
GYAKORI KÉRDÉSEK 

- Kitől kérhetek segítséget a kérelem benyújtásához? 

o Ingyenesen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadó hálózata minden 

rendelkezésére álló segédletet, információt átad a méhészeknek, segít azok 

értelmezésében és válaszol a felmerülő kérdésekre. Emellett a hálózat kapacitásának 

erejéig segíthet a kérelmek benyújtásában – mivel a várható kérelmek száma 

sokszorosan meghaladja a hálózat kapacitását, ehhez mindenképpen előzetesen kell 

egyeztetni a szaktanácsadóval. 

o Szintén ingyenesen a falugazdász hálózat segítséget nyújtanak az előkészített 

kérelmek benyújtásában 

o Díj ellenében pályázatírók segítségét is kérhetik akik komplex szolgáltatással 

(pályázatírás, beadás, nyomon követés, támogatási összegek lehívása…) nyújtanak a 

méhészek számára 

- Hogyan igazolhatom az OMME tagságot? 

Az OMME tagság igazolása automatikusan történik az OMME és a MÁK között, így az 

OMME tag méhészeknek nincs tennivalójuk ezzel kapcsolatban. 

- Mikor ellenőrizhet a MÁK? 

A kötelezettségvállalási időszak kezdetétől (2022. július 1-től) 

- Mikortól jelenthetem le az első pörgetés dátumát? 

A kötelezettségvállalás kezdeti időpontja: 2022. július 1. A pörgetés lejelentését az azt 

megelőző 3 teljes munkanap múlvára lehet megtenni: pl. 2022. július 1-re tervezett pörgetést, 

legkésőbb 2022. június 27-én kell jelenteni. 

- A benyújtási időszakon belül bármikor benyújthatom a pályázati anyagot? 

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium 

Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA 

Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást 

lezárhatja. Ennek értelmében nem célszerű megvárni a benyújtási időszak végét. 

- Mi történik, ha 2022. második felében nem tudok lejelenteni mézpörgetést? 

Csak erre az időszakra nem lesz jogosult a támogatásra (7,5EUR).  

- Mi történik, ha valamilyen okból kifolyólag jelentősen csökken a méhállományom 

(méhbetegség, kártétel)? 

Ha a méhcsaládszám egy alkalommal a támogatói okiratban meghatározott méhcsaládszám 50 

%-a alá csökken, akkor az adott évi támogatási összeg 50%-os mértékben csökkentésre kerül, 

ha ezt követően az állomány a támogatói okiratban meghatározott méhcsaládszám 25 %-a alá 

csökken, akkor a támogatási jogosultság megszűnik, a kifizetett támogatás jogosulatlanul 

igénybe vett támogatásnak minősül. 

- Állatjóléti támogatás igénybevétele mellett hogyan tudok méhcsaládot értékesíteni? 



A támogatott méhcsaládok számának fenntartása kötelező, az ezen felül szaporított 

méhcsaládok szabadon értékesíthetők. Amennyiben a támogatott állományból szeretne 

értékesíteni és alacsonyabb családszámú méhészetet üzemeltetni, az pályázati felhívás „IV. A 

kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok” - pontjában előírt kötelezettségvállalás átadásával 

lehet méhcsaládokat értékesíteni. 

- Mikorra várható a támogatás kifizetése? 

Leghamarabb 2023. második felében 

- Várhatóan csökkenteni fogom az állományom. A TIR-ben bejelentett méhcsaládszámnál 

kevesebbre is igényelhetek támogatást? 

Igen, a TIR-ben nyilvántartott állománynál kevesebbre is lehet támogatást igényelni. 

- Ellenőrzéskor mi számít méhcsaládnak? 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1.§ 2. Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt 

élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás. 

- Hol tájékozódhatok a támogatás pontos feltételeiről és követelményeiről? 

A felhívás 3.4.1.1 I. A támogathatóság feltételei és II. Általános követelmények pontjában 

- Hol találok részletes információt a mézvisszahagyás részleteivel kapcsolatban? 

A felhívás 3.4.1.1 III. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség pontjában 

- A kötelezettségvállalási időszak lejárata előtt értékesíteni szeretném a támogatott 

méhcsaládokat. Mit kell tennem? 

Kötelezettségvállalás átadással értékesíthető a támogatott állomány. Ennek részletes szabályait 

a felhívás 3.4.1.1 IV. A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok pontja tartalmazza 

- Ki és hogyan ellenőrizheti a támogatást? 

A jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalási előírások teljesítését az Államkincstár évente 

jogosult ellenőrizni. Az Államkincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a NÉBIH-

et bevonhatja. Az ellenőrzés részletes szabályait a felhívás 3.4.1.1 V. Ellenőrzés pontja 

tartalmazza. 

- Hol kaphatok segítséget a felhívásban szereplő fogalmak értelmezéséhez? 

A felhívás 1. számú „Fogalomtár” c. mellékletében  

- Hol tájékozódhatok az esetleges jogkövetkezményekről 

A felhívás 2. számú „Jogkövetkezmények” c. mellékletében, továbbá a felhívás 3.4.1.1 VII. 

Jogkövetkezmények pontjában 

 


