SEGÉDLET
az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása
(méhanya támogatás)
iránti kérelem (B1217-03 jelű nyomtatvány)
helyes kitöltéséhez
Általános tudnivalók
1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak kitöltése előtt figyelmesen olvassa el Magyar
Államkincstár
(a
továbbiakban:
Kincstár)
honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/), a „Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések /
Méz / Méz termelésének és forgalmazásának támogatása” cím alatt közzétett, 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 a méhész-gazdálkodók
által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról
szóló 12/2017. (II. 23.) számú Közleményt, valamint a jelen kitöltési segédletet!
2. A kifizetési kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél – legkésőbb a kifizetési
kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilvántartásba vetesse magát a Kincstár Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
tudnivalók, alkalmazandó nyomtatványok a Kincstár internetes honlapján, a
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon az „Ügyfélnyilvántartás” menüpontban,
illetve az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő
nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú
MVH Közleményben találhatóak. A nyilvántartásba vétel hiánya, vagy a nem megfelelő
nyilvántartásba vétel a kérelem érdemi vizsgálat nélküli végzéssel történő elutasítását
vonja maga után!
A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni a Kincstár, vagy 2016. december
31-ét megelőzően a jogelődje, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által utoljára
visszaigazolt (a „Regisztrációs adatok visszaigazolása” tárgyú értesítő levélben
feltüntetett) adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, fizetési
számlaszám, KKV kód) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell
jelenteni.
3. A méhanya támogatás igénylésére az az érvényes OMME tagsági viszonnyal
rendelkező méhész-gazdálkodó jogosult, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos
Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) listáján szereplő minősített törzscsaládtól származó,
származási igazolással rendelkező, párzott, petéző méhanyát, párzatlan méhanyát, vagy
anyabölcsőt vásárol.
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,

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 a 2017. augusztus 1-je
és 2018. július 31-e közötti végrehajtási időszakban (II. végrehajtási időszak) 2017.
november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések
alapján a miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a
továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett, és
c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.
Az adott végrehajtási időszakban 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 kérelmező a
felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.
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.
A támogatási jogosultságot alátámasztó számlán szereplő összegekre abban az esetben
igényelhető támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számla
teljesítési dátuma a II. végrehajtási időszak tekintetében 2017. augusztus 1-je és a
kifizetési kérelem benyújtásának napja, de legkésőbb 2018. augusztus 3-a közötti
időszakra esik.
4. A támogatás igénybevételéhez a B1217-03 jelű „Az Európai Unióban található kaptárak
állománypótlásának támogatása (méhanya támogatás) - Kifizetési kérelem - Főlap”
elnevezésű nyomtatványt, továbbá egynél több számla esetén a B1201-03 jelű „Kifizetési
kérelem - Betétlap (Számlaösszesítő)” elnevezésű nyomtatványt – a 2017/2018.
végrehajtási időszakban 2017. október 16-tól, de legkésőbb 2018. augusztus 3-ig a
Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályára kell benyújtani postai úton vagy
személyesen. A kifizetési kérelmeket postai úton a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztályának postai címére (1476 Budapest Pf. 407.), személyesen a Kincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatán (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.)
kell benyújtani.
5. A támogatás igényléséhez kizárólag a B1217-03 és a B1201-03 jelű nyomtatványok
használhatóak! A nyomtatványok elektronikus formában letölthetőek a Kincstár
honlapjáról (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ a „Támogatások / EU Belpiaci
Intézkedések / Méz / Méz termelésének és forgalmazásának támogatása” menüpontban),
azokat géppel vagy kék színű tollal, olvashatóan kell kitölteni. A kifizetési kérelem
nyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető PDF) és a kitöltött adatokkal
elmenthetők.
6. A kifizetési kérelmet és annak betétlapjait az ügyfélnek a nyomtatványok erre vonatkozó
rovatában aláírásával hitelesítenie kell és a kérelem eredeti – nem fénymásolt! –
példányát kell benyújtania. (Eredeti aláírás hiányában a kérelmet a Kincstár érdemi

vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja!) Jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetében az aláírás akkor minősül hitelesnek, ha azt a cégjegyzésre
jogosult az aláírási címpéldánynak megfelelően írta alá.
7. A kifizetési kérelemhez minden esetben csatolni kell továbbá a kérelmező – kifizetési
kérelem benyújtásának évére vonatkozó – érvényes OMME tagságáról szóló igazolást,
valamint a párzott, petéző méhanya és/vagy a párzatlan méhanya, és/vagy anyabölcső
vásárlásáról a kérelmező – a Kincstár Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerébe bejelentett – nevére és címére kiállított számla, valamint – amennyiben
nem készpénzben történt – az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati
példányát.
8. Fontos! A kifizetési kérelem benyújtása előtt ellenőrizze, hogy aláírta-e a B1217-03 jelű
Főlapot és (adott esetben) a B1201-03 jelű számlaösszesítőt, illetve bizonyosodjon meg
arról, hogy minden, szükséges rovatot kitöltött-e, és az összes előírt mellékletet csatolta-e!
9. Amennyiben a nyomtatványok kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen
kérdés merül fel, tájékoztatás a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Ügyfélszolgálatától (e-mail: ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu, telefon: {06-1}
374-3603, {06-1} 374-3604) kérhető.

A Kifizetési kérelem - Főlap (B1217-03 jelű nyomtatvány) helyes kitöltése
(lásd: 1. számú melléklet)
1.

A Főlap 1-3. pontjaiban, illetve a betétlap(ok) 1. pontjában szereplő adatokat az Egységes
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatokkal összhangban kell kitölteni.

2.

Az „4. Adózási adatok” pont esetében Áfa visszaigénylésre nem jogosult az ügyfél,
amennyiben méhészeti tevékenységét tekintve őstermelő (még akkor sem, ha más
tevékenységét tekintve egyéni vállalkozó). Áfa visszaigénylésére lehet jogosult az egyéni
vállalkozó és a vállalkozások. Amennyiben kétségei merülnek fel ennek a kérdésnek a
megválaszolása kapcsán, kérjen felvilágosítást a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, vagy
könyvelőjétől.

3.

Az „5. Méhcsaládok száma” pontban, a „A kérelembenyújtás napján tulajdonomban
lévő méhcsaládok száma:” rovatban a kérelembenyújtás napján a kérelmező
tulajdonában lévő méhcsaládok számát kell feltüntetni.
A támogatási jogosultság alapja az adott végrehajtási évre vonatkozóan az őszi
méhegészségügyi vizsgálat során megállapított, és legkésőbb a II. végrehajtási
időszakban 2017. november 15-éig az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett
bejelentések alapján a TIR nyilvántartásába vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása
napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma:
 amennyiben a kérelembenyújtás napján a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládszám, magasabb, mint a TIR nyilvántartásába vett méhcsaládok
száma, akkor a támogatás alapja a TIR nyilvántartásába vett méhcsaládszám,



4.

amennyiben a kérelembenyújtás napján a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládszám kevesebb, mint a TIR nyilvántartásába vett méhcsaládok száma,
akkor a támogatás alapja a kérelembenyújtás napján a kérelmező
tulajdonában lévő kevesebb méhcsaládszám.

A nyomtatvány „6. Igényelt támogatási összeg:” pontjában az igényelt támogatás
összegét forintban kell feltüntetni! Az igényelt támogatási összeg meghatározásához az
Európai Központi Bank által jegyzett, 2018. január 1-jén érvényes forint/euró átváltási
árfolyamot kell alkalmazni.
Nem elfogadható az euróban feltüntetett összeg, valamint az átírt, áthúzott, illetve
hibajavítóval lefestett és tollal felülírt javítás. Ez esetben, kérjük, töltsön ki egy új
Főlapot. Az igényelhető támogatási összeg kiszámításához segítségére lehet a Kincstár
holnapján a „Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések / Méz / Méz termelésének és
forgalmazásának támogatása / Tájékoztatók” cím alatt megjelentetett számítási segédlet.
Kérjük, hogy az igényelhető összeg kiszámításánál vegye figyelembe, hogy a támogatás
a 2017. augusztus 1-je és 2018. július 31-e közötti II. végrehajtási időszakban - 2017.
november 15-éig beérkezett bejelentések alapján - a TIR nyilvántartásba vett és a
kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládszám
a) legfeljebb 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott méhanyára,
b) legfeljebb 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, vagy
d) az a)-c) pontok szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára – a fenti a)-c)
pontok feltételeinek figyelembe vételével – de legfeljebb a TIR nyilvántartásba
vett és a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában
lévő méhcsalád-szám 120 %-ának mértékéig vehető igénybe.
A támogatás mértéke:
 párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 5 eurónak megfelelő forintösszeg,
 párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 2 eurónak megfelelő
forintösszeg.

5.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a 7. pontban feltüntetett nyilatkozatokat, mert azok
betartandó kötelezettségeket tartalmaznak. A kifizetési kérelmet csak akkor írja alá és
nyújtsa be, ha ezekkel egyetért, és a valóságnak megfelelnek. A Főlapon lévő összes
nyilatkozat érvényes a kérelmezőre, az egyes nyilatkozati pontok áthúzására, egyenként
történő hitelesítésére nincs lehetőség.

A Kifizetési kérelem - Betétlap (B1201-03 jelű számlaösszesítő) helyes kitöltése
(lásd: 2. számú melléklet)
1.

A számlaösszesítőt (B1201-03 jelű Betétlap) csak abban az esetben szükséges kitölteni és
benyújtani a kérelem mellékleteként, amennyiben a kérelem alátámasztására egynél több
számla, bizonylat kerül benyújtásra.

2.

Kérjük, hogy a 2. pont kitöltésekor az oszlopok megnevezéseinek megfelelően,
értelemszerűen tüntesse fel az egyes számlák adatait a nyomtatványon.

3.

Banki átutalással kiegyenlített számla esetében, kérjük, hogy az utolsó oszlopban az
átutalás tényét igazoló banki kivonat sorszámát tüntesse fel.

Melléklet:
1. számú melléklet: minta a B1217-03 jelű Főlap helyes kitöltéséhez
2. számú melléklet: minta a B1201-03 jelű Betétlap helyes kitöltéséhez

1. számú melléklet: minta a B1217-03 jelű Főlap helyes kitöltéséhez

2. számú melléklet: minta a B1201-03 jelű Betétlap helyes kitöltéséhez

