
Méh állatjóléti támogatás beadási segédlet

1. A támogatás igénylése ezen a linken indul: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

Az  ügyfélkapus  bejelentkezés  után  beírjuk  a  felhasználónevünket  és  jelszavunkat  majd  a  belépés
gombra kattintunk

2. A  bejelentkezés  után  az  alábbi  útvonalon  érjük  el  a  szükséges  menüpontot:  Elektronikus
kérelemkezelés/ Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Támogatási Kérelem/Állatjóléti intézkedés/
VP Méh állatjólét/ Támogatási kérelem benyújtása

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/


3. Az új kérelem gomb megnyomásával elkezdhetjük a támogatás beadását

4. Első lépésként az ügyfélre vonatkozó kérdéseket  kell  töltenünk (név, telefonszám) majd a képen is
látható szerkeszt mező alatti tollra kattintva további kérdéseket kell megválaszolnunk.

A megjelenő oldalon is kiválasztjuk a ránk vonatkozó válaszokat majd ellenőrzés és rendben gombbal 
léphetünk vissza.



Amennyiben őstermelők vagy egyéni  vállalkozók vagyunk akkor az ügyfél  minősítés  kódjánál
mikrovállalkozást kell kiválasztani. Ezek a gazdálkodási formák átláthatónak minősülnek, így az
alábbi kérdésre:

 A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény
erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég?

Igennel kell válaszolnunk!

5. A  kötelezettségvállalás  fülön  megadhatjuk,  hogy  mennyi  méhcsaládot   szeretnénk  bevonni  a
támogatásba  (értelemszerűen  lehet  kevesebbet  is  bevinni)  és,  hogy szeretnénk-e  vállalni  az  építtető
keretet. 

Amennyiben  úgy  gondoljuk,  hogy  a  rendszer  nem  jeleníti  meg  az  összes  tenyészkódunkat  amely
jogosult lenne a támogatásra, akkor a beszúrás gombbal új sor vihetünk fel.



6. A tartalmi értékelés fülön el kell fogadni a nyilatkozatot.

7. Amennyiben az ügyfél adatok fülön azt választottuk, hogy átláthatóak vagyunk, abban az esetben nem
kell átláthatósági nyilatkozatot tennünk. 

8. A  fájlok  csatolása  fülön  feltöltjük  a  kérelem  értékeléséhez  szükséges  összes  dokumentumot,  majd
kiválasztjuk a megfelelő kategóriát. 



Csatolmányok: 
 Állatjóléti terv 8. sz. melléklet (kötelező)
 Termelői csoport vagy termelői szervezet tagsági igazolás (nem kötelező)
 Munkáltatói igazolás vagy társasági szerződés (nem kötelező)
 Ökológiai tanúsítvány (nem kötelező)
 Végzettséget igazoló oklevél (nem kötelező)

FONTOS! OMME által kiállított igazolást nem szükséges csatolni a kérelemhez.  Az egyesületi
tagságot egyesületünk a központi adatbázisból biztosítja az Államkincstár részére.

Amennyiben  valamit  nem csatoltunk  a  kérelemhez  akkor  azt  hiánypótlásban  már  nem fogja
tőlünk  kérni  az  Államkincstár.  Ezért  kérjük  a  méhészeket,  hogy  minden  rendelkezésre  álló
dokumentumot  csatoljanak be a kérelemhez, ne csak a kötelező elemet.

9. Miután mindent kitöltöttünk kattintsunk az ellenőrzés gombra. Amennyiben nem jelentkezik beadást
akadályozó piros hiba, aktívvá válik a beadás gomb.


