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A támogatás célja:           
A méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő 

tenyészanyaggal történő pótlásának támogatása. 

 

A támogatás igénybe vehető:          
A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) listáján szereplő minősített 

törzscsaládtól származó, származási igazolással rendelkező: 

- párzott, petéző méhanya; 

- párzatlan méhanya vagy anyabölcső 

vásárláshoz. 

 

A támogatás a kérelmező által a TIR nyilvántartásba 2018. szeptember 30-i fordulónapra 

vonatkozóan legkésőbb 2018. november 15-ig bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint 

a kérelembenyújtás napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládszám alapján 

igényelhető.  

A 2018. szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR nyilvántartásba bejelentett és 

nyilvántartásba vett tenyészetek/tartási helyek után támogatás nem vehető igénybe. 

A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítésért, a bejelentett adatok helyességéért, a 

bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős, annak 

minden jogkövetkezményével együtt! 

Támogatás vehető igénybe a méhcsaládszám: 

- legfeljebb 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott méhanyára 

- legfeljebb 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára, 

- legfeljebb 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, 

- illetve ezek tetszőleges kombinációjára igényelhető, de legfeljebb a TIR 

nyilvántartásba vett és a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező 

tulajdonában lévő méhcsalád-szám 120%-ának mértékéig vehető igénybe. 

 

A támogatás mértéke:           
- párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 5 eurónak megfelelő 1 605 forintösszeg; 

- párzatlan anyánként, anyabölcsőnként legfeljebb 2 eurónak megfelelő 642 Ft 

forintösszeg. 

 

A forint-euró átváltási árfolyam 2019-ban: 320,98 Ft/euró. 

 

A kifizetési kérelem benyújtásának helye, határideje, módja:    
A kifizetési kérelmet a Magyar Államkincstár központjába kell benyújtani. Tekintettel arra, 

hogy a benyújtott kérelmek hiánytalan és hibátlan volta felgyorsítja a MÁK ügyintézését, ennek 

érdekében az OMME a kérelmek összeállításában, a hibák és hiányok előzetes feltárásában 

segítséget nyújt a méhészek számára. Az OMME a tagsági igazolás kiállítása, a hiányosan 

benyújtott kérelmek előzetes hiánypótlása után azt a MÁK Központi Hivatalához továbbítja. 

Amennyiben nem szeretné ezt a segítséget igénybe venni, úgy a kérelmet – a rendelet 

értelmében – közvetlenül a MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályának postai címére 



kell benyújtani (postai úton a 1476 Budapest Pf. 407. vagy személyesen a 1095 Budapest, 

Soroksári út 22-24. címre), legkésőbb 2019. augusztus 3-ig.  

 

Kifizetési kérelem évente egy alkalommal nyújtható be! 

 

Az OMME-ba történő benyújtás végső határideje: 2019. július 23. 
 

Postacím: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, 1450 Budapest 9, Pf.: 116. 

 

Benyújtandó dokumentumok:          
1. Nyomtatványok 

- B1217-03 számú Az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának 

támogatása (méhanya támogatás) – Kifizetési kérelem – Főlap”; 

- B1201-03 számú betétlap (Számlaösszesítő), kizárólag több számla esetén kell 

kitölteni! 

 

2. Számlák, egyéb bizonylatok 

 A támogatási kérelemhez kapcsolódó költségeket igazoló, 2018. augusztus 1. és a 

kérelem benyújtás napja közötti teljesítési dátumú bizonylatok (számla, illetve 

pénzügyi teljesítést egyértelműen igazoló bizonylat) másolati példányai. 

 Amennyiben a számla nem tartalmazza a törzscsalád-számot, az MMOE által 

kiállított származási igazolás másolata.  

 

3. Tagsági igazolás 

A tagsági igazolást az OMME állítja ki, ehhez  

- 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 kell a kérelemmel együtt benyújtani. 

 

A támogatást igénylő teendői:         
- A támogatás alapjául szolgáló méhanyákat és/vagy bölcsőket megvásárolja a Magyar 

Méhtenyésztők Országos Egyesület listáján szereplő méhtenyésztőtől (a lista 

megtekinthető a www.mehtenyesztok.hu és a www.omme.hu honlapon). A felmerült 

költségekről a támogatást igénylő nevére, a MÁK ügyfél-nyilvántartási rendszerében 

szereplő címére kiállított, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát kér. 

- 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 dokumentumokat postai úton vagy személyesen eljuttatja a MÁK-hoz 

legkésőbb 2019. augusztus 3-ig vagy az OMME-hoz, legkésőbb 2019. július 23-ig. 

- A származási igazolást a kérelmezőnek 3 évig meg kell őriznie, amit a MÁK ellenőrizhet. 

 

 

 

 

 

http://www.mehtenyesztok.hu/


A kifizetési kérelem nyomtatványok kitöltésének módja:     
 

B1217-03 Kifizetési kérelem Főlap 

1 -  Az Ügyfél-azonosító szám a MÁK 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 a MÁK 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.  

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 is a kérelmező tulajdonában lévő 

méhcsaládszámot kell beírni. 

6 -  A nyomtatvány „6. Igényelt támogatási összeg:” pontjában az igényelt támogatás összegét 

forintban kell feltüntetni! Az igényelt támogatási összeg meghatározásához az Európai 

Központi Bank által jegyzett 2019. január 1-jén érvényes 320,98 forint/euró átváltási 

árfolyamot kell alkalmazni.  

7 -  A nyomtatvány eredeti aláírás nélkül érvénytelen! 

 

B1201-03 Kifizetési kérelem Betétlap - Számlaösszesítő 

- A nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és a kérelemhez csatolni, 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 átutalásos számla esetén a banki bizonylat (pl. 

bankszámlakivonat) vagy egyéb bizonyító igazolás (pl. bevételi pénztárbizonylat) 

sorszámát. 

- A nyomtatvány eredeti aláírás nélkül érvénytelen! 

 

Eljárási rend:            
A kifizetési kérelmekre a MÁK a benyújtási határidő lejártát követően, azok összesítése után, 

a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg mértékéig hoz határozatot. Amennyiben a 

benyújtott jogos igénylések összessége meghaladja a kifizethető támogatási keretösszeget, a 

MÁK egységesen, arányos visszaosztással állapítja meg az egyes kérelmekre kifizethető 

támogatás összegét.  

Hiányosan benyújtott kérelem esetén a MÁK az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A 

hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig, kell benyújtani a hivatal által megjelölt 

címre.  



A MÁK a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti 

jogszabályokban meghatározott bármely feltételt – amelyek teljesítését a MÁK helyszíni 

szemle során is ellenőrizheti – nem teljesíti.  

 

Ellenőrzések:            
A MÁK helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a benyújtott számlák, bizonylatok eredeti 

példányainak meglétét, valamint 3 évig a származási igazolás megőrzését. 

 


