
Kitöltési útmutató

Válságtámogatás- méhegészségügyi támogatás

1. Fontos tudnivalók:

A támogatás  kizárólag  elektronikus úton lehet  benyújtani  a  Magyar  Államkincstár  által
biztosított elektronikus felületen keresztűl.

Támogatási időszak: 2023. február 1. és 2023. 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! 

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 – Válságtámogatás- Válságtámogatás- méhegészségügyi támogatás

Új kérelem indítása menüpont.

1. Kérelem adatok fül:

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



A képernyő alsó harmadában szereplő Kérelem adatok fülön szereplő adatok (Időszak, Intézkedés,

Méhcsaládszám (db), Igényelt támogatási összeg (Ft)) mindegyike automatikusan töltődik, nem írható

felül és nem módosítható. 

A Méhcsaládszám (db) mezőben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) által a Kincstár

részére átadott Tenyészet Információs Rendszer (TIR) nyilvántartása szerinti, a 2022. november 15.

napján  a  kérelmező  tulajdonában  lévő  méhcsaládok  száma  kerül  feltüntetésre. Az  igényelt

támogatási  összeg  mezőben  a  támogatási  rendelet  alapján  adható  maximális  támogatási  összeg

(méhcsaládszám*1  000  Ft)  kerül  megjelenítésre,  amely  szintén  automatikusan  töltődik,  nem

szerkeszthető.

A  méhcsaládszám  módosítására  nincs  lehetőség.  Amennyiben  nem  ért  egyet  a  felületen

megjelenített méhcsaládok számával,  abban az esetben a Dokumentumok fülön szükséges ezen

kifogását  (egy  nyilatkozat  és  lehetőség  szerint  egy  azt  alátámasztó  hivatalos  dokumentum

formájában) csatolni a kérelemhez, hogy a bírálat során figyelembe tudjuk venni.

2. Korábban igénybe vett válságtámogatások:

Fontos,  hogy ezen a fülön csak a 25/2022.  (VIII.  31.)  AM rendelet  hatálya alá  nem tartozó,  már

igénybe vett válságtámogatásokat kell feltüntetni. Sem a csekély összegű támogatások értékét, sem

a  Magyar  Méhészeti  Nemzeti  Programból  (pl.  varroa,  méhanya  támogatások)  kifizetett

támogatásokat, sem a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá tartozó többi válságtámogatás

keretében igényelt támogatási összeget.



3. Kapcsolt vállalkozások:

A  Kapcsolt vállalkozás fülön először nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, hogy valamely vállalkozással

kapcsolt  vállalkozásnak  minősül-e.  Ezt  a  legördülő  lista  minősülök/nem  minősülök  opciójának

kiválasztásával tudja megtenni.

Itt az esetek többségében a „nem minősülök” gombot kell választani!

A kivételek az alábbiak:

A 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerint: 

Kapcsolt vállalkozások azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségével egy másik

vállalkozásban; 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási

vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

c)  valamely  vállalkozás  egy  másik  vállalkozás  felett  meghatározó  befolyást  gyakorolhat  az  e

vállalkozással  kötött  szerződés  alapján  vagy  az  alapító  okiratában  vagy  társasági  szerződésében

meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

d)  valamely  vállalkozás,  amely  egy  másik  vállalkozás  részvényese  vagy  tagja,  e  vállalkozás  többi

részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a

részvényesek vagy tagok szavazatainak többségét

4. Nyilatkozatok

A  nyilatkozatok  fülön  kiválasztjuk  az  ELOLVAS  gombot,  majd  a  felugró  szöveget
elolvassuk és a végén rákattintunk az elfogadom gombra.



5. Beadás

Sikeres beadás esetén az alábbi üzenetet kapja:


