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TÁJÉKOZTATÓ  

A VARROA ATKA ELLENI GYÓGYSZERES VÉDEKEZÉS 

TÁMOGATÁSÁRÓL(2015/2016) 
 

A támogatás célja:           
A méhcsaládok államilag engedélyezett készítményekkel történő, a varroa atka elleni 

szakszerű kezelésekhez igényelhető az állatgyógyászati készítmények, az állatgyógyászatban 

használatos gyógyhatású készítmények, valamint a kijuttatásukhoz szükséges eszközök, 

továbbá ezen készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált 

cukor számlával igazolt költségeinek támogatása.  

 

A támogatás formája:            
A támogatás formája vissza nem térítendő, a program céljának megvalósítása után kifizetett 

támogatás. 

 

A támogatás mértéke:           
A varroa atka elleni védekezés kapcsán nyújtható támogatás mértéke méhcsaládonként 

legfeljebb 5 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amely akár teljes mértékben varroa atka 

elleni gyógyszerek és azok kijuttatásához szükséges eszközök beszerzésére fordítható. A 

cukor és a gyógyhatású készítmények beszerzésének támogatására továbbra is van lehetőség: 

a méhcsaládonkénti 5 eurónak megfelelő forintösszegű támogatásból együttesen legfeljebb 

2,5 eurónak megfelelő forintösszeg adható cukor és gyógyhatású készítmények támogatására. 

Ennek mértéke azonban nem haladhatja meg a gyógyszer és az adott gyógyszer kijuttatásának 

eszközéhez jóváhagyott támogatás mértékét. A gyógyszer és azok kijuttatásának eszközéhez 

jóváhagyott támogatás mértéke viszont meghaladhatja a cukor és a gyógyhatású készítményt, 

tehát pl. az 1 eurónak megfelelő forintösszegű cukor + 4 eurónak megfelelő forintösszegű 

gyógyszer és azok kijuttatásának eszközéhez jóváhagyott támogatás is lehetséges. 

Az éves keretösszeg feletti igénylés esetén a támogatási összegeket az MVH arányosan 

csökkenti. 

 

A forint-euró átváltási árfolyam 2016-ban: 315,98 Ft/euró. 

 

A méhcsaládok varroa atka elleni állategészségügyi kezeléséhez felhasznált készítmények 

közül, az alábbiak után igényelhető támogatás: 

 

Varroa atka ellen engedélyezett vényköteles 

és nem vényköteles állatgyógyászati 

készítmények (Gyógyszer) 
Gyógyhatású készítmények 

Állatgyógyászati készítmények 

Apiguard Gél mézelő méheknek A.U.V. Api Ox 

Api Life Var impregnált csík mézelő 

méheknek A.U.V. 
Ecostop lamella 

Bayvarol csík A.U.V. Méhpatika Forte 

Thymovar 15 g impregnált csík mézelő méhek 

számára A.U.V. 
Dany’s Bienen Wohl oldat 

Api-Bioxal atkaölő por mézelő méhek számára 

A.U.V. 
BeeVital HiveClean 

MAQS 68,2 g hangyasavat tartalmazó csíkok 

mézelő méhek számára 
Ekvarosan levendula ökobrikett 

Destruktor 3,2% koncentrátum mézelő 

méheknek A.U.V. 

NAF gyógyhatású állatgyógyászati 

termék mézelő méhek részére 
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Eseti engedéllyel rendelkező, vagy régebbi 

eseti engedély alapján a piacon még esetleg 

előforduló készítmények 

Optima 

Hangyasav 60% oldat méheknek 

A.U.V. (lejárt, legutolsó behozott tétel lejárati 

ideje: 2017.02.28.) 

Nosestat oldat 

Varidol 125 mg/ml oldat mézelő méhek 

részére A.U.V. (lejárt, legutolsó behozott tétel 

lejárati ideje: 2016.07.31.) 

Hive Alive 

Varatraz 150 mg/ml oldat mézelő méhek 

számára A.U.V.  
Vernalis Complex  

Apivar csík A.U.V. Polioel 4 

Biowar 500 Amitraz 500 mg/g csík, 

méhkaptárba lógatható csíkok mézelő méhek 

részére A.U.V. (engedély lejárta: 2016.01.27., 

legutolsó behozott tétel lejárta: 2016.07.30) 

Vernalis Beestart 

CheckMite + 1,360/impregnált csík mézelő 

méhek számára (engedély lejárta: 2016.02.28) 
NAF Varroa Bio 

 

Oxxovar 5 % oldat 

Cukor 

 

 

Figyelem! A készítménylista a kérelmezési időszak folyamán változhat, a fenti lista 2016. 

január 13-án került frissítésre! 

Amennyiben a lista változik, a www.omme.hu honlapon elérhetővé válik. 

 

A kifizetési kérelem benyújtásának helye, határideje, módja:    
A kifizetési kérelmet a kérelmező lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH 

kirendeltséghez kell benyújtani postai úton vagy személyesen legkésőbb 2016. április 6-ig. 

Lehetőség van a kérelmeket előzetesen az illetékes megyei szaktanácsadókhoz leadni, aki a 

támogatást igénylő meghatalmazása alapján, az OMME tagsági igazolás kiállítása, a 

hiányosan benyújtott kérelmek előzetes hiánypótlása után eljuttatja azt az MVH illetékes 

megyei kirendeltségére. 

 

Kérelmek beérkezési határideje (szaktanácsadóhoz): 2016. március 25. 
 

A gyógyszer és azok kijuttatásának eszközére, a cukorra és a gyógyhatású készítményekre - 

vonatkozó kifizetési kérelmet csak együttesen, a végrehajtási időszakban egy alkalommal, 

a költségek (gyógyszer számla, gyógyszer kijuttatásának eszközének számla, cukor számla, 

gyógyhatású készítmény számla) kifizetését követően lehet benyújtani.  

 

 

Méhészeti szaktanácsadók postacímei:        
 

MEGYE NÉV POSTACÍM TELEFON 

Bács-Kiskun Gégény Benjamin 6503 Baja, Pf. 77. 30/635-1260 

Baranya May Gábor 7940 Szentlőrinc, Pf. 51. 30/635-1255 

Békés Árgyelán János 5711 Gyula, Új Élet u. 12. 30/635-1256 

Borsod-Abaúj-Z. Farkas János 3412 Bogács, Pást u. 6. 30/635-1257 

http://www.omme.hu/?p=3155
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Budapest Dr. Halász Gábor 1094 Budapest, Viola u. 50. 30/635-1258 

Csongrád Lászlóffy Zsolt 6754 Újszentiván, Szigeti út 7. 30/635-1272 

Fejér Nyerges József 8008 Székesfehérvár, Pf. 76. 30/635-1261 

Győr-Moson-Sopron Varga Tamás Imre 9235 Püski, Pf. 4. 30/635-1262 

Hajdú-Bihar Barkó Árpád 4031 Debrecen, Határ u. 76.  30/635-1263 

Heves Biró Péter 3350 Kál, Kompolti u. 31. 30/635-1264 

Jász-Nagykun-Sz. Molnár Ferenc 5008 Szolnok, Pollack M. u. 18. 30/635-1270 

Komárom-Esztergom Brunner Sándor 2835 Agostyán, Kossuth Lajos u. 1/A. 30/635-1265 

Nógrád Fekete József 3100 Salgótarján, Damjanich u. 113. 30/635-1266 

Pest Jandácsik Attila 2740 Abony, Erzsébet Királyné u. 20. 30/635-1267 

Somogy Nagy Csaba Zoltán 7400 Kaposvár, Pf. 364. 30/635-1268 

Szabolcs-Szatmár-B. Kovács Csaba 4546 Anarcs, Széchenyi u. 3.  30/635-1269 

Tolna Kersák Róbert 7044 Nagydorog, Kossuth u. 27. 30/635-1271 

Vas Keve György 9700 Szombathely, Németh L. u. 12. 30/635-1273 

Veszprém Tóth Péter 8330 Sümeg, Darnay u. 5. 30/635-1275 

Zala Hampuk Gábor 8900 Zalaegerszeg, Hegyi út 9. 30/635-1274 

 

Benyújtandó dokumentumok:          
1. Kérelemnyomtatványok: 

- B1218-02 számú Főlap, 

- B1201-02 számú Betétlap (Számlaösszesítő). 

 

Méhcsalád-szám igazolása 

A 2015/2016. támogatási időszakban a TIR nyilvántartásba 2015. szeptember 30-i 

fordulónapra vonatkozóan a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóságánál legkésőbb 2015. november 15-éig bejelentett és a 

TIR nyilvántartásban rögzített, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a 

kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládszám figyelembevételével történik a 

támogatási jogosultság megállapítása! (A méhcsaládszám módosítás érdekében, a 

megyei kormányhivatalok részére megküldött 2153 jelű nyomtatványt a kifizetési 

kérelmek mellékleteként – vagy azoktól különállóan – az MVH részére nem kell 

megküldeni.)  

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2015. november 30-áig átadta az 

MVH részére a 2015. november 15-éig beérkezett bejelentések alapján TIR nyilvántartásba 

vett méhcsalád-számokat. Az MVH a kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése során 

kizárólag a NÉBIH által átadott TIR nyilvántartásban szereplő adatokat veszi figyelembe, a 

NÉBIH által átadott nyilvántartásban nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető 

igénybe. 

 

A 2015. szeptember 30-át követő tartási kezdettel TIR nyilvántartásba vett méhcsaládok után 

támogatás nem igényelhető. 

 

A TIR nyilvántartásban szereplő adatok helyességéért és a bejelentés teljesítéséért a 

kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt! 

 

2. Számlák, egyéb bizonylatok 

 A varroa atka elleni védekezéshez engedélyezett, illetve forgalomba hozatali 

engedéllyel rendelkező gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról szóló, 

2015. szeptember 1-jét követő, de a kérelembenyújtás napját megelőző teljesítési 

időpontú bizonylatok (számlák, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) 

másolata. 
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Támogatás csak forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítményekre adható! 

 Gyógyszer kijuttatásának eszközéről 2015. szeptember 1-jét követő, de a 

kérelembenyújtás napját megelőző teljesítési időpontú bizonylatok (számla, pénzügyi 

teljesítést igazoló bizonylatok) másolata. 

Az OMME által összeállított lista a varroa atka elleni gyógyszerek kijuttatásának 

eszközei címmel elérhető a www.omme.hu oldalon. Figyelem! A listán szereplő 

eszközök csak segédletként szolgálnak. Ez a lista nem kötelezi az MVH-t a kérelmek 

elbírálásában. A gyógyszer kijuttatásának eszköze mellé szükséges vásárolni a 

támogatás igényléséhez, külön jogszabály szerint törzskönyvezett vényköteles és nem 

vényköteles állatgyógyászati készítményekből is, amit az adott eszközzel lehet 

kijuttatni.  

 Cukorvásárlásról szóló, 2015. szeptember 1-jét követő, de a kérelembenyújtás napját 

megelőző teljesítési időpontú bizonylatok (számla, pénzügyi teljesítést igazoló 

bizonylatok) másolata. 

Nem támogatható termék a szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz, a 

gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor), valamint a cukorlepény! 

 

3. Tagsági igazolás 

A tagsági igazolást a megyei méhészeti szaktanácsadó állítja ki, ehhez  

- az OMME igazolás kiadási kérelmet (2. sz. melléklet), valamint  

- a támogatást igénylő nevére kiállított OMME tagdíj befizetését igazoló bizonylat 

(befizetési pénztárbizonylat másolata, vagy készpénz-átutalási megbízás 

feladóvevényének másolata vagy OMME helyi szervezet által kiadott befizetési 

igazolás) másolati példányát kell az illetékes megyei szaktanácsadóhoz eljuttatni. 

 

A támogatást igénylő teendői:          
- Az engedélyezett gyógyszereket, azok kijuttatásának eszközeit, a gyógyhatású 

készítményeket, valamint a cukrot megvásárolja. A felmerült költségeiről a támogatást 

igénylő nevére, az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerébe bejelentett címére kiállított, a 

számviteli törvénynek megfelelő számlát kér. 

- Az OMME tagdíjat a helyi méhészegyesületnél befizeti. 

- A benyújtandó dokumentumokat postai úton vagy személyesen eljuttatja az illetékes 

megyei MVH kirendeltséghez legkésőbb 2016. április 6-ig vagy a megyei méhészeti 

szaktanácsadóhoz, legkésőbb 2016. március 25-ig beérkezőleg. 

- A megvásárolt gyógyszerek kijuttatásának eszközeit, valamint a gyógyszerek és 

gyógyhatású készítmények csomagolóanyagát 2016. október 15-ig megőrzi! 

- A megvásárolt gyógyszerek és gyógyhatású készítmények felhasználását 

méhegészségügyi nyilvántartásban dokumentálja. 

 

A kifizetési kérelem nyomtatványok kitöltésének módja:     
 

B1218-02 Kifizetési kérelem Főlap 

 

1 -  Az Ügyfél-azonosító szám az MVH által az ügyfél részére a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelem benyújtása után visszaigazolt, tíz számjegyből álló azonosító. Ez nem azonos az 

adószámmal, személyi igazolvány számmal, adóazonosító jellel stb.  

Amennyiben a kérelmező ilyen számmal még nem rendelkezik, akkor ezt az MVH által 

rendszeresített G1010 (természetes személyek számára), illetve G1020 (nem természetes 

személyek számára) számú nyomtatványon kérheti a hivataltól (legkésőbb a kifizetési 

kérelemmel együtt benyújtva). 

2 -  A Kérelmező adatainál a kérelmező nevét kell feltűntetni a következő formában: az 

előtag pl. a dr., ifj., özv. stb., cégforma pl. a Kft, Bt stb.  

http://www.omme.hu/
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3 -  A Kapcsolattartási információnál közlendő személy neve az, akivel a kérelemmel 

kapcsolatos ügyintézés során, szükség esetén érdemben lehet beszélni (telefonon). Nem 

feltétlenül azonos a kérelmezővel! 

4 -  Az Adózási adatoknál a méhész-gazdálkodóként ÁFA- visszaigénylésre vonatkozó 

adatot kell megadni. 

5 -  A Méhcsaládok számához a kérelembenyújtás napján a kérelmező tulajdonában lévő 

összes méhcsalád-számot kell beírni.  

6 -  Az Igényelt támogatási összeg összesen rovatnál a gyógyszerre, illetve azok 

kijuttatásának eszközeire + a gyógyhatású készítményekre + cukorra összesen igényelt 

támogatási összeget kell feltüntetni forintban (max. 5 euró/család). 
(Az igényelt támogatás összege méhcsaládonként nem lehet több, mint 5 eurónak megfelelő 

forintösszeg, amelyből az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények és a cukor 

költségekre méhcsaládonként legfeljebb 2,5 eurónak megfelelő forintösszeg mértékéig igényelhető 

támogatás. A gyógyhatású készítmények és a cukorköltségek együttesen igényelt támogatás 

összege nem haladhatja meg a varroa atka elleni külön jogszabály szerint törzskönyvezett 

vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítményekre vonatkozó gyógyszeres 

kezeléshez és azok kijuttatásának eszközéhez jóváhagyott támogatás mértékét.) 

9 - A nyomtatvány eredeti aláírás és keltezés nélkül érvénytelen! 

 

B1201-02 Kifizetési kérelem Betétlap - Számlaösszesítő 

 

- A nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és csatolni a kérelemhez, ha több 

számla/bizonylat kerül benyújtásra! 

- A számla szigorú számadású bizonylat, így mindegyik számlának egyedi sorszáma van. 

A számla sorszámaként ezt az egyedi (betű/szám kombinációból álló) sorszámot kell 

megadni. 

- A számla teljesítésének dátuma készpénzes számla esetén megegyezik a számla 

keltezésének dátumával, átutalásos számla esetén a teljesítés ideje rovatban feltüntetett 

dátumot kell beírni. 

- A kifizetést igazoló bizonylat számához készpénzfizetési számla esetén a számla 

sorszámát kell beírni, átutalásos számla esetén a banki bizonylat (pl. bankszámlakivonat) 

számát. 

- A nyomtatvány eredeti aláírás és keltezés nélkül érvénytelen! 

 

Eljárási rend:            
A kifizetési kérelmekre az MVH a benyújtási határidő lejártát követően, a rendelkezésre álló 

támogatási keretösszeg mértékéig hoz határozatot. Amennyiben a benyújtott jogos igénylések 

összessége meghaladja a kifizethető támogatási keretösszeget, az MVH egységesen, arányos 

visszaosztással állapítja meg az egyes kérelmekre kifizethető támogatás összegét.  

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A 

hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a hivatal által megjelölt 

címre.  

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti 

jogszabályokban meghatározott bármely feltételt – amelyek teljesítését az MVH helyszíni 

szemle során is ellenőrizheti – nem teljesíti.  

A kifizetési kérelem alapján az MVH a támogatás összegét határozatban állapítja meg és a 

támogatást – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén – a határozat közlésétől számított 

tizenöt napon belül, de legkésőbb 2016. október 15-éig utalja át a kérelmező, MVH ügyfél-

nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámára. Amennyiben az igénylő adatai (pl. 

lakcím, fizetési számlaszám, őstermelői igazolvány stb.) időközben megváltoztak, azt a G1010 

(természetes személyek számára), illetve G1020 (nem természetes személyek számára) 

nyomtatványokon kell bejelentenie. 
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.Ellenőrzések:            
Az MVH helyszíni ellenőrzés során 2016. október 15-éig ellenőrizheti a benyújtott számlák, 

bizonylatok eredeti példányainak meglétét, továbbá a megvásárolt és felhasznált gyógyszerek 

és gyógyhatású készítmények csomagolóanyagainak, illetve a készítmények kijuttatásához 

szükséges eszközök megőrzését és az intézkedés keretében elszámolt szerek felhasználását a 

külön jogszabályban előírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján („méhegészségügyi 

kiskönyv” vezetését). 

 


