
Kitöltési útmutató 

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe 

vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem 

elektronikus benyújtásához 

 

1. Fontos tudnivalók: 

A támogatás kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár által 

biztosított elektronikus felületen keresztűl. 

Támogatási időszak: 2020. február 01 és 2020. február 28 között. 

Támogatás feltétele:  

- Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már 

nyilvántartásba vett (ügyfél-azonosítóval rendelkeznek), továbbá, 

- akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel 

Az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell 

egyeznie a Kincstárhoz benyújtott, nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal. 

Eltérés esetén hibaüzenetet küld a rendszer és az ügyintézési felületre nem lehet belépni!  

A kérelmet lehetőség van meghatalmazott útján is beadni (pl. méhészeti szaktanácsadó 

meghatalmazása). Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot szaktanácsadójával. 

2. Beadás menete 

A támogatás igénylése az alábbi honlapról indul: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 

 

Lejjebb görgetve az „Elektronikus ügyintézés” menüpontot választjuk 
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A következő megnyíló ablakon az alkalmazás megnyitása pontot választjuk. 

 

 

 

A megnyíló elektronikus alkalmazáson keresztül tudunk bejelentkezni az igénylő felületre. Itt 

a bejelentkezést választjuk, majd a legördülő menüben az „Ügyfélkapun keresztül”  

 

 



A következő oldalon átirányít minket az ügyfélkapu beléptető felületére. Itt szükségünk lesz a 

korábban a kormányablakon keresztül megigényelt felhasználó névre és jelszóra.  

 

 

 

Ha helyesen írta be a szükséges adatokat, akkor megnyílik az elektronikus igénylő felület. 

Amennyiben az évben először lép be a felületre, szükséges lesz elvégezni az éves kötelező 

Ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzést. Az adatellenőrzés lépései: 

- Ügyfél-nyilvántartási ügyek 

- Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

 

 



A megnyíló felületen, először az „Ügyfél nyilvántartási adatok” gombra kell kattintanunk, 

ahol a személyes adatainkat ellenőrizhetjük.  

 

Mindenképpen ellenőrizzük le, hogy a KKV minősítés ki van-e töltve illetve, hogy van-e 

bejelentett bankszámlaszámunk. Ha ez rendben van akkor „Vissza a nyilatkozatra” gomb. 

Már csak el kell fogadnunk a KKV minősítéssel kapcsolatos nyilatkozatot és a beadófelület 

fejlécén található „Beadás” gombra kattintva beküldjük az adategyeztetést.  

 



Ha ez megtörtént indulhat a támogatás igénylése: Elektronikus ügyintézés – Piaci 

intézkedések – Nemzeti támogatások – Mezőgazdasági csekélyösszegű támogatás – 

Méhegészségügyi támogatás 

 

 

 

 

 

Új kérelem indítása menüpont. 

 

A megnyíló felületen az ügyfél adatai automatikusan töltődnek, a piros mezőket mindenképpen 

tölteni kell 



 

Nyilatkozat fül: a fülön a kérelem benyújtásával kapcsolatos általános nyilatkozatok 

szerepelnek. Az elolvas gombra kattintva megjelennek a nyilatkozatok, amelyek megismerését 

követően a lista alján szereplő gombok segítségével választhatja a kérelmező, hogy elfogadja-

e azokat vagy sem. A kérelem benyújtása csak akkor lehetséges, ha ezt elfogadjuk. 

Csekély összegű nyilatkozat fül: a csekély összegű nyilatkozat fülre kattintva a kérelmezőnek 

először nyilatkoznia kell, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben 

és a folyamatban lévő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet alapján vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő 

vállalkozás(ok) jogán részesült-e támogatásban, illetve amennyiben igen, a támogatási összeget 

is meg kell adnia. 

Fontos, hogy ebben a pontban csak az általános csekély összegű támogatás összegét tüntessék 

fel! A mezőgazdasági (Kincstár által kifizetett) csekély összegű támogatások összege (pl. 

méhészeti járművek de minimis támogatása) rendelkezésünkre áll, azzal a saját adatbázisunk 

alapján tudunk számolni. Amennyiben azt jelölte a kérelmező, hogy részesült támogatásban 

kötelező megadnia a támogatás összegét (a mező értéke nem lehet nulla!). Egy és ugyanazon 

vállalkozás esetén nem csak a saját jogon, de a másik vállalkozás jogán igénybe vett csekély 

összegű támogatást is fel kell tüntetnie egy összegben. 

Amennyiben befejezte a támogatási kérelem kitöltését, és benyújtást akadályozó hiba nem áll 

fenn, úgy a Beadás gombra kattintva tudja a kérelmet beadni. 

 

 

Sikeres beadás esetén az alábbi üzenetet kapja: 



 


