TÁJÉKOZTATÓ
A „MÉZ ÉS MÉHÉSZETI TERMÉKEK KINYERÉSÉHEZ ÉS KISZERELÉSÉHEZ,
VALAMINT LÉPTÁROLÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK”
TÁMOGATÁSÁHOZ

(2018/2019)
A támogatás formája:
- vissza nem térítendő, a program céljának megvalósítása után kifizetett támogatás.

A támogatási jogosultság alapja:
- az őszi méhegészségügyi vizsgálat során – az adott végrehajtási időszak szeptember 30 -ára
vonatkozóan – megállapított és a miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a
továbbiakban: TIR) szerint 2018. november 15-éig nyilvántartásba vett, és a kifizetési kérelem
benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.
Figyelem!
Amennyiben a korábban bejelentett méhcsaládszámban változás történt, a 2018. szeptember
30-i fordulónapra vonatkozóan megállapított méhcsaládszámot az illetékes kormányhivatalnak
be kell jelenteni (2153 számú formanyomtatvány).
Fontos!
Az adminisztrációs átfutási idő miatt a bejelentés napján nem bizonyos, hogy a
nyilvántartásba vétel is megtörténik, ezért javasoljuk, hogy az őszi vizsgálatoknál
megállapított méhcsaládszámot legkésőbb szeptember 30-ig jelentsék be a NÉBIH felé.
Így nagy biztonsággal megtörténik a nyilvántartásba vétel 2018. november 15-ig.
A TIR nyilvántartásban szereplő adatok helyességéért és a bejelentés teljesítéséért a kérelmező a
felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt!

A támogatás általános feltételei:
- a kérelmező nincs kizárva a támogatásból,
- a kérelmező Magyar Államkincstár nyilvántartásába vétele,
- a kérelmező érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodó,
- a kérelmező a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási évben ugyanolyan
típusú eszközre nem vett igénybe támogatást.
- a kérelmező rendelkezik a támogatott eszköz rendelet szerinti megnevezését tartalmazó, a
kérelmező nevére kiállított, a magyar számviteli törvényeknek megfelelő, kifizetett és
teljesített számlával, amelyen a kötelező adattartalom mellett az alábbiaknak is kell
szerepelnie:
- a számla EREDETI példányán az eszköz egyedi azonosítójának (ha van) feltűntetése
szükséges
- a számla EREDETI példányára rá kell írni (saját kezűleg):

"a 4/2017. (I.23) FM rendelet szerinti támogatás igénybevétele
céljából benyújtva",
(A Kincstár a kifizetési kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó Európai Uniós, illetve nemzeti
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.)
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A támogatott eszközök és a további támogatási feltételek:
új pergető
új pergetés előtti fiókos
mézeskeret kiemelő eszköz
új mézszivattyú
új léptároló
új fedelezőállvány
új fedelezőkád
új letöltőtartály
új mézkimelegítő készülék
új viasz-méz elválasztó
berendezés
új viaszolvasztó berendezés
új fedelezőgép (nem fűtött
késes)
új fűtött késes fedelezőgép

mézletöltőgép

- a kérelmező TIR nyilvántartásba vett tenyészetkódjának
megléte,

- a kérelmező nevére a TIR nyilvántartásba bejelentett és a
kérelembenyújtás napján is tulajdonban lévő min. 80 mcs
- a kérelmező nevére a TIR nyilvántartásba bejelentett és a
kérelembenyújtás napján is tulajdonban lévő min. 80 mcs
- a kérelmező nevére legalább három éve kiállított és
meghosszabbított –az állati eredetű termékek kistermelői
termeléséhez, előállításához, illetve feldolgozásához kiállított –
hatósági állatorvosi bizonyítvány („kistermelői kiszerelői
engedély”)

léptároló fagyasztókamra
- a kérelmező nevére a TIR nyilvántartásba bejelentett és a
hűtőgépészeti
kérelembenyújtás napján is tulajdonban lévő min. 100 mcs
berendezésének beszerzése
és üzembehelyezése
Egy kérelmező többféle eszközre is igényelhet támogatást, ebben az esetben azonban
eszközönként külön-külön kifizetési kérelem benyújtása szükséges.
A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A
támogatásból beszerezhető eszközök számát, a kérelem benyújtását megelőző öt végrehajtási
évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök
számával csökkenteni kell.
A támogatottan vásárolt eszközt a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól
kezdődően öt éven át folyamatosan birtokban kell tartani és rendeltetésszerűen kell
használni.

A támogatás mértéke:
- kifizetési kérelmenként az elszámolható költség (beszerzési ár) 50%-a, de legfeljebb 400
eurónak megfelelő forintösszeg,
- léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése,
mézletöltőgép és fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetében a beszerzési és üzembe helyezési
ár 50%-a, de legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forintösszeg.
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Átváltási árfolyam: az Államkincstárhoz benyújtott kifizetési kérelemre hozott döntés évének
január 1. napján érvényes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, Európai Központi
Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

A kifizetési kérelem benyújtásának helye, határideje, módja:
A kifizetési kérelmet postai úton a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztályához (postacím: 1476 Budapest Pf. 407.) vagy személyesen a Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési ügyfélszolgálatán (cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.)
kell benyújtani.
Benyújtás az Államkincstárba 2018. október 16-ától legkésőbb 2019. július 3-áig. Az ezt
megelőzően beérkező kérelmeket az Államkincstár automatikusan elutasítja.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott kérelmek hiánytalan és hibátlan volta felgyorsítja az
ügyintézést, ennek érdekében az OMME a kérelmek összeállításában, a hibák és hiányok
előzetes feltárásában segítséget nyújt a méhészek számára. Amennyiben szeretné ezt
igénybe venni, úgy a kérelmet előzetesen az OMME központjába kell benyújtani. Az OMME
a tagsági igazolás kiállítása, a hiányosan benyújtott kérelmek előzetes hiánypótoltatása után azt
a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési központjához továbbítja.

Az OMME-ba történő benyújtás végső határideje: 2019. június 25.
(Az OMME-ba 2018. október 16. előtt is benyújthatóak a kérelmek.)
Postacím: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, 1450 Budapest 9, Pf.: 116.

Benyújtandó dokumentumok:
1. Nyomtatványok
- B1215-03 jelű Kifizetési kérelem Főlap,
- több számla, bizonylat esetében a B1201-03 jelű Betétlap (Számlaösszesítő)
2. Számlák, egyéb bizonylatok
- az új eszköz vásárlásáról a kérelmező nevére és címére kiállított, a megfelelő szöveget
is tartalmazó (lásd fent) számla másolati példányát;
- az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát;
- a kérelmező – kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó – érvényes OMME
tagságáról szóló igazolását;
- 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 példányát;
3. Tagsági igazolás
Amennyiben a kifizetési kérelmet egyenesen az Államkincstárhoz nyújtja be, a
kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kérelembenyújtás évre vonatkozó, érvényes
OMME tagsági igazolás eredeti példányát is.
Amennyiben előzetes ellenőrzésre az OMME-hoz nyújtja be a kifizetési kérelmet, az
alábbi dokumentumok csatolása szükséges, amelyek alapján az OMME kiállítja a
tagsági igazolást és mellékeli a kifizetési kérelemhez:
- az OMME igazolás kiadási kérelmet, 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.

3

A támogatást igénylő teendői:
-

-

Megfelelő időben gondoskodik a méhcsaládok bejelentéséről a TIR-be. (lásd fent)
A támogatás alapjául szolgáló új eszközt megvásárolja, a felmerült költségeiről a
támogatást igénylő nevére és az Államkincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerébe
bejelentett címére kiállított, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát kér.
Ellenőrzi az Államkincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerébe bejelentett adatait, különös
tekintettel a regisztráció típusára, a bejelentett címre, a bankszámlaszámra, az ÁFA kódra,
a KKV kódra, valamint az elérhetőséget szolgáló adatokra (telefonszám). Amennyiben
ezekben az adatokban a bejelentetthez képest változás történt, úgy legkésőbb a kérelem
benyújtásával egyidejűleg bejelenti a változást az Államkincstár bármely szervezeti
egységéhez.
OMME tagdíját a helyi méhészegyesületnél befizeti. Az OMME tagsági igazolást az
Egyesület központja a támogatást igénylő nevére kiállított OMME tagdíj befizetését
igazoló bizonylat beérkezése után állítja ki.
A benyújtandó dokumentumoknál felsoroltakat a megjelölt határidőre és helyre beküldi.

A támogatási kérelem nyomtatványok kitöltésének módja:
Amennyiben szükségesnek érzi, a támogatási kérelmek kitöltéséhez segítséget kérhet az
Államkincstár ügyfélszolgálatától, vagy az OMME szaktanácsadóitól.

Leggyakrabban előforduló hibák és megoldásaik:
Benyújtás előtt mindig ellenőrizze, hogy minden
nyomtatványt aláírt-e. Ha szükséges, pótolja.
Mindig eredeti, aláírt példányt nyújtson be.
Nem eredeti a benyújtott kérelem.
Lehetőleg használjon kék színű tintát a nyomtatványok
aláírásánál, így valószínűleg elkerülhető a tévedés.
A számla másolaton nem szerepel az Fontos, hogy a támogatott eszköz egyedi azonosítója (ha
egyedi azonosító és a megfelelő
van) és a rendelet számot tartalmazó szöveg (lásd fent a
szöveg a benyújtásról, vagy nem
támogatás általános feltételeinél) az eredeti számlára
másolatként szerepel rajta.
legyen ráírva, és ezt követően készüljön a számlamásolat.
A számlán tévesen szerepel a név
A számla átvételekor mindig ellenőrizze a rajta szereplő
vagy a cím.
adatokat. Ha elírták, azonnal kérje a javítását.
Egy nyomtatványon több eszközt
Eszközönként külön kérelmet kell kitölteni.
jelölnek meg.
Az OMME-hoz nem érkezik
Ne feledkezzen meg az igazoláskiadási kérelemről és
igazolás kiadási kérelem a
csatolja mellé a tagdíj-befizetési bizonylat másolatát is.
támogatási kérelem mellé.
Ezzel jelentősen meggyorsítja az ügyintézést.
Ha az eszköznek van egyedi azonosítója (pl. gyáriszáma),
Nincs feltüntetve az egyedi
akkor azt kötelező az eredeti számlán és a kifizetési
azonosító, pedig valószínűleg van.
kérelem nyomtatványon is feltüntetni.
Nincs bejelentett bankszámlaszám, A kérelem benyújtása előtt ellenőrizze az adatait, és ha
KKV kód, stb. az Államkincstárnál, szükséges, legkésőbb a kérelem benyújtásával egy időben
vagy megváltozott a korábbi
nyújtson be adatváltozásra irányuló kérelmet is az
bankszámlaszám, stb.
Államkincstárhoz.
Lemarad az aláírás a
nyomtatványokról.

Figyelem a tájékoztatás nem teljes körű! A támogatás benyújtása és elbírálása
szempontjából a mindenkor hatályos jogszabályok a mérvadóak.
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