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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása
Kifizetési kérelem - Főlap

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

intézkedéshez

 

Benyújtás helye és módja:
postai úton:  Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest, Pf.407) 
személyesen: a Magyar Államkincstár 1095, Budapest Soroksári út 22-24. cím alatt található ügyfélszolgálatán

Figyelem! Ezt a nyomtatványt a 2016/2017. végrehajtási időszaktól kell alkalmazni!

Kincstár tölti ki

B1215-03
P.H.

1 Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki
Ügyfél-azonosító*:

*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 2007. évi XVII. törvény
alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson/
nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító.)

2 Kérelmező adatai / Ügyfél tölti ki
Előtag:

Név:

Cégforma:

3 Kapcsolattartási információ / Ügyfél tölti ki
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Adózási adatok / Ügyfél tölti ki
Méhész-gazdálkodóként:

❍ ÁFA visszaigénylésre nem vagyok jogosult.

❍ ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok.

❍ Részleges ÁFA visszaigénylésre vagyok jogosult. Az ÁFA visszaigénylés mértéke: %.

❍ Nem vagyok alanya az ÁFA törvénynek, de tevékenységem az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá esik.



5 Méhcsaládok száma / Ügyfél tölti ki
A kérelembenyújtás napján tulajdonomban lévő méhcsaládok száma: db

(A méhcsaládszámhoz kötött támogatási eszközök esetén a támogatási jogosultság alapja az adott végrehajtási évre vonatkozóan az őszi
méhegészségügyi vizsgálat során megállapított, és legkésőbb 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 rendeletben meghatározott határidőben az illetékes állategészségügyi hatósághoz
beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszer (TIR) nyilvántartásába vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a
kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.)

6 Igényelt támogatási összeg / Ügyfél tölti ki
Igényelt támogatás összege: Ft

7 Eszköztípus megnevezése/ Ügyfél tölti ki

TIR-nyilvántartásba vett tenyészetkóddal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti:

❍ Pergető ❍ Pergetés előtti fiókos mézeskeret
kiemelő eszköz

❍ Mézszivattyú

❍ Léptároló ❍ Fedelezőállvány ❍ Fedelezőkád

❍ Mézkimelegítő készülék ❍ Viasz-méz elválasztó berendezés ❍ Viaszolvasztó berendezés

❍ Letöltőtartály

(Az igényelt támogatás összege nem lehet több, mint a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 eurónak megfelelő forintösszeg!)

Legalább 80 db méhcsaláddal rendelkező méhész-gazdálkodó igényelheti:

❍ Fedelezőgép ❍ Fűtött késes fedelezőgép ❍ Mézletöltőgép

(Fedelezőgép beszerzése esetén az igényelt támogatás összege nem lehet több, mint a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb
400 eurónak megfelelő forintösszeg!)
(Fűtött késes fedelezőgép és mézletöltőgép beszerzése esetén, az igényelt támogatás összege nem lehet több, mint a beszerzési és üzembe

helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forintösszeg!)
(Mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és meghosszabbított - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás

és -értékesítés feltételeiről szóló 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!)

Legalább 100 db méhcsaláddal rendelkező méhész-gazdálkodó veheti igénybe:

❍ Léptároló fagyasztókamra hűtő gépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése

(Az igényelt támogatás összege nem lehet több, mint a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1200 eurónak megfelelő
forintösszeg.)

8 Nyilatkozat az eszköz egyedi azonosítójáról / Ügyfél tölti ki
Van egyedi azonosítója a vásárolt eszköznek? ❍ Igen ❍ Nem

Eszköz egyedi azonosítószáma: (Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt)

9 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy a kifizetési kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett adatok, információk és a kérelemhez mellékelt dokumentumok

teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.
.2 Kijelentem, hogy a kifizetési kérelemhez mellékelt számlák és egyéb dokumentumok másolatai az eredetivel megegyezőek.
.3 Nyilatkozom, hogy a jelen kérelmemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket megismertem és azokat betartom.
.4 Nyilatkozom, hogy a jelen kérelemben feltüntetett eszközre más uniós forrásból származó támogatást, illetve más támogatást nem veszek

igénybe.
.5 Nyilatkozom, hogy nem állok felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt.



.6 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján
megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

.7 Vállalom, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 69. §-a szerinti esetekben a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a törvényben foglaltak szerint
visszafizetem.

.8 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatást - a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközök kivételével - az
őszi méhegészségügyi felmérés során megállapított és TIR-nyilvántartásba vett, továbbá a kérelembenyújtásának napján is a tulajdonomban
lévő méhcsaládok száma alapján igényelem.

.9 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy - méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközre igényelt támogatás esetén -
rendelkezem TIR nyilvántartásba vett tenyészetkóddal, továbbá a kérelembenyújtás napján van tulajdonomban méhcsalád.

.10 Vállalom, hogy a beszerzett eszközt a támogatást jóváhagyó határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan
birtokomban tartom és rendeltetésszerűen használom, továbbá - 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz kivételével - az üzemben
tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási
kötelezettséget érintő eseményt a Kincstárnál bejelentem.

.11 Jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában a fejezetet irányító szerv (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek részére továbbítsa.

.12 Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási

Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé tizenöt

napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a Támogatási törvény 29. §
(5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet
az állami adóhatóság hajt be;

d) amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a Támogatási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi
szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelmem a Támogatási törvény
alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

10 Csatolandó mellékletek
.1 Amennyiben a kérelmező több számlát, illetve bizonylatot nyújt be, a B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő)!
.2 A kérelmező - a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó - érvényes OMME tagságáról szóló igazolása.
.3 A kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenértékének

megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya. A számla eredeti példányának tartalmaznia kell az eszköz megnevezését, az
eszközök egyedi azonosító számát - amennyiben van - , valamint a rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a
számlát csak a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.

.4 Az 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 meghosszabbított - bizonyítvány másolati példánya.

11 Kitöltési dátum és a kérelmező aláírása / Ügyfél tölti ki
Helység: Dátum:

. . .
Kérelmező (cégszerű) aláírása:
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