A Magyar Államkincstár
8/2017. (II. 22.) 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 szerinti
varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása intézkedéshez 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) 18. §-a alapján – figyelemmel a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
rendelkezéseire – minden érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME)
tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó (kérelmező) támogatást vehet igénybe a
varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezéshez.
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 varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása intézkedés esetében a támogatási jogosultság alapja:
a) az adott végrehajtási időszakban az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi
méhegészségügyi vizsgálat során – az adott végrehajtási időszak szeptember 30-ára
vonatkozóan – megállapított és
b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben (a
továbbiakban: miniszteri rendelet) foglaltak szerint megtett és
i. a 2016. augusztus 1. és 2017. július 31. közötti végrehajtási időszakban
(I. végrehajtási időszak) a Rendelet hatálybalépését követő harminc
napon belül 2017. február 23-áig,

ii. a 2017. augusztus 1. és 2018. július 31. közötti végrehajtási időszakban
(II. végrehajtási időszak) 2017. november 15-éig, valamint
iii. a 2018. augusztus 1. és 2019. július 31. közötti végrehajtási időszakban
(III. végrehajtási időszak) 2018. november 15-éig
az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a
miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR)
szerint nyilvántartásba vett, valamint
c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.
Az adott végrehajtási évben szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR
nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után
támogatás nem igényelhető!
Figyelem! A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok
helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a támogatás
kérelmezője a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.
IV. A támogatás mértéke
A támogatás a jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles
állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), valamint jogszabály szerint nyilvántartásba
vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények,
illetve azok kijuttatásához szükséges eszközök, a méhész egészségvédelmét szolgáló
munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése
érdekében a méhészetben felhasznált cukor beszerzésének számlával igazolt költségére
vehető igénybe, az alábbiak szerint:
 méhcsaládok varroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni
állategészségügyi kezeléséhez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 5
eurónak megfelelő forintösszeg mértékéig igényelhető támogatás, amelyből
 a méhészetben használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekre és a cukor
beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 2,5 eurónak megfelelő
forintösszeg mértékéig igényelhető támogatás.
 A méhészetben használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekre és a
cukor beszerzési költségére igényelt támogatás együttes összege nem haladhatja
meg:
 a jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem vényköteles
állatgyógyászati készítmények (gyógyszer),
 a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot
tartalmazó, méhészeti célra használatos gyógyhatású állatgyógyászati
készítményekhez,
 a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények, és a
gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges eszközökhöz, valamint
 a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel
ellátott, vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz
jóváhagyott támogatás mértékét.
Tekintettel arra, hogy a támogatásra jogosult állatgyógyászati készítmények (gyógyszerek)
és gyógyhatású készítmények köre a végrehajtási időszakok alatt folyamatosan változhat, a
támogatható gyógyszerekről további információ a Kincstár honlapján a „Támogatások / EU
Belpiaci intézkedések / Méz / Méz termelésének és forgalmazásának támogatása /
Tájékozatók” cím alatt érhető el.
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Nem támogatható termék: a szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz, a
gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor), és a cukorlepény.
A cukor, a gyógyhatású állatgyógyászati készítmények, a méhészetben használatos
vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények és gyógyhatású készítmények
kijuttatásához szükséges eszközök, a légzésvédő teljes álarc, illetve a szűrőbetét vásárlása
önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati
készítmények együttes vásárlása esetén.
V. A kifizetési kérelem benyújtása és bírálata
A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása az I-III. végrehajtási időszakban végrehajtási időszakonként
legfeljebb egy alkalommal igényelhető.
A támogatás igénybevételéhez a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti B1218-03 jelű
Kifizetési kérelem Főlapot a kérelmező lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton:
 az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan a Rendelet hatálybalépését (2017. január 24.)
követő harmincegyedik naptól, azaz 2017. február 24-étől, de legkésőbb 2017.
április 6-áig,
 a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2017. október 16-ától, de legkésőbb 2018.
április 6-áig,
 a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2018. október 16-ától, de legkésőbb 2019.
április 6-áig.
A területileg illetékes megyei kormányhivatalokon működő ügyfélszolgálatok, valamint a
megyei
kormányhivatalok
levelezési
címe
a
Kormányhivatalok
honlapján
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek) érhető el.
A B1218-03 jelű Kifizetési kérelem Főlaphoz mellékelni kell:
 a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt
készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, illetve a minimum A2B2E2P3
(vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli
munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, valamint a cukor vásárlásáról a kérelmező
nevére és címére kiállított számla másolati példányát;
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;
 a kérelmező – kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó – érvényes OMME
tagságáról szóló igazolását;
 amennyiben a kérelmező egyidejűleg több számlát, illetve bizonylatot nyújt be, a jelen
közlemény 2. számú melléklete szerinti B1201-03 jelű Betétlapot (Számlaösszesítő).
A támogatási jogosultságot alátámasztó számlán szereplő összegekre abban az esetben
igényelhető és nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított
számla teljesítési dátuma:
 az I. végrehajtási időszak tekintetében 2016. augusztus 1-je és a kifizetési kérelem
benyújtásának napja, de legkésőbb 2017. április 6-a,
 a II. végrehajtási időszak tekintetében 2017. augusztus 1-je és a kifizetési kérelem
benyújtásának napja, de legkésőbb 2018. április 6-a,
 a III. végrehajtási időszak tekintetében 2018. augusztus 1-je és a kifizetési kérelem
benyújtásának napja, de legkésőbb 2019. április 6-a
közötti időszakra esik.
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Amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számla teljesítési dátuma 2016.
augusztus hónapjára esik, nem igényelhető támogatás, ha a kérelmező az adott számla vagy
egyéb bizonylat költsége vonatkozásában a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a
2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet alapján már támogatást
vett igénybe.
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.
Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás, a megyei kormányhivatal a kérelmezőt
hiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megjelölt határnapig, de az I. végrehajtási
időszak vonatkozásában legkésőbb 2017. szeptember 1-jéig, a II. végrehajtási időszak
vonatkozásában legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig, míg a III. végrehajtási időszak
vonatkozásában legkésőbb 2019. szeptember 1-jéig kell teljesíteni. A megyei kormányhivatal
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
megyei kormányhivatal a kérelemről a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az
eljárást megszünteti.
A Kincstár a benyújtási határidő után elvégzi a kérelmek összesítését, és amennyiben a
Rendelet 4. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után a jóváhagyható
támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, úgy az egyes kérelmek alapján
jóváhagyható támogatási összegeket arányos visszaosztással csökkenti.
A megyei kormányhivatal a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve
nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
A Kincstár a kifizetési kérelmeket az I. végrehajtási időszak tekintetében legkésőbb 2017.
október 15-éig, a II. végrehajtási időszak tekintetében legkésőbb 2018. október 15-éig, a
III. végrehajtási időszak tekintetében legkésőbb 2019. október 15-éig bírálja el, és fizeti ki
a jóváhagyott támogatások összegét.
A Kincstár a jogosult támogatás összegét – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén –
annak megállapításától számított harminc napon belül utalja át a kérelmező ügyfélnyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha forrás nem áll rendelkezésre,
az átutalási határidő azon a napon kezdődik, amelyen a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.
VI. Ellenőrzések
A jóváhagyott vagy részben jóváhagyott kifizetési kérelmek esetében, a kérelmezőnek a
támogatott vényköteles és nem vényköteles gyógyszerek, illetve a gyógyhatású
készítmények csomagolóanyagát – amennyiben az a szakszerű kezeléshez nem szükséges –
az I. végrehajtási időszakban legalább 2017. október 15-éig, a II. végrehajtási
időszakban legalább 2018. október 15-éig, a III. végrehajtási időszakban legalább 2019.
október 15-éig meg kell őriznie.
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Amennyiben a kérelmező nem őrzi meg a csomagolóanyagot, a csomagolóanyag nélküli
készítmény, továbbá az annak kijuttatásához vásárolt eszköz és légzésvédő teljes álarc, illetve
az ahhoz felhasznált cukor beszerzési költsége után igénybevett támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül.
Az intézkedés keretében elszámolt készítmények – külön jogszabályban előírt
méhegészségügyi nyilvántartás alapján történő – felhasználását és a csomagolóanyagokat a
Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
VII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény 2017. február 24-én lép hatályba.
VIII. 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 méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet,
-

-
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-

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM 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.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
IX. 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 22.

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.
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