A Magyar Államkincstár
10./2020. (II. 20.) számú
KÖZLEMÉNYE
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól
szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet alapján igénybe vehető
egyes méhészeti támogatásokról

I.

A támogatás jogszabályi alapja

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló
57/2019. (XII. 14.) AM 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 (a
továbbiakban: Támogatási törvény) rendelkezéseire – minden érvényes Országos Magyar
Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó
(kérelmező) támogatást vehet igénybe az alábbi alintézkedésekre:
1. méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz
szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
2. termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra elkészítésének és az
OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása alintézkedés keretében az
OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása (a továbbiakban: OMME
termelői mézesüveg beszerzésének támogatása);
3. varroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása;
4. varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása;
5. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
6. petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása
(méhanya támogatás);
7. OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása;
8. termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének támogatása.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
1.) Kifizetési kérelmet csak azon kérelmező nyújthat be, aki/amely a Támogatási törvényben
foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28. § (3a)
bekezdése alapján a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek (elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak/kamarai
meghatalmazottnak)
már
„kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).

2.) 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 (amely
elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz
kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adatellenőrzés.
Az adatellenőrzés elvégzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves
adatellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon
történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek,
javíthatóak és az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a
kifizetési kérelem benyújtása nem lehetséges. Nem szükséges adatellenőrzés, ha az ügyfél:
 2020. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
 2020. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.
Az adatellenőrzést az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító
kérelem (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető)
ügyfélkapus azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
III. Támogatásra jogosultak köre
Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:
 a Támogatási törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének
megfelelően a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
 megfelel a Rendeletben előírt egyes alintézkedések megvalósítására vonatkozó
feltételeknek;
 az adott végrehajtási időszakban a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.)
FVM rendeletben (a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) foglaltaknak
megfelelően bejelentette a végrehajtási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított
változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kifizetési
kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 a kifizetési kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről
nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 a kifizetési kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a
kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg.
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IV. A támogatás igénybevételének általános feltételei
A támogatási jogosultság alapja:
 az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során
megállapított és
 a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint megtett és
o a 2019. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti végrehajtási időszakban
(I. végrehajtási időszak) a Rendelet hatálybalépését követő harminc napon
belül, azaz 2020. január 21-ig,
o a 2020. augusztus 1. és 2021. július 31. közötti végrehajtási időszakban (II.
végrehajtási időszak) 2020. november 15-éig, valamint
o a 2021. augusztus 1. és 2022. július 31. közötti végrehajtási időszakban (III.
végrehajtási időszak) 2021. november 15-éig
az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a
119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a
továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett, és
 a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.
A méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz
szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, valamint a vándoroltatáshoz szükséges
új eszközök beszerzésének támogatása alintézkedéseknél, a méhcsaládszámhoz nem
kötött eszközök támogatására vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása esetén, elegendő a
tenyészetkód TIR nyilvántartásban történő megléte.
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, kivéve a méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és
kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása és a
vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása alintézkedések esetén, a
méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközökre.
Figyelem! A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok
helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a támogatás
kérelmezője a felelős.
A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő
összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kérelmező nevére és a Kincstár által
vezetett ügyfél-nyilvántartásban a számla teljesítésének napján nyilvántartott címére (a
továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott
intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában –
 az I. végrehajtási időszak tekintetében 2019. augusztus 1. és a kérelembenyújtás
napja, de legkésőbb 2020. július 31.,
 a II. végrehajtási időszak tekintetében 2020. augusztus 1. és a kérelembenyújtás
napja, de legkésőbb 2021. július 31.,
 a III. végrehajtási időszak tekintetében 2021. augusztus 1. és a kérelembenyújtás
napja, de legkésőbb 2022. július 31.
közötti időszakra esik.
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Nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha a kérelmezőnek az adott számla vagy egyéb
bizonylat költsége vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás keretében benyújtott támogatási igénye
már elfogadásra került.
Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – új termékbeszerzés,
illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező
megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással teljesítik, akkor az átutalás teljesítését
igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kifizetési
kérelemhez.
Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a forintra történő átszámítást a számlán
feltüntetett szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés pénzügyi teljesítésének napján
érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam
alapján kell elvégezni. Amennyiben a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési
időszakot jelölnek meg, akkor a forintra történő átszámítást a pénzügyi teljesítési időszak első
napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási
árfolyamon kell elvégezni. Ha az Európai Központi Bank nem jegyzi az adott
devizaárfolyamot, akkor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát kell figyelembe
venni a fentieknek megfelelően.
A támogatási összeget a kérelmező adózással kapcsolatban tett nyilatkozata alapján kell
megállapítani. A támogatás alapja  fő szabály szerint  a kérelmező által megfizetett
költségeknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nélküli összege. Ugyanakkor,
amennyiben a kérelmező:
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
tv.) értelmében ÁFA-levonásra nem jogosult, akkor a támogatás számításának
alapja a támogatás alapját képező számla ÁFA-t tartalmazó bruttó összege;
b) az Áfa tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges ÁFA- levonásra
jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az Áfa tv. arányosításra vonatkozó
előírásai szerint le nem vonható ÁFA összegével nő a támogatási alapként
elszámolható költségek összege. Ebben az esetben a jogosult támogatási összeg
maghatározásakor a számla nettó értékét kell alapul venni és növelni kell a le nem
vonható ÁFA összegével;
c) nem alanya az Áfa tv.-nek, de 2019. december 31-én az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti adóalanyisággal rendelkezik, akkor a
támogatás számításának alapja – az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság
időszakára vonatkozóan – az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó
elszámolható, 2019. évi számlák ÁFÁ-t tartalmazó bruttó összköltsége, az ezt
követően kiállított számlák esetében az a) vagy b) pont szerint elszámolható
összeg.
V. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje
A kifizetési kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon
tölthető ki és nyújtható be.
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A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú
nyomtatványokat.
A kifizetési kérelmeket az alábbi időpontok között kell benyújtani:
A méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz
szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, az OMME termelői mézesüveg
beszerzésének támogatása, varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása, a
vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, az OMME mézzárszalag beszerzésének támogatása és a termelői mézek kereskedelemben használt
vonalkód igénylésének támogatása alintézkedések esetén, jelen Közlemény ”A támogatások
igénybevételének részletes feltételei” című fejezetében meghatározottak szerint:
 az I. végrehajtási időszakban 2020. február 20-tól, de legkésőbb 2020. július 3-ig,
 a II. végrehajtási időszakban 2020. október 16-ától, de legkésőbb 2021. július 5-ig
(tekintettel arra, hogy 2021. július 3. szombatra esik, a következő munkanapon
benyújtott kifizetési kérelem még elfogadható),
 a III. végrehajtási időszakban 2021. október 16-ától, de legkésőbb 2022. július 4-ig
(tekintettel arra, hogy 2022. július 3. vasárnapra esik, a következő munkanapon
benyújtott kifizetési kérelem még elfogadható).
A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása alintézkedés esetén, jelen Közlemény ”A támogatások
igénybevételének részletes feltételei” című fejezetében meghatározottak szerint:
 az I. végrehajtási időszakban 2020. február 20-tól, de legkésőbb 2020. április 6-ig,
 a II. végrehajtási időszakban 2020. október 16-ától, de legkésőbb 2021. április 6-ig,
 a III. végrehajtási időszakban 2021. október 16-ától, de legkésőbb 2022. április 6-ig.
A petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása
allintézkedés esetén, jelen Közlemény ”A támogatások igénybevételének részletes feltételei”
című fejezetében meghatározottak szerint:
 az I. végrehajtási időszakban 2020. február 20-tól, de legkésőbb 2020. augusztus 3ig,
 a II. végrehajtási időszakban 2020. október 16-ától, de legkésőbb 2021. augusztus 3ig,
 a III. végrehajtási időszakban 2021. október 16-ától, de legkésőbb
2022. augusztus 3-ig.
Az elektronikus benyújtás feltétele továbbá, hogy a kifizetési kérelmet benyújtó személy
(kérelmező/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen
ügyfélkapus hozzáféréssel. Az elektronikus benyújtásra vonatkozó részletszabályok jelen
Közlemény „Elektronikus kapcsolattartás” című fejezetében kerültek összefoglalásra.
Amennyiben a kérelmező vagy elsődleges képviselő/meghatalmazottja adataiban eltérés van
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási
rendszerének adatai között, akkor az elektronikus kérelemkitöltő felület nem érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb
gondoskodjon az ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik
azzal. Ennek során figyeljen arra, hogy a felvitt adatok megegyezzenek a Kincstár
ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatokkal.
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Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelembenyújtás során a nem természetes személyek (pl.: gazdálkodó
szervezetek) önállóan nem, csak és kizárólag elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott útján járhatnak el.
Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás során a kifizetési
kérelem nyomtatványt a rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapon kell kitölteni, a
kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, olvasható
minőségben, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az
elektronikus űrlaphoz.
Kérjük, hogy az elektronikus nyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a
„Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések / Méz / Magyar Méhészeti Nemzeti Program
/Tájékoztatók”
cím
alatt
elérhető
tájékoztatót
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok).
VI. A kifizetési kérelem módosítása
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifizetési kérelem módosítására a kifizetési kérelem
benyújtását követő 10 napon belül van lehetőség. Amennyiben a kifizetési kérelem a
kérelembenyújtás jogvesztő határidejét megelőző 10 napon belül kerül benyújtásra, úgy
módosítás benyújtására a jogvesztő határidő végéig hátralévő időben van lehetőség.
A módosításra nincs külön elektronikus űrlap kialakítva, hanem az a már benyújtott
kifizetési kérelem nyomtatvány (elektronikus űrlap) újbóli megnyitásával, az azokban
megadott adatok javításával tehető meg.
A Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus kérelemkitöltő felületen megtett
javítást, illetve módosítást a kifizetési kérelem módosításaként kezel. Módosítás esetén a
Kincstár minden esetben az utolsóként benyújtott kérelem adatait veszi figyelembe, és az
alapján hozza meg a döntését.
A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja minden esetben az utolsó módosító kérelem
benyújtásának időpontja lesz.
VII. A kifizetési kérelem bírálata
A kifizetési kérelmek bírálata, a következő alintézkedések kivételével
1.) a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása és
2.) a petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása,
a kifizetési kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik.
Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás úgy a Kincstár a kérelmezőt
hiánypótlásra szólítja fel, amit a felszólításban megjelölt határnapig, de
 az I. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2020. szeptember 1-jéig,
 a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2021. szeptember 1-jéig, míg
 a III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2022. szeptember 1-jéig
kell teljesíteni.
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A Kincstár a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a
közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. Hiányosan vagy hibásan
benyújtott kifizetési kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített
hiánypótlás beérkezésének napja határozza meg.
Amennyiben a hiánypótlás nem megfelelő vagy a megadott határidőn túl kerül teljesítésre,
úgy 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 hiánypótlást a megjelölt határidőn belül, kizárólag elektronikus úton, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés /
Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell
benyújtani.
A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása és a petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának
támogatása alintézkedés kivételével, a Rendelet 4. § (9) bekezdése szerinti
keretátcsoportosítás engedélyezése után, az adott alintézkedésre meghatározott támogatási
keret kimerülését követően beérkezett kifizetési kérelmek visszautasításáról a Kincstár
dönt.
A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása és a petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső
vásárlásának támogatása alintézkedés esetén, a Kincstár a benyújtási határidő lejárta után
elvégzi a kifizetési 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 Kincstár a kifizetési kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó európai uniós, illetve
nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el,
amennyiben megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az Áfa. tv.
előírásainak.
A Kincstár a kifizetési kérelem elbírálása során döntésben állapítja meg a támogatás
összegét, amit a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén az összeg megállapításától
számított harminc napon belül, de
 az I. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2020. október 15-éig,
 a II. végrehajtási időszak esetében legkésőbb 2021. október 15-éig, míg
 a III. végrehajtási időszak vonatkozásában legkésőbb 2022. október 15-éig
utal át a kérelmezőnek a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerébe bejelentett
fizetési számlájára. Amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, az átutalási határidő
azon a napon kezdődik, amelyen a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.
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Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró/forint átváltásra 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 34. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei
1.

Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz
szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

Az alintézkedés keretében a támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból
is megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő,
méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges
új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a Rendelet 4. § (10) bekezdésében
meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:
 pergető,
 pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz,
 fedelezőgép vagy fűtött késes fedelezőgép,
 mézszivattyú,
 kerettartó állvány,
 fedelező állvány,
 fedelező kád,
 fedelező láda,
 mézletöltőgép,
 letöltőtartály,
 mézkimelegítő készülék,
 viasz-méz elválasztó berendezés,
 viaszolvasztó berendezés,
 mézkrémesítő,
 kompresszor,
 kerethuzalozó kapocsbelövő,
 virágpor szárító,
 virágpor tisztító.
A támogatás továbbá léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez
és üzembe helyezéséhez, valamint fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy
fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építéséhez, beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez
vehető igénybe.
Új fedelezőgép, fűtött késes fedelezőgép, mézletöltőgép beszerzésének, új léptároló
fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezése beszerzésének és üzembe helyezésének, új
fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt), fagyasztó konténer (hűtőgépészettel együtt) építésének,
beszerzésének és üzembe helyezésének költsége legalább nyolcvan méhcsalád megléte
esetén támogatható.
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Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és
folyamatosan meghosszabbított, továbbá a kifizetési kérelem benyújtásának évében is
érvényes – a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet]
2. melléklete szerinti, az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához,
illetve feldolgozásához az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró
járási hivatal által kiállított – hatósági állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező kérelmező
igényelhet.
A kérelmező a beszerzett eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét
követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen
használni.
A kérelmező – termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet
támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt éven belül
ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.
Termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A
támogatásból beszerezhető eszközök számát a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt
évben támogatás igénybevételével beszerzett, ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök
számával csökkenteni kell.
A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:
 az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 130 000 forint,
 léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe
helyezése, mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és
üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 000 forint,
 fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt)
építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe
helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 forint.
A kifizetési kérelem jogvesztő benyújtási határideje:
A támogatás – végrehajtási időszakonként több alkalommal – eszközönként külön-külön
kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető, de legkésőbb az I. végrehajtási időszakban
2020. július 3-ig, a II. végrehajtási időszakban 2021. július 5-ig, a III. végrehajtási
időszakban 2022. július 5-ig.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 az új eszköz vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla,
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát,
 új mézletöltőgép beszerzése esetén az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete
szerinti – hatósági állatorvos által, az eszközbeszerzés napját megelőzően legalább
három évvel korábban kiállított és folyamatosan meghosszabbított, a kifizetési
kérelem benyújtásának évében is érvényes – hatósági állatorvosi bizonyítvány,
 új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy új fagyasztókonténer (hűtőgépészettel
együtt) építése esetén a műszaki dokumentáció.
A számla eredeti példányának tartalmaznia kell:
 a Rendelet szerinti eszközcsoport megnevezését,
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 az eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelölését, amennyiben azzal az eszköz
rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a
típusszám, a gyártói cikkszám, a cikkszám, a gyártási év, a vámtarifaszám, és a
leltárszám. Az egyedi azonosításra alkalmas jelölés, a beszerzett eszköz azonosítására
szolgáló, a gyártó vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített, fizikailag
nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés. Elsősorban S/N (Serial Number) szám, gyártási
szám, gyári szám, gépjárműre vonatkozó iratok és annak műszaki paramétereire
vonatkozó egyedi adatok, alvázszám, rendszám lehet.
Ellenőrzések:
A támogatott eszköz üzemben tartására vonatkozó feltétel teljesülését a Kincstár helyszíni
ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni. Amennyiben a kérelmező a fenti határidőig nem
tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési
kérelemre igénybevett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.
A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási
kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás
esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített
elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be
kell jelenteni a Kincstár részére.
2.

OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása

A támogatás az OMME termelői mézesüveg beszerzési költségének megtérítése céljából
vehető igénybe.
A támogatás igénybevételére kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki – a Kincstár rendelkezésére
bocsátott – OMME termelői mézesüveget forgalmazók listájában szereplő forgalmazótól
OMME termelői mézesüveget vásárol.
A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként az OMME termelői mézesüveg beszerzési
árának 50%-a, de legfeljebb – a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott
méhcsaládállomány alapján – 3300 forint/méhcsalád.
A támogatás végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal igényelhető.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 az üveg vásárlásáról szóló, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, amely
tartalmazza az üveg megfelelő „OMME termelői mézesüveg” megnevezést,
 a számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat.
3.

Varroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres
védekezés támogatása

Az alintézkedés keretében támogatás a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa
atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű
állategészségügyi kezelés költségeihez igényelhető.

10

A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a Rendelet 4. § (10) bekezdésében
meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
Támogatott termékek köre:
 az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a
továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] szerint forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett, kizárólag Magyarországon
megvásárolt, vényköteles és nem vényköteles kizárólag Magyarországon megvásárolt
állatgyógyászati készítmények (a továbbiakban: gyógyszer).
 a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon
forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos, kizárólag Magyarországon
megvásárolt gyógyhatású készítmények (a továbbiakban: gyógyhatású
készítmények),
 a fentiek kijuttatásához szükséges új eszközök,
 a kérelmező egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc,
 új légzésvédő kámzsa,
 új légzésvédő szűrőbetét,
 cukor, cukorlepény, ipari fondant.
A cukor, a cukorlepény, az ipari fondant, a méhészetben használatos gyógyhatású
készítmények, a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények
kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású
készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét
szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő
szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles
állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) együttes vásárlása esetén.
A szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz, és a gabonakeményítőből gyártott cukor
(izocukor) beszerzésének költsége nem támogatható.
A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:
A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű
állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1 600 forint
összegű támogatás igényelhető, amelyből a méhészetben használatos gyógyhatású
készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére
méhcsaládonként legfeljebb 1 200 forint összegű támogatás igényelhető.
A méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari
fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg:
 a gyógyszer,
 a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó,
méhészeti célra használatos gyógyhatású készítményekhez,
 a gyógyszer és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,
 a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel
ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,
 a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez, és
 új légzésvédő kámzsához
jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.
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A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 a kérelmező nevére és címére kiállított számla,
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
Ellenőrzések:
A kérelmező köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti
nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan
igénybevételének minősül.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
 a vásárolt, birtokolt, illetve alkalmazott gyógyszer nevét, mennyiségét, adagolását és
 az alkalmazás módját,
 a készítmény forgalmazójának nevét és címét,
 az alkalmazás időpontját és időtartamát,
 a kezelt állatok faját, számát és azonosító adatait, és
 az állatorvosi tájékoztatást, illetve az állatorvosi vények, megrendelők
másodpéldányait.
A nyilvántartást a kezeléstől számított 5 évig meg kell őrizni. A kérelmező által vezetett
nyilvántartást a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
4.

A varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása

Az alintézkedés keretében támogatás higiénikus alj (normál higiénikus alj és virágporszedős
higiénikus alj) beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a Rendelet 4. § (10) bekezdésében
meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb a Rendelet 4. §
(10) bekezdése szerinti méhcsaládszám után, higiénikus alj, virágporszedős higiénikus alj
vagy ezek tetszőleges kombinációjának beszerzéséhez vehető igénybe. Amennyiben a
kérelmező az adott végrehajtási időszakban nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel
támogatást, vagy a következő végrehajtási időszakban több méhcsaládszámmal rendelkezik,
akkor a támogatás a következő végrehajtási időszakban a méhcsaládszám-különbözet alapján
igényelhető.
A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:
Egy higiénikus alj támogatásának mértéke a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb:
 normál higiénikus alj esetén 3 000 forint/darab,
 virágporszedős higiénikus alj esetén 4 000 forint/darab.
A támogatás végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal igényelhető.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 a higiénikus alj vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
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A számla csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a termék megnevezéseként
higiénikus alj vagy virágporszedős higiénikus alj van feltüntetve!
5.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

A támogatás a méhek vándoroltatását elősegítő, új eszközök beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező – a Rendelet 4. § (10) bekezdésében
meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:
 kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. §
(9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi,
 a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral
ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú, nyitott rakfelülettel is rendelkező
teherautó,
 a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti legalább differenciálzárral
ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó,
 teherautóra szerelhető daru,
 emelőhátfal,
 terepjáró villástargonca,
 kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,
 méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,
 benzines vagy elektromos szívó-fúvógép,
 benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,
 aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,
 csörlő,
 kézi hidraulikus emelő,
 legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,
 robbanómotoros szivattyú,
 elektromos méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,
 kaptáremelő (kaptárlift),
 napelemes áramellátó berendezés,
 méhlesöprő berendezés,
 magasnyomású mosó,
 legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza.
A támogatás igénybevételére jogosult:
 méhcsaládszámhoz nem kötött eszközök támogatására az a kérelmező, aki a TIRnyilvántartásban meglévő tenyészetkóddal és a kifizetési kérelem benyújtása
napján is méhcsaláddal rendelkezik: új benzines vagy elektromos szívó-fúvógép,
benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, elektronikus méhes vagyonvédelmi
rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök, kaptáremelő (kaptárlift), kézi
hidraulikus emelő, legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza,
legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg, aggregátor vagy
robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, magasnyomású mosó, méhlesöprő
berendezés, napelemes áramellátó berendezés, robbanómotoros szivattyú,
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 legalább 30 méhcsaláddal rendelkező kérelmező: a méhek tartására szolgáló, kész
műszaki állapotú, új építésű konténer,
 legalább 60 méhcsaláddal rendelkező kérelmező: a pótkocsi, legalább
differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú, nyitott
rakfelülettel is rendelkező teherautó, emelőhátfal,
 legalább 100 méhcsaláddal rendelkező kérelmező: a legalább differenciálzárral
ellátott, legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó, teherautóra szerelhető daru, terepjáró
villástargonca, kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,
beszerzéséhez.
A kérelmező – a termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy új eszközre
igényelhet támogatást, ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt éven
belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.
A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három új eszközre igényelhet támogatást.
A támogatásból beszerezhető eszközök számát, a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt
évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó, új
eszközök számával csökkenteni kell.
A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:
 az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint a pótkocsi, az N1 teherautó,
az N2 teherautó és az emelőhátfal beszerzése esetén az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 24. §-a szerint meghatározott vagyonszerzési illeték, a forgalmi
engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke
igazgatási szolgáltatási díja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal közúti
gépjármű-közlekedési hatósági feladatkörében megyei illetékességgel eljáró járási
hivatal által elvégzett műszaki vizsga díj – 50%-a, de a pótkocsi, az emelőhátfal és a
méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer beszerzése esetén
legfeljebb 400 000 forint.
 N1 teherautó, az N2 teherautó, a teherautóra szerelhető daru, a terepjáró villástargonca
és a kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép beszerzése esetén
legfeljebb 650 000 forint.
 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral
meghajtott áramfejlesztő, valamint az elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer
eszközcsoportokba tartozó új eszközök beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint.
 a fennmaradó, méhcsaládszámhoz nem kötött eszközök beszerzése esetén legfeljebb
65 000 forint.
A kérelmező a beszerzett új eszközt köteles a támogatást megállapító határozat kézhezvételét
követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen
használni.
A támogatás – végrehajtási időszakonként több alkalommal – eszközönként külön-külön
kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 az újeszköz/berendezés vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított számla,
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat (a gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési
illetéke, a forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és
az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja
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tekintetében a számla, illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének
benyújtása is elegendő),
 új teherautó vagy pótkocsi vásárlása esetében a forgalmi engedély,
 a méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer vásárlása
esetében a műszaki dokumentáció.
A számla eredeti példányának tartalmaznia kell:
 az eszközcsoport megnevezését,
 teherautó és pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot,
 az eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelölését, amennyiben az eszköz azzal
rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a
típusszám, a gyártói cikkszám, a cikkszám, a gyártási év, a vámtarifaszám, és a
leltárszám. Egyedi azonosításra alkalmas jelölés, a beszerzett eszköz azonosítására
szolgáló, a gyártó vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített, fizikailag
nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés. Elsősorban S/N (Serial Number) szám, gyártási
szám, gyári szám, gépjárműre vonatkozó iratok és annak műszaki paramétereire
vonatkozó egyedi adatok, alvázszám, rendszám lehet.
Ellenőrzések:
Az alintézkedés keretében beszerzett eszköz üzemben tartásának teljesülését a Kincstár
helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni. Amennyiben a kérelmező a fenti
határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az
adott kifizetési kérelemre igénybevett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.
A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási
kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás
esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített
elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be
kell jelenteni a Kincstár részére.
6.

Petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása

A támogatás a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő
tenyészanyaggal történő pótlásához vehető igénybe (méhanya támogatás).
A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó
érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező 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 támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.
A támogatás:
a) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám
120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott, petéző méhanyára,
b) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám
120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám
120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, vagy
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d) legfeljebb a Rendelet 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsalád-szám
120%-ának mértékéig az a)-c) pontok szerinti tenyészanyag tetszőleges
kombinációjára, az a)-c) pontok feltételeinek figyelembe vételével
vehető igénybe.
A támogatás mértéke:
 párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 1 600 forint,
 párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 650 forint.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 a párzott, petéző méhanya, a párzatlan méhanya és az anyabölcső vásárlásáról a
kérelmező nevére és címére kiállított számla,
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,
 a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya, vagy anyabölcső
származási bizonylata.
Ellenőrzések:
A kérelmezőnek a származási igazolást három évig meg kell őriznie, amely kötelezettség
teljesítését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.
7.

OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása

A támogatás az OMME által forgalmazott méz-zárszalag beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás igénylésére olyan, a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a Rendelet
4. § (10) bekezdésben foglaltak szerint legalább 1 méhcsaláddal.
A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.
A támogatás keretében az OMME méz-zárszalag beszerzési költsége számolható el, a
támogatás mértéke a beszerzett OMME méz-zárszalag értékének 75%-a.
A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz az OMME
által, a kérelmező nevére és címére kiállított számla azzal, hogy a számla tartalmazza
az „OMME méz-zárszalag” megnevezést, valamint
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
8.

Termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének támogatása

A támogatás a termelői mézek kereskedelemben használt vonalkódjának beszerzéséhez
vehető igénybe.
A támogatás igénylésére olyan, a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes
OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a Rendelet
4. § (10) bekezdésében foglaltak szerint legalább 1 méhcsaláddal.
A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.
A támogatás keretében a vonalkód beszerzési költsége számolható el.
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A kifizetési kérelemhez az alábbi dokumentumok másolati példányát kell csatolni:
 a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint
 az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
IX. Elektronikus kapcsolattartás
1.) A Támogatási törvénybe foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettség mellett, jelen
közlemény IV. pontja szerint az elektronikus benyújtás másik feltétele, hogy a kifizetési
kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelembenyújtás során a nem természetes személyek (pl.: gazdálkodó
szervezetek) önállóan nem, csak és kizárólag elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott útján járhatnak el.
Amennyiben a kérelmező elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott
útján jár el a kifizetési kérelem benyújtása során, a kifizetési kérelem benyújtásának
időpontjában
már
az
elsődleges
képviselőnek/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett”
besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A kifizetési kérelem benyújtási módjai:
a) természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén, amennyiben rendelkezik
ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
b) nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén elsődleges képviselője
útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás, vagy
c) természetes személy vagy nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő
benyújtás, vagy
d) természetes személy vagy nem természetes személy ügyfél (kérelmező) esetén
kamarai meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel)
történő benyújtás.
a) természetes személy
kérelembenyújtás

ügyfél

(kérelmező)

saját

nevében

történő

Amennyiben a természetes személy ügyfél (kérelmező) rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően a kérelmező beléphet a kifizetési kérelem benyújtására szolgáló
elektronikus kérelemkitöltő felületre.
Az elektronikus kérelemkitöltő felületre történő első belépés esetén az ügyfélkapus
felhasználónév és jelszó megadását követően a kérelmező ügyfél-azonosítójának beírása is
szükséges.
b) elsődleges képviselő útján történő kérelembenyújtás
Az elsődleges képviselet a Kincstár előtti eljárásokban kizárólag az elektronikus
kérelembenyújtás és elektronikus kapcsolattartás során alkalmazott képviseleti formát jelenti.
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Az elsődleges képviselet Támogatási törvény szerinti – ügyfél-nyilvántartásba történő –
elektronikus bejelentését követően, az elsődleges képviselő – a nem természetes ügyfélre
vonatkozóan – saját ügyfélkapus azonosítással (a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással) elérhető elektronikus felületet használja az eljárási
cselekmények elektronikus elvégzéséhez. Az elsődleges képviselő – a nem természetes
személy ügyfél nevében – hozzáfér az általa képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus
kérelemkitöltő felülethez.
A Kincstár előtti eljárásban elsődleges képviselőként az a természetes személy járhat el, aki:
 az általa képviselt, kérelemre nyilvántartásba vett nem természetes személynek a
közhiteles hatósági nyilvántartás szerint önálló képviseleti joggal rendelkező, valamint
az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett kizárólagos törvényes képviselője,
 rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, továbbá
 a Kincstár kérelemre nyilvántartásba vett ügyfeleként rendelkezik saját ügyfélazonosítóval.
Elsődleges képviseletre vonatkozó bejelentés nem tehető, amennyiben a nem természetes
személy ügyfél törvényes képviseletére több személy akár önállóan, akár együttesen jogosult.
Az elsődleges képviseletre vonatkozó bejelentés ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően
elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított
elektronikus űrlapon nyújtható be a Kincstárhoz.
Amennyiben a nem természetes személy ügyfél az elsődleges képviseleti formát nem kívánja
igénybe venni, vagy a feltételek hiánya miatt arra nem jogosult, az elektronikus
kérelembenyújtásra, illetve az elektronikus kapcsolattartásra állandó meghatalmazott útján
van lehetősége.
Az elsődleges képviselő útján ellátott képviseletre a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH
Közlemény
V.
fejezet
E)
pontjának
rendelkezései
(elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
c) meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás
A Rendelet alapján meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő
teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a
meghatalmazás Támogatási törvény szerinti – ügyfél-nyilvántartásba történő – bejelentését
követően, a meghatalmazott saját ügyfélkapus azonosítással (a Kormány által biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatással) elérhető elektronikus felületet használja az eljárási
cselekmények elektronikus elvégzéséhez.
A kifizetési kérelem meghatalmazott általi elektronikus benyújtásához a meghatalmazottnak
a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású
ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
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A meghatalmazást személyesen, postai úton az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy
székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy elektronikus úton, ügyfélkapus
azonosítással, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően elérhető elektronikus felületen keresztül, a Kincstár által erre a célra
kialakított elektronikus űrlapon kell a Kincstár részére benyújtani.
A meghatalmazást a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, elektronikus űrlapon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott ügyfél-azonosítóját,
c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d) azon támogatási jogcímeket és alintézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e) az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
A Kincstár kizárólag a fentieknek megfelelő, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást
veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazást
visszautasítja.
A meghatalmazás elektronikus benyújtásának esetei:
- a meghatalmazott által a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazást a meghatalmazásban szereplő eljárási
cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen
is be kell nyújtani az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz. A meghatalmazást a Kincstár a papíralapú beérkezését követő
három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba
veszi, és erről döntést hoz. A meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen
benyújtott meghatalmazás Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően végezhet
eljárási cselekményt;
- ha a meghatalmazott mellett az ügyfél (kérelmező) is rendelkezik saját
ügyfélkapuval, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapus azonosítással benyújtott
meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó az
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen jóváhagyhatja. A
meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást vagy megszüntetést
papír alapon nem kell benyújtani. A meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy
visszavonás esetén a meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazó által
történt elektronikus jóváhagyás beérkezésének időpontja vagy a meghatalmazáson
megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás vagy a
meghatalmazás visszavonás ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásának
időpontja. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor
a kinyomtatott és aláírt meghatalmazást postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes
kormányhivatal részére a fentiekben foglaltak szerint;
- a meghatalmazó által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazás, a meghatalmazás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben.
A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás benyújtására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Több meghatalmazott esetén az ügyfelet (kérelmezőt) a meghatalmazottak
bármelyike képviselheti, azonban az elektronikus kérelemkitöltő felületen eljárási
cselekményt egyidejűleg csak egy meghatalmazott végezhet.
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A meghatalmazás visszavonása az erre a célra rendszeresített papír alapú nyomtatványon,
postai úton vagy személyesen az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint
illetékes kormányhivatalhoz vagy elektronikusan, ügyfélkapus hozzáféréssel, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően
elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított
elektronikus űrlapon nyújtható be a Kincstárhoz. A meghatalmazás meghatalmazott
általi visszavonása esetén a bejelentéshez csatolni kell annak igazolását, hogy a
meghatalmazott a meghatalmazás visszavonásáról értesítette a meghatalmazót. Az igazolás
hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányában nem hatályos.
A meghatalmazott által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen
keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló nyilatkozatot az
elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi egyoldalú megszüntetése
esetén a papíralapú bejelentéshez csatolni kell a fenti bekezdés szerinti igazolást. A postai
úton vagy személyesen történő benyújtás és az igazolás hiányában a meghatalmazás
megszüntetése a Kincstárral szemben nem hatályos.
A meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény V. fejezet
E) pontjának rendelkezései (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
d) kamarai meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás
A Rendelet alapján kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM
rendelet kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő kifizetési kérelembenyújtást kamarai
meghatalmazott végez, a kamarai meghatalmazott e cselekmény elvégzésére a saját
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületet használja.
A kifizetési kérelem elektronikus benyújtásához a kamarai meghatalmazottnak „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie az ügyfélnyilvántartási rendszerben.
Az eljárására vonatkozó kamarai meghatalmazást az elektronikus kérelemkitöltő
felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon, kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül kell a
kamarai meghatalmazottnak benyújtania a Kincstárhoz.
A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus űrlapon
keresztül benyújtott kamarai meghatalmazást az elektronikus benyújtást követő tizenkét
napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az ügyfél
(kérelmező) lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az ügyfél
(kérelmező) és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papíralapú kamarai
meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni.
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Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papíralapú benyújtásáig a kamarai
meghatalmazott az ügyfél (kérelmező) helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a kamarai
meghatalmazott a meghatalmazást a fentiekben meghatározott határidőn belül nem nyújtja be
az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, a
kamarai meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények nem hatályosak.
A kamarai meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy visszavonás esetén a
meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazás elektronikus benyújtásának
időpontja vagy a kamarai meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi,
mint a meghatalmazás benyújtásának vagy a meghatalmazás visszavonásának dátuma.
A kamarai meghatalmazást az ügyfél (kérelmező) a kamarai meghatalmazott általi
elektronikus benyújtást követő tizenkét napon belül jóváhagyhatja elektronikusan is, ha
rendelkezik saját ügyfélkapus azonosítással elérhető értesítési tárhellyel. Ebben az esetben a
kamarai meghatalmazást nem kell papír alapon benyújtani.
A kamarai meghatalmazás módosítására vonatkozóan is a kamarai meghatalmazás
benyújtásának szabályait kell alkalmazni.
A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több
kamarai meghatalmazott igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás
megszüntetésére a fenti c) pontban foglaltak az irányadók. Továbbá a kamarai
meghatalmazás felmondása/visszavonása benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.
A kamarai meghatalmazás elektronikus úton történő visszavonására az elektronikus
kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlap szolgál,
amelyet kizárólag a kamarai meghatalmazott nyújthat be saját ügyfélkapuján keresztül a
Kincstárhoz. A kamarai meghatalmazás papír alapú visszavonására a Kincstár által
rendszeresített papír alapú nyomtatvány szolgál.
A kamarai meghatalmazás megszűnik a kamarai meghatalmazott Magyar AgrárÉlelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál (a továbbiakban: NAK) fennálló
munkaviszonya megszűnésének időpontjában. A kamarai meghatalmazottnak a tartós
távollétéről vagy munkaviszonyának megszűnéséről – a távollét időtartamának vagy a
megszűnés időpontjának pontos megjelölésével – a Kincstárt és az ügyfelet (kérelmezőt)
egyidejűleg értesítenie kell. A kamarai meghatalmazott tartós távolléte esetén – ha az ügyfél
(kérelmező) ehhez a kamarai meghatalmazásban hozzájárult – a NAK helyettesítő kamarai
meghatalmazottat jelöl ki.
A kamarai meghatalmazásra vonatkozóan a 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény V.
fejezet E) pontjának rendelkezései (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamumvh-kozlemeny) irányadóak.
2.) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás.
A kérelmező vagy elsődleges képviselője/meghatalmazottja a kérelemre indult eljárásban,
ideértve a jogorvoslati eljárást is – a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével
– a Kincstár felé teljesítendő, a támogatási rendeletben, valamint a Kincstár döntésében
meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát kizárólag elektronikus úton, a Kormány
által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével teljesítheti, illetve
gyakorolhatja.
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A
kifizetési
kérelem
benyújtása:
kizárólag
elektronikus
úton,
a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított
elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be.
Egyéb dokumentumok (pl.: hiánypótláshoz, jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó
dokumentumok) benyújtása: kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok
elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.
Meghatalmazás/kamarai meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtása,
valamint visszavonása esetén: a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül,
ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő
felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon/űrlapokon tölthető ki és
nyújtható be. A kamarai meghatalmazást kizárólag elektronikus úton kizárólag a kamarai
meghatalmazott nyújthatja be.
A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket,
dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy
elsődleges képviselőjével/meghatalmazottjával (a Támogatási törvény rendelkezése alapján
– kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén – a Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó
személynek kézbesíti).
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt. A KR dokumentum, az
ügyfél által ügyfélkapus azonosítással benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre
szolgáló értesítési tárhelyére (a továbbiakban: értesítési tárhely) továbbított dokumentum
tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus
dokumentum, amelyet a Kincstár az ügyfél értesítési tárhelyére a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszeren (KR) keresztül küld meg.
A kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó fentiekben ismertetett általános
szabályoktól eltérően a kamarai meghatalmazás esetén az iratok az ügyfél (kérelmező)
részére kerülnek kézbesítésre.
Az alintézkedéshez kapcsolódó esetleges bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti
eljárásokhoz kapcsolódó kérelmeket postai úton kell benyújtani a következő címre:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
(postacím: 1476 Budapest Pf. 407.).
X. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
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 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 a méhész-gazdálkodók által igénybe vehető
egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról szóló 12/2017.
(II. 23.) számú Kincstár Közlemény, valamint
 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 szóló 8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény.
XI. Kapcsolódó jogszabályok
Európai Uniós 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
1366/2015/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 1368/2015/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 a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 2014. augusztus 6-i, 908/2014/EU végrehajtási 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 2019. június 12-i, 2019/974/EU végrehatási
bizottsági határozat.
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Hazai jogszabályok
-

-

-

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény;
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. 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;
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 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;
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
(KöHÉM rendelet);
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet;
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010.
(IV. 30.) FVM rendelet;
a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag
előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) 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 2020-2022 közötti végrehajtási
időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló
57/2019. (XII. 14.) AM rendelet.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XII.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
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu vagy a mez@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. február 20.

dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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Tájékoztató
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati 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, 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 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, a
Bizottság 2014. augusztus 6-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési
szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási rendeletének 57-59. 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 pénzügyi évre vonatkozóan évente, naptári évre vonatkozóan
negyedévenként a tárgyév első napjától az adott negyedév utolsó napjáig folyósított
támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó
alábbi adatok 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.
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2) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a központi költségvetésből 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 az Európai Unió – valamint a tagállam – pénzügyi érdekeinek védelme
céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati szervek feldolgozhatják,
azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik a természetes személyek személyes
adataik védelméhez kapcsolódó, az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert és az
Európai Unió működéséről szóló szerződésben, továbbá az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletben,
valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben rögzített szabadságokat és elveket,
- az I. és II. pontban meghatározott adatoknak az első közzétételüktől számított két évig
kell elérhetőnek maradniuk a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalon,
- kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá
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,
- jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra,
hogy az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztassa,
- érintettként az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz a Kincstár honlapján, a
Tájékoztató első bekezdésében rögzített elérhetőségen hozzáféréssel rendelkezik,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Európai Unió és a
tagállami jogrendszer szabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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