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Elektronikus kérelemkezelés – MÁK/MVH 



mvh.gov.hu vagy 
mvh.allamkincstar.gov.hu  

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


Elektronikus ügyintézés 



Alkalmazás megnyitása gombot meg 
kell nyomni: 



Bejelentkezés/Ügyfélkapun keresztül 

Megjegyzés: semmiképp sem a 
főoldalon a Bejelentkezés alatt 
lépjünk be! Ott a MÁK 
ügyfélszolgálatnak lehet e-mailes 
vagy facebookos regisztráció után 
kérdést feltenni! 
Ügyfélkapus regisztráció a 
következő oldalon indítható: 
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztra
cio#ancor (e-személyivel online, 
egyébként a véglegesítés miatt 
okmányirodába kell bemenni). 

https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor


Évente az 1. bejelentkezésnél kötelező 
az adatellenőrzés a MÁK felületén 



Ügyfél-nyilvántartási ügyek/ Ügyfél-
nyilvántartásba bejelentett adatok 

módosítása 



2 elutasító ok van: KKV kód vagy 
bankszámlaszám nincs megadva 



Elektronikus kérelemkezelés/Piaci intézkedések/ 
Belpiaci intézkedések/Magyar Méhészeti 

Nemzeti Program 





„Új kérelem” gombot nyomjuk meg: 



„Rendben” gombot nyomjuk meg 
(majd a felugró 2 tájékoztató ablaknál szintén): 



Kapcsolattartási információ (név, telefonszám kötelező, 

sárgákat is töltsük ki – de csak piros hibánál nem adható be a kérelem) 



Adózási adatok 
A döntő többség ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, adószámában a két 

kötőjel között lévő száma 1-es. Az adószám 11 számjegyű. Az 
adóazonosító jel nem azonos ezzel, az 10 számjegyű és értékesítési 

tevékenységtől független, mindenkinek van. 
Akinél 2-es, az áfás, tehát ÁFA visszaigénylésre jogosult. Esetükben 

nettó/áfával csökkentett összeget kell szerepeltetni az igényelt 
támogatásnál, hisz ők visszaigénylik az államtól az áfát. 



OMME tagság 

OMME tagja vagyok: Igen 
A Nemzeti program az egyetlen támogatási forma, ahol kötelező az 

OMME tagság, így mindenképp „Igen”-t válasszunk! 



A „+ Beszúr” gombbal vihetjük fel a számlákat és alatta a számla 
tételeit (miket vettünk). Ha egy számlán van gyógyszer és cukor 

is, kétszer vigyük fel! 



Számlaadatokat másoljuk át. Készpénz esetén nem kell tölteni a 
bizonylatszámot már. A számlatételnél csak a bruttó értéket kell írni, 

mentés után feljön a nettó összeg. 



Számla kiválasztás: kék hátterű lesz, ekkor alul a számla tételei jönnek ki. 
Az összes számlatétel alapján számol automatikusan a rendszer 

támogatási összeget és írja az első oldalon. 



Fájlok csatolása 
„+ Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával és fájl tallózásával. 

A számlákat és átutalás esetén a kifizetést igazoló bizonylatot kell becsatolni („net 
banki igazolás” elfogadható, ha az hiteles 

formátumú elektronikus bankszámlakivonat vagy a bank hitelesítette). 



Nyilatkozatok: 
megnyitás, legördítés, elfogadás 



A legfelső sorban Mentés, majd Ellenőrzés után Beadás gombot kell megnyomni, 
majd „Beadás”-ra kell menni a felugró ablakon. 
- Kérelem pdf-ként történő kimentése: 
   1. ugyanúgy visszalépünk a kérelemhez és lementjük a PDF Export 
választásával. 
   2. tarhely.gov.hu oldalra lépünk és ügyfélkapus bejelentkezés után a beadott 
kérelem értesítőjéből az .xml kiterjesztésű fájlt lementjük, amit a MÁK 
elektronikus ügyintézés felületén belépve az Általános ügyintézés / KR 
dokumentum nyomtatása kiválasztása után PDF-ként ki tudunk „nyomtatni” 
(menteni). 
   3. Szintén az Általános ügyintézésben a Beadott kérelmek megtekintése alól 
tudunk kimenteni a kérelem vonalkódjára lépve. 
- Beadás után e-mailben is érkezik 2 értesítés kérelmenként. 
- Az Általános ügyintézés / Ügyfél tájékoztatási rendszerben nyomon követhetjük 
a kérelem státuszváltásait. 
- Hiánypótlás is jöhet, erről csináltam külön útmutatót, amit a Fájlok közül lehet 
lementeni, de a lényeg, hogy az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó 
iratok elektronikus beküldése pont alatt kell beadni a hiánypótlásokat, továbbá az 
esetleges visszavonó kérelmeket, stb. 

Beadás és kérelem mentése, követése 



Ha az ‚útmutatóval’ sem megy a kérelmek beadása, 
akkor Facebookon a 

Támogatás méhészeknek 
csoportban legyetek szívesek feltenni kérdést (akinek 
nincs facebookja, írjon e-mailt: mezienn@gmail.com) 
vagy kérjétek a MÁK (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-

listazo/-/tamogatas/7108452, https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai),  
vagy az OMME és megyei szaktanácsadói, 

vagy a falugazdászok  
vagy helyi egyesületetek, 

vagy méhésztársaitok, mentoroitok, tanulóitok 
segítségét! 
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