Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök „nagy eszközök” és „kis eszközök”
beszerzésének támogatása
A „nagy eszköz” támogatás keretösszege 83.454.800 ft, a kihasználtsága 2019-ben 88% volt,
ami 194 támogatott eszközt jelent. A 2018/2019-es időszakban az alábbiak szerint alakult a
különböző vándoroltatási „nagy eszközök” igénylésének megoszlása:
Vándoroltatási
nagy eszközök
Emelőhátfal
Konténer – kész
műszaki állapotú, új
építés
N1 Teherautó
N2 Teherautó
Önjáró rakodógépkormányművel,
vezetőüléssel ellátva
Pótkocsi (O2)
Teherautóra
szerelhető daru
Terepjáró
villástargonca
Összesen

Döntések
száma (db)
5
13

14
1
0

156
4
1
194

A „kis eszköz” támogatás keretösszege 80.245.000 ft, a kihasználtsága a 2019 évben 92% volt,
ami 1472 támogatott eszközt jelent. A 2018/2019-es időszakban az alábbiak szerint alakult a
különböző vándoroltatási „kis eszközök” igénylésének megoszlása:
Vándoroltatási kis
eszközök
Aggregátor - 3 kW feletti
elektromos teljesítményű

Döntések száma (db)

Döntések száma (db)

68

Vándoroltatási kis
eszközök
Elektronikus távkaptármérleg - legalább 5
km-es hatótávú

Aggregátor - legfeljebb 3
kW elektromos
teljesítményű

117

Kaptáremelő (kaptárlift)

7

Benzines vagy
elektromos szívófúvógép

144

Kézi hidraulikus emelő
(béka)

34

Benzinmotoros
fűkasza/bozótvágó

368

Magasnyomású mosó

206

Csörlő

25

Méhlesöprő berendezés

103

Elektronikus méhes
vagyonvédelmi rendszer

182

Napelemes áramellátó
berendezés

15

Robbanómotoros
szivattyú

42

Összesen

1472

161

Fontos tudnivalók a támogatás igénybevételével kapcsolatban:







A kérelembenyújtás évében érvényes OMME tagsági viszony megléte szükséges: az
OMME a tagság meglétét elektronikus úton igazolja vissza az Államkincstárnak, a
tagszervezeteink által jelentett tagdíjbefizetési lista alapján
A kérelmező a beszerzett eszközt köteles a támogatást megállapító határozat
kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és
rendeltetésszerűen használni.
Eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást (tehát 1 db fűkasza, 1 db
magasnyomású mosó stb) ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított
öt éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.
A kérelmező a Magyar Államkincstárnál nyilvántartásba van véve (ügyfél-azonosító
szammal rendelkezik)
A támogatás jogosultság alapja a TIR rendszerben jelentett méhcsalád szám. Ezzel
kapcsolatban két dátumot kell figyelembe venni:
o A szeptember 30-át követő új tartási kezdettel a TIR nyilvántartásba bejelentett
és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem
igényelhető. Kivétel a minimum méhcsalád számot nem igénylő jogcímek
egyes eszközei.
o Már meglévő tenyészetekben a méhcsaládszámot november 15-ig lehet
módosítani az illetékes Megyei Kormányhivatalnál. Fontos, hogy nem a
Kormányhivatalhoz való beérkezést veszi figyelembe a Kincstár, hanem a
tényleges TIR rendszerbe való bejegyzést, ezért kérjük azt vegyék figyelembe a
méhészek, hogy a hivatalok leterheltsége miatt a tényleges adat bejegyzés akár
két hetet is igénybe vehet.
FONTOS! A szokásos őszi monitoring vizsgálat során a méhegészségügyi felelős által
feljegyzett méhcsaládszám nem kerül rögzítésre a TIR rendszerbe. A családszám
változás bejelentéséért a méhész a felelős.
Gyakori kérdések a támogatással kapcsolatban:
1. kérdés: Lízingelt járműre adhatok be támogatást?
Válasz: A lízingelt gépjármű (pl. N1 teherautó) után nem igényelhető támogatás.
Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében, támogatás csak
olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – új termékbeszerzés, illetve
szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező
megtérítette. Lízing esetén, a forgalmi engedélyben a kérelmező csak üzembentartó
és nem tulajdonos, a gépjármű törzskönyve alapján a tulajdonos a lízingszolgáltatást
nyújtó pénzintézet.
2. kérdés: Minden esetben kell egyedi azonosítót feltüntetni a számlán?
Válasz: Vándoroltatási eszközöknél legtöbbször van egyedi azonosító (pl.: Makita,
Hecht, Karcher, Husquarna, Hyundai, Stihl stb. termékek minden esetben
rendelkeznek egyedi azonosítóval).
Egyedi azonosító fogalma: a beszerzett eszköz azonosítására szolgáló, a gyártó
vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített, fizikailag nyomtalanul

eltávolíthatatlan jelölés (különösen S/N (Serial Number) szám, gyártási szám, gyári
szám, gépjárműre vonatkozó iratok és annak műszaki paramétereire vonatkozó
egyedi adatok, alvázszám, rendszám). Nem fogadható el egyedi azonosítására
alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifa
szám, leltár szám.
3. kérdés: Milyen műszaki feltételeknek kell megfelelnie a pótkocsinak?
Válasz: Minimum 751 kg maximum 3500 kg össztömegű O2 járműkategóriájú
pótkocsira lehet beadni támogatási igényt.

A támogatás mértéke „nagy eszközök”
Eszköz neve
Pótkocsi (O2
kategória)
Emelőhátfal
Konténer (méhek
tartására)
N1 Teherautó
Terepjáró
villástargonca
Kormányművel,
vezetőüléssel ellátott
önjáró rakodógép
Teherautóra szerelhető
daru
N2 Teherautó

Támogatás mértéke
a beszerzési ár 50%-a,
de nem haladhatja
meg a 400.000
forintot

Szükséges minimális
méhcsaládszám
60 mcs.
30 mcs.
60 mcs.

a beszerzési ár 50%-a,
de nem haladhatja
meg a 650.000
forintot

Megjegyzés
Alvázszámot fel kell
tűntetni a számlán
Csatolni kell a műszaki
dokumentációt
Alvázszámot fel kell
tűntetni a számlán

100 mcs.
Alvázszámot fel kell
tűntetni a számlán

A támogatás mértéke „kis eszközök”
Eszköz neve
Benzines vagy elektromos
szívó-fúvógép
Benzinmotoros
fűkasza/bozótvágó
Legalább 36 V feszültséggel
üzemelő akkumulátoros
fűkasza
Legfeljebb 3 kw névleges
elektromos teljesítményű
aggregátor vagy
robbanómotorral meghajtott
áramfejlesztő

Támogatás mértéke

Szükséges minimális mcs.
szám

a beszerzési ár 50%-a, de nem
haladhatja meg a 65.000
forintot

TIR nyilvántartásba vett
tenyészetkód megléte

Csörlő
Kézi hidraulikus emelő (béka)
Legalább 5-km-es
hatótávolságú elektromos távkaptármérleg
Robbanómotoros szivattyú
Kaptáremelő (kaptárlift)
Napelemes áramellátó
berendezés
Méhlesöprő berendezés
Magasnyomású mosó
Elektronikus méhes
vagyonvédelmi rendszer
eszközcsoportba tartozó új
eszközök
3 kW feletti névleges
elektromos teljesítményű
aggregátor vagy
robbanómotorral meghajtott
áramfejlesztő

a beszerzési ár 50%-a, de nem
haladhatja meg a 65.000
forintot

TIR nyilvántartásba vett
tenyészetkód megléte

a beszerzési ár 50%-a, de nem
haladhatja meg a 130.000
forintot

TIR nyilvántartásba vett
tenyészetkód megléte

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmet elektronikus úton a www.allamkincstar.gov.hu oldalról induló
kérelemkitöltési felületről indítható.

Az elektronikus ügyintézés gomb, majd az alkalmazás megnyitás menüpontra kattintunk. Itt
kiválasztjuk az ügyfélkapun keresztül való bejelentkezést, majd beírjuk az ügyfélkapus
azonosítónkat és jelszavunkat.

A megnyíló felületen az alábbi úton indítjuk el a támogatás igénylését: elektronikus
kérelemkezelés-belpiaci intézkedések-Magyar Méhészeti Nemzeti Program-Új eszközök
beszerzésének támogatása méhészek részére.

Új kérelem indítása gomb, majd a megfelelő alintézkedés kiválasztása után indítjuk el az
igénylést.
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