A Magyar Államkincstár
11/2017. (II. 23.) számú
KÖZLEMÉNYE
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól
szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és
tagszervezetei által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített
nyomtatványokról

I.

A támogatás jogszabályi alapja

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017.
(I. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján – figyelemmel a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezéseire – az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) és az OMME
tagszervezetei támogatást vehetnek igénybe az alábbi intézkedésekre:
1. a méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének
és terjesztésének támogatása;
2. regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás,
szakmai tanulmányút szervezése és azon való részvétel, elméleti ismeretterjesztés
támogatása;
3. szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása;
4. bemutató méhészetek látogatásának támogatása;
5. termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének
támogatása;
6. méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához
szükséges képzések támogatása (a továbbiakban: a méhegészségügyi felelősök
képzésének támogatása);
7. kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és a rendszer
fenntartásának támogatása intézkedés keretében a kaptárazonosító rendszer
működtetésének, valamint az operátori tevékenység támogatása (a továbbiakban:
kaptárazonosító rendszer működtetésének, valamint az operátori tevékenység
támogatása);
8. a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatását célzó
intézkedések támogatása, annak elősegítése érdekében, hogy a méhészek
forgalmazzák termékeiket és növeljék azok értékét (a továbbiakban: a méhészeti
termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása);
9. az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása intézkedés
keretében a tenyészanyag vizsgálat és a felhasználással kapcsolatos adatgyűjtés
támogatása (a továbbiakban: tenyészanyag vizsgálat és az ahhoz kapcsolódó
adatgyűjtés támogatása);
10. fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és
működtetésének támogatása;
11. méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása;
12. egyéb alkalmazott kutatás, szakmai tanulmányok és diplomamunkák támogatása.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (elérési útvonal:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az
ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt
figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai
naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési
kötelezettségeinek is.
III. A támogatás igénybevételének általános feltételei
A kifizetési kérelem benyújtása:
A támogatás igénybevételéhez a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, B1200-03
jelű Kifizetési kérelem Főlapot intézkedésenként külön-külön, az adott intézkedés
megjelölésével
postai úton a
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához
(postacím: 1476 Budapest Pf. 407.)
vagy személyesen a
Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési ügyfélszolgálatán
(cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.)
kell benyújtani a jelen közlemény „A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című
fejezetében meghatározottak szerint.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 az adott intézkedés igénybevételéhez rendszeresített, jelen közlemény 2-17. számú
melléklete szerinti megfelelő Betétlap(oka)t (Számlaösszesítő, Elszámolási
összesítő, Előadói összesítő),
 a Rendeletben meghatározott, elszámolható költségekről szóló számlák és egyéb
bizonylatok másolati példányait,
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok másolati példányait
 a Rendeletben meghatározott egyéb dokumentumokat
jelen közlemény „A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezetében
meghatározottak szerint.
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A Kifizetési Kérelem Főlapján és Betétlapjain az OMME-nek és az OMME
tagszervezeteinek az aláírást az egyesület pecsétjével is hitelesíteni kell.
A kifizetési kérelem benyújtási határideje:
A támogatás igénybevételéhez a megfelelő nyomtatványokat az alábbi időpontok szerint kell
benyújtani:
 a 2016. augusztus 1-je és 2017. július 31-e közötti végrehajtási időszakban (I.
végrehajtási időszak) a Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.) követő
harmincegyedik naptól, azaz 2017. február 24-től, de legkésőbb 2017. augusztus 15éig,
 a 2017. augusztus 1-je és 2018. július 31-e közötti végrehajtási időszakban (II.
végrehajtási időszak) 2017. október 16-ától, de legkésőbb 2018. augusztus 15-éig,
 a 2018. augusztus 1-je és 2019. július 31-e közötti végrehajtási időszakban (III.
végrehajtási időszak) 2018. október 16-ától, de legkésőbb 2019. augusztus 15-éig.
A Program bejelentő lap benyújtása:
A regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai
tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, az elméleti ismeretterjesztés támogatása,
a bemutató méhészetek látogatásának támogatása, továbbá a méhegészségügyi felelősök
képzésének támogatása intézkedések esetében a kérelmezőnek a program dátumát, kezdő
időpontját, várható időtartamát, helyszínét, illetve a program típusát (regionális rendezvény,
nemzetközi rendezvény, kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút,
méhegészségügyi felelősök képzése, elméleti ismeretterjesztés bemutató méhészet látogatása),
továbbá az előadó/bemutató méhész nevét és az előadás/bemutató témáját előzetesen be kell
jelentenie a Kincstárnak jelen közlemény 16. melléklete szerinti B1203-03 jelű Program
bejelentő lapon.
A B1203-03 jelű Program bejelentő lapot
személyesen a
Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési ügyfélszolgálatán
(cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.)
vagy faxon a
(06-1) 219-4511 vagy (06-1) 219-4512 faxszámokra
kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb a program kezdő időpontját megelőző nyolcadik
napig beérkezzen.
A bejelentés elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása esetén, vagy, ha a
bejelentés nem tartalmazza legalább a program dátumát, kezdő időpontját, várható
időtartamát, helyszínét, az érintett program(ok) költségei nem számolhatók el! Időpont
változás esetén, az új időpontban megtartandó programot új rendezvényként be kell jelenteni.
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A Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.) követő harmincadik napot, azaz 2017. február
23-át megelőzően megrendezett program esetében a bejelentést nem kell megtenni.
Jelen közleménnyel rendszeresített új B1203-03 jelű Program bejelentő lap a korábbi Program
bejelentő lap nyomtatványt váltja fel azzal, hogy a Kincstár – a jelen közlemény
hatálybalépése előtt – a korábbi nyomtatványon benyújtott Program bejelentő lapokat is fel
fogja dolgozni.
A kifizetési kérelem bírálata:
Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra
szólítja fel, amit a felszólításban megjelölt határnapig, de az I. végrehajtási időszak esetében
legkésőbb 2017. szeptember 1-jéig, a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2018.
szeptember 1-jéig, míg a III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2019.
szeptember 1-jéig kell teljesíteni. A Kincstár a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a
kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Amennyiben a hiánypótlás nem megfelelő vagy a megadott határidőn túl kerül teljesítésre, a
Kincstár a kifizetési kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt vagy az eljárást
megszünteti. Az elbírálási sorrendben a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben
teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő
utolsó napját követő nyolcadik napot kell tekinteni.
A Rendelet 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után, az adott
intézkedésre meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett kifizetési
kérelmeket a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A Kincstár a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó Európai Uniós, illetve nemzeti
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
A Kincstár a kifizetési kérelem elbírálása során határozatban állapítja meg a támogatás
összegét, amit a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén a határozat közlésétől
számított harminc napon belül, de az I. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2017.
október 15-éig, a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2018. október 15-éig, míg a III.
végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2019. október 15-éig utal át a kérelmezőnek
a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott fizetési számlájára.
A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el,
amennyiben megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak.
IV. A támogatás igénybevételének részletes feltételei
1.

A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének
és terjesztésének támogatása

A támogatás egyrészt a Magyar Méhészeti Nemzeti Program képzési feladatainak folyamatos
szakmai koordinálását végző személy egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő
feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására, internetes honlap
fenntartására, másrészt a méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából
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külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi
szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, külföldi szakmai információk közzétételére vehető
igénybe.
A támogatást az OMME igényelheti.
A kifizetési kérelem benyújtása:
A méhészeti képzés országos koordinálásának támogatása az I-III. végrehajtási
időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes elszámolással, a méhegészségügyi
ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása az I-III. végrehajtási időszakban
végrehajtási időszakonként havonta igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem
Főlapon a megfelelő intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
a méhészeti képzés országos koordinálásának támogatása esetén:
 a Rendelet 9. § (7) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti B1202-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása esetén:
 a Rendelet 9. § (9) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti B1202-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
2.

Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás,
szakmai tanulmányút szervezése és azon való részvétel, valamint elméleti
ismeretterjesztés támogatása

A támogatás a méhészeti szakmai ismeretek és új információk átadásán túl, méhészeti
eszközök bemutatására is szolgáló:
 legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló, regionális
rendezvény megszervezéséhez és az azon való részvételhez,
 legalább húsz fő részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez, továbbá
 kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, valamint nemzetközi
rendezvény megszervezéséhez és azokon való részvételhez
(a továbbiakban együtt: program) vehető igénybe.
Regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel, valamint elméleti
ismeretterjesztés esetén támogatást az adott programot szervező, a költségeket viselő
OMME vagy az OMME tagszervezetei, míg kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai
tanulmányút, valamint nemzetközi rendezvény megszervezése és az azokon való részvétel
esetén az OMME igényelhet.
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A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is, de adott program vonatkozásában csak egyszer igényelhető a B1200-03
jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő intézkedés megjelölésével. Minden programra
vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani.
A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított
hatvan nap. A Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.) megelőzően megrendezett
program esetén a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a Rendelet
hatálybalépését, azaz 2017. január 24-ét követő hatvanadik nap. Mivel a hatvanadik nap
2017. március 25-e szombati napra esik, ezért a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási
határideje 2017. március 27. hétfő.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
Regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel támogatása esetén:
 a Rendelet 11. § (2) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti B1204-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő);
 jelen közlemény 15. számú melléklete szerinti B1205-03 jelű Betétlapot (Előadói
összesítő).
Elméleti ismeretterjesztés támogatása esetén:
 a Rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 5. számú melléklete szerinti a B1206-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő);
 jelen közlemény 15. számú melléklete szerinti B1205-03 jelű Betétlapot (Előadói
összesítő).
Kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányi út és nemzetközi rendezvény
szervezése és az azokon való részvétel támogatása esetén:
 a Rendelet 13. § (2) és (6) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 6. számú melléklete szerinti a B1207-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő);
 jelen közlemény 15. számú melléklete szerinti B1205-03 jelű Betétlapot (Előadói
összesítő).
3.

Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

A támogatást megyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból, valamint
az őket irányító egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat működtetéséhez az
OMME igényelheti. A támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a szaktanácsadó a
tanácsadást – az OMME elnöke által igazoltan – hetente legalább huszonöt órában végzi,
amely időtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó fogadónap esik
hétvégére.
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A támogatás az I–III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes
elszámolással igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 14. § (6) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 7. számú melléklete szerinti B1208-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő);
 jelen közlemény 14. számú melléklete szerinti B1209-03 jelű Betétlapot
(Szaktanácsadói számlaösszesítő).
A B1209-03 jelű Számlaösszesítőt szaktanácsadónként külön-külön kell kitölteni és
benyújtani!
4.

Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

Az OMME által elfogadott ún. „bemutató méhészetek” látogatásához, ismertetéséhez
igénybe vehető támogatást az OMME, illetve az OMME tagszervezetei igényelhetik.
Támogatás csak olyan bemutató méhészet látogatásához nyújtható, amelyen a látogatók
száma legalább húsz fő és a bemutató méhészet szerepel az OMME honlapján közzétett
listában.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a program zárónapjától számított
hatvan nap. A Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.) megelőzően megrendezett
program esetén a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a Rendelet
hatálybalépését, azaz 2017. január 24-ét követő hatvanadik nap. Mivel a hatvanadik nap
2017. március 25-e szombati napra esik, ezért a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási
határideje 2017. március 27. hétfő.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 15. § (8) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 8. számú melléklete szerinti B1210-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
5.

Termelői mézesüveg
támogatása

gyártásához

szükséges

formagarnitúra

beszerzésének

A támogatás termelői mézesüvegek gyártásához szükséges szerszám beszerzésének
költségeire vehető igénybe kizárólag az I. végrehajtási időszakban.
A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
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A támogatás az I. végrehajtási időszakban a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a
megfelelő intézkedés megjelölésével igényelhető.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 17. § (5) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 13. számú melléklete szerinti B1224-01 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
6.

A méhegészségügyi felelősök képzésének támogatása

A támogatás a méhegészségügyi felelősök részére a méhbetegségek felismeréséhez és a
védekezéshez szükséges ismeretek átadásához a méhegészségügyi felelősök részére szükséges
képzések költségeire vehető igénybe.
A támogatás igénylésére az OMME és az OMME tagszervezetei jogosultak.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is, de adott képzésre vonatkozóan csak egyszer igényelhető a B1200-03 jelű
Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő intézkedés megjelölésével.
A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a képzés zárónapjától számított
hatvan nap. A Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.) megelőzően megrendezett
program esetén a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje a Rendelet
hatálybalépését, azaz 2017. január 24-ét követő hatvanadik nap. Mivel a hatvanadik nap
2017. március 25-e szombati napra esik, ezért a kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási
határideje 2017. március 27. hétfő.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 20. § (8) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 17. számú melléklete szerinti a B1225-01 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő);
 jelen közlemény 15. számú melléklete szerinti B1205-03 jelű Betétlapot (Előadói
összesítő).
7.

Kaptárazonosító rendszer működtetésének, valamint az operátori tevékenység
támogatása

A támogatást a méhegészségügyi nyomon követhetőség, minőségbiztosítási rendszerek
bevezetéséhez, adminisztrációjához (operátori tevékenység), a rendszerek fejlesztéséhez,
továbbá a kaptárazonosító rendszer működtetéséhez az OMME igényelheti.
A támogatás az I–III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként havi tételes
elszámolással igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
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A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 21. § (6) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 9. számú melléklete szerinti B1211-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
8.

A méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása

A közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, a vizsgálati minták begyűjtéséhez és
szállításához szükséges egy darab kishaszongépjármű beszerzéséhez, üzembe helyezéséhez és
üzemeltetéséhez, valamint a minták vizsgálatához és a vizsgálat eredményének közzétételéhez
igénybe vehető támogatást az OMME igényelheti.
A támogatás az I–III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
Az OMME a vizsgálati eredményeket legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával
egyidejűleg köteles a honlapján vagy egy szakmai kiadványban közzétenni.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 23. § (5) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 11. számú melléklete szerinti B1213-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
9.

Tenyészanyag vizsgálat és az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtés támogatása

A tenyészanyag vizsgálatához és a felhasználással kapcsolatos adatgyűjtéshez az OMME és a
Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) által elkészített és elfogadott
vizsgálatokhoz kapcsolódó támogatás igénylésére az OMME jogosult.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként legfeljebb egy
alkalommal igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 24. § (10) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 10. számú melléklete szerinti B1212-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
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10. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és
működtetésének támogatása
A támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai
megfigyelését végző, méhész önkéntesekből álló, országos hálózat kialakításához és
működtetéséhez vehető igénybe. A támogatást az OMME igényelheti.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon, a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 25. § (6) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 11. számú melléklete szerinti a B1213-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
11. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása
A támogatást a méhcsaládok méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata
elvégzéséhez, valamint az eredmények közzétételéhez az OMME veheti igénybe.
Az OMME az eredményeket legkésőbb a vizsgálat elvégzését követő végrehajtási időszak
december 31-éig a honlapján és egy ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon, a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 26. § (7) és (8) bekezdéseiben előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 11. számú melléklete szerinti a B1213-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
12. Egyéb alkalmazott kutatás, szakmai tanulmányok, diplomamunkák támogatása
A támogatás a mézelő növények mézelésének vizsgálatához, a mézek jellemző profiljának
meghatározásához, méhanyák teljesítmény vizsgálatához, méhészeti tárgyú alkalmazott
kutatásokhoz, szakmai tanulmányok és diplomamunkák elkészítéséhez, az eredmények
közzétételéhez, továbbá a kutatáshoz szükséges méhcsaládok beállításához egy fő, a kutatások
folyamatos szakmai koordinálását végző kutatási koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói
jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására
vehető igénybe.
A méhészeti tárgyú kutatásra vonatkozó kutatási tervet az OMME készíti el, amelyet az
agrárpolitikáért felelős miniszter hagy jóvá. Az OMME a vizsgálati, kutatási eredményeket
legkésőbb a vizsgálat, kutatás elvégzését következő végrehajtási időszak december 31-éig a
honlapján köteles közzétenni, és az eredményekről egy ágazati szakmai lapban összefoglalót
megjelentetni. A támogatást az OMME igényelheti.
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A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként több
alkalommal is igényelhető a B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlapon, a megfelelő
intézkedés megjelölésével.
A B1200-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a Rendelet 27. § (8) bekezdésében előírt mellékleteket;
 jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot
(Számlaösszesítő);
 jelen közlemény 12. számú melléklete szerinti B1214-03 jelű Betétlapot
(Elszámolási összesítő).
V. Nyomtatványok összesítése
Főlap:
 a B1200-03 jelű Főlap jelen közlemény 1. számú melléklete.
Elszámolási összesítők:
 a B1202-03 jelű Betétlap jelen közlemény 3. számú melléklete,
 a B1204-03 jelű Betétlap jelen közlemény 4. számú melléklete,
 a B1206-03 jelű Betétlap jelen közlemény 5. számú melléklete,
 a B1207-03 jelű Betétlap jelen közlemény 6. számú melléklete,
 a B1208-03 jelű Betétlap jelen közlemény 7. számú melléklete,
 a B1210-03 jelű Betétlap jelen közlemény 8. számú melléklete,
 a B1211-03 jelű Betétlap jelen közlemény 9. számú melléklete,
 a B1212-03 jelű Betétlap jelen közlemény 10. számú melléklete,
 a B1213-03 jelű Betétlap jelen közlemény 11. számú melléklete,
 a B1214-03 jelű Betétlap jelen közlemény 12. számú melléklete,
 a B1224-01 jelű Betétlap jelen közlemény 13. számú melléklete,
 a B1225-01 jelű Betétlap jelen közlemény 17. számú melléklete.
Számlaösszesítők:
 a B1201-03 jelű Betétlap jelen közlemény 2. számú melléklete,
 a B1209-03 jelű Betétlap jelen közlemény 14. számú melléklete.
Előadói összesítő:
 a B1205-03 jelű Betétlap jelen közlemény 15. számú melléklete.
Program bejelentő lap:
 a B1203-03 jelű Betétlap jelen közlemény 16. számú melléklete.
VI. A közlemény hatálya
Jelen közlemény 2017. február 24-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 118/2013. (XII. 16.)
VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe
vehető támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról szóló 202/2013. (XII. 19.) számú és
az azt módosító 167/2014 (X. 13.) számú MVH Közlemények hatályukat vesztik.
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VII. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban
nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. május 11-i
2015/1366/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban
nyújtott támogatások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 2015. augusztus 6-i 2015/1368/EU végrehajtási bizottsági
rendelet,
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más
szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő
szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő
kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2015. július 8-i 1971/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján
benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló
nemzeti programok jóváhagyásáról szóló 2016. július 5-i 2016/1102/EU végrehatási
bizottsági határozat,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény,
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet;
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet,
a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.)
FM rendelet,
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2016 - 2019 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló
4/2017. (I. 23.) FM rendelet.
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Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VIII. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Méz /
Méz termelésének és forgalmazásának támogatása” cím alatt, továbbá tájékoztatás kérhető az
ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2017. február 23.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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Tájékoztató
a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a
mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)(3) bekezdései alapján az alábbi adatok pénzügyi évre vonatkozóan évente, illetve naptári évre
vonatkozóan negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.)
esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó
adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések
jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített
kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme,
összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek
pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján
visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a
tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy
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tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető
jogait,
az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig
kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon, az Európai
Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. §
b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy a Kincstár az általa
kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a
tagállami jogrendszer szabályai – az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági
jogérvényesítés szabályai – által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

15

