát, legördülő listából az alábbiak közül kell választania, a
mező kitöltése kötelező
 ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya
 párzott petéző méhanya/ párzatlan méhanya /anyabölcső származási igazolása
 Számla másolata
Számla másolat irattípus csatolása nélkül nem adható be kifizetési kérelem. Amennyiben a számla
teljesítés átutalással történt, Ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya
irattípust is kötelező csatolni a kérelemhez.
Nyilatkozatok fül
A kérelem benyújtását akadályozó hiba a Nyilatkozatok elolvasásának elmulasztása. Az
gombra kattintva van lehetősége a nyilatkozat elolvasására. A nyilatkozat
szövegének alján, az Elfogadom gomb megnyomásával kell elfogadnia a nyilatkozatok tartalmát.
Ezt követően, A nyilatkozatok tartalmát megismertem és elfogadom mező értéke automatikusan
Igen lesz.
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A nyilatkozatokat kötelező elfogadni, ennek hiányában nem lehet a kérelmet benyújtani, a kérelem
beadását akadályozó hibaüzenet jelenik meg:
Tájékoztatás fül
A Tájékoztatás fülön szereplő link segítségével könnyen a Kincstár honlapjára navigálhat, ahol
minden kitöltéshez szükséges információ megtalálható.

Hibalista
A képernyő alsó részén kerülnek felsorolásra a kitöltés közben felmerülő hibák, amelyek egy része
(piros színnel jelölve) benyújtást akadályozó funkcióval rendelkezik. Ameddig ilyen hibát találnak,
a kérelem menthető, de nem nyújtható be.
12. A kérelem beadása
Amennyiben befejezte a kérelem kitöltését, és benyújtást akadályozó hiba nem áll fenn, úgy a
Beadás gombra kattintva tudja azt beadni. Kérjük, mielőtt beadná, ellenőrizze a kérelmet,
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. 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 üzenet jelenik meg:
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Ebben az esetben a Vissza a menüre gombra kell kattintani, majd újból kiválasztani az Elektronikus
kérelemkezelés/ Piaci intézkedések/ Belpiaci intézkedések / Magyar Méhészeti Nemzeti Program /
Méhanya támogatás méhészek részére menüpontot. Itt a Rögzítés alatt álló kérelemnél a Folytatás
gombra kell kattintani, majd a kérelembe belépve folytatható a benyújtás.

Amennyiben a kérelem készen áll a benyújtásra, a Beadás gombra kell kattintani a felső
menüsávban, ezt követően, a kérelem végleges benyújtását megelőzően ismételten felugrik egy
ellenőrző panel.

Jóváhagyás a Beadás gombbal történik, ez után fejeződik csak be a beadási művelet. Amennyiben
itt fedezi fel, hogy valamely ok miatt mégsem nyújtaná be a kérelmet, a Mégse gombra kattintva
visszaléphet a kérelembe, majd abból kilépve a kérelem Rögzítés alatt álló állapotban marad és a
Törlés gombban törölhető.
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Sikeres beadás esetén az alábbi üzenetet kapja:

A benyújtott kérelem törlése nem lehetséges. Amennyiben mégis meggondolta magát és kérelmét
vissza szeretné vonni, úgy azt az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok
elektronikus beküldése menüpontban kezdeményezheti.

13. A kérelem módosítása
Amennyiben mentett, de még be nem nyújtott kérelme van, a kérelem benyújtását a Rögzítés alatt
álló kérelmek sorában szereplő Folytatás, majd az Igen gombra kattintva indíthatja el.
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Fontos, hogy a Kincstár csak a benyújtott kérelmeket bírálja el, amennyiben csak mentett
kérelme van, az nem elegendő a támogatás igényléséhez.
Amennyiben a kérelem nem csak mentett állapotú, hanem benyújtásra is került a Beadott
kérelmek sorában szerepel.
A kifizetési kérelem módosítására a kifizetési kérelem benyújtását követő 10 napon belül van
lehetőség. 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 Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus kérelemkitöltő felületen megtett
javítást, illetve módosítást a kifizetési kérelem módosításaként kezel. Módosítás esetén a Kincstár
minden esetben az utolsóként benyújtott kérelem adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza
meg a döntését. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja minden esetben az utolsó módosító
kérelem benyújtásának időpontja lesz.
A módosítás indítása az alábbi módon történik. A Beadott kérelmek listájában, a kérelem sorában
a Módosítás, majd az Igen gomb megnyomásával a korábban benyújtott kérelem adatai kerülnek
betöltésre.
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Az adatok újra módosíthatóak, majd benyújtható a fenti módon a kérelem, azonban fontos, hogy
a Kincstár minden esetben az utoljára benyújtott kérelmet fogja elbírálni.
A Nem gomb megnyomásával visszatér a program a Bizonylat előválasztó felületre.
Amennyiben lezárásra kerül a módosítási időszak, a benyújtott kérelem lezárt állapotba kerül a
benyújtó felületen és nem lehet már módosítani. A Beadott kérelmek sorában csak a dokumentum
letöltésének lehetősége marad aktív.
Mivel végrehajtási időszakonként csak egy kérelem nyújtható be, amennyiben már van beadott
kérelme, új kérelem beadása nem lehetséges, az alábbi üzenet jelenik meg:

14. Egyéb dokumentumok benyújtása
Egyéb dokumentumot csak a kérelem adatainak megadását követően, ahhoz csatoltan lehet
benyújtani.
A
kérelemhez
kapcsolódó
egyéb
dokumentumok
benyújtására
az
Általános
ügyintézés/Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüpontból indított
felületen van lehetőség.
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A menüpont kiválasztásával az alábbi panel jelenik meg, ahol az Új beadvány készítése
menüpontot kell választani.

Az ezt követően megnyíló jogcímválasztó felületen a legördülő listából ki kell választani a
Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogcímet.

A Tovább gomb megnyomása után a szükséges adatok megadását, a dokumentum(ok) csatolását
követően kerülhet benyújtásra az irat.
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15. A benyújtott dokumentumok ellenőrzése
A benyújtott kérelem mentésére, a felületről történő exportálására több lehetőség is van.
Egyrészről a benyújtó felületen a beadott kérelmek között lehetőség nyílik a letöltés menüpont
alatt a legördülő listából a PDF Export gombra kattintva menteni a kérelmet. Ezen a felületen
csak az utoljára beadott kérelem szerepel, amelyet a Kincstár bírálni fog.

Másrészről a benyújtott kérelmek, illetve egyéb dokumentumok az Általános ügyintézés/ Beadott
kérelmek megtekintése menüpontból lekérdezve bármikor visszakereshetőek:

A megjelenő panelen a szükséges intézkedés megjelölését követően a lekérdezés után kilistázásra
kerülnek a benyújtott dokumentumok, amelyek vonalkódjára kattintva Pdf formátumban
menthetővé/nyomtathatóvá válnak. Ezen a felületen minden olyan a jogcímhez kapcsolódó
dokumentum elérhető, amelyet a felületen keresztül nyújtottak be.
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