
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
33/2013. (I. 30.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 

a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének 

feltételeiről szóló 25/2012. (II. 7.) MVH Közlemény módosításáról 

 
 
I. A módosítás indoka 

 
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi 

költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet) foglaltak értelmében a 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti végrehajtási 
időszakban: 

 a méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, 

 a varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása (higiénikus aljdeszka vásárlása), 

 a keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása, 

 a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása és 

 a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása 

 
jogcímeknél a támogatási jogosultság alapja a 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan, a 
Tenyészet Információs Rendszer (TIR) nyilvántartás szerinti méhcsaládok száma.  
 
A Rendeletben a 2012/2013. végrehajtási évre vonatkozó szabályozás miatt, szükségessé vált a fenti 
jogcímek igénybevételéhez szükséges – a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti 

támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2012. (II. 7.) számú MVH Közleményben (a 
továbbiakban: Közlemény) rendszeresített – nyomtatványok módosítása. 
 
A jelen Közleménnyel hatályba léptetett nyomtatványokat a 2013. február 1-jét követően benyújtott 

támogatási kérelmeknél kell alkalmazni! 

 
 

II. Módosuló rendelkezések 

 
1) A Közlemény „II. A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok, benyújtandó mellékletek” 

című pontjában rendszeresített B1038 számú, B1039 számú és B1053 számú Főlapok az alábbiak 
szerint módosulnak: 

 
„- a B1038 számú Főlap helyébe, a B1056 számú Főlap, jelen Közlemény 1. számú melléklete lép, 
  - a B1039 számú Főlap helyébe, a B1057 számú Főlap, jelen Közlemény 2. számú melléklete lép, 

  - a B1053 számú Főlap helyébe, a B1059 számú Főlap, jelen Közlemény 3. számú melléklete lép.” 
 

 

2) A Közlemény „III. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című pont alpontjai az alábbiak 
szerint módosulnak: 
 

 Az „5. Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatása” című alpont utolsó 

bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

 „Benyújtandó dokumentumok: 

- a Rendelet 16. § (9) bekezdésének b) és c) pontjában előírt mellékletek; 
- a B1056 számú Főlap; 

- a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő).” 

 



 A „7. Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenőrző rendszer működtetésének 

támogatása” című alpont utolsó előtti bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
 „Benyújtandó dokumentumok: 

 Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása (higiénikus aljdeszka vásárlása) esetén: 
- a Rendelet 18. § (8) bekezdésének a) pontjának ab) és ac) alpontjában előírt mellékletek;  

- a B1059 számú Főlap;  

- a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő).” 

 

 A „8. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának 
támogatása” című alpont utolsó bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

 „A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása esetén benyújtandó  

  dokumentumok: 

- a Rendelet 19. § (9) bekezdésének b) és c) pontjában előírt mellékletek; 
- a B1059 számú Főlap; 

- a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő).” 

 

 A „9. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása” című alpont utolsó 

bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

 „Benyújtandó dokumentumok: 

- a Rendelet 20. § (10) bekezdésének b) c) d) és e) pontjában előírt mellékletek; 
- a B1056 számú Főlap; 
- a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő).” 
 

 A „11. A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása” című alpont utolsó bekezdésének 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „Benyújtandó dokumentumok: 

- a Rendelet 22. § (6) bekezdésének b) és c) pontjában előírt mellékletek; 
- a B1057 számú Főlap; 

- a B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítő).”  
 
 

III. A közlemény hatálya 

 
Jelen közlemény 2013. február 1-jén lép hatályba. 
 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy 

minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

IV. Kapcsolódó jogszabályok 

 
- A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (VI. szakasz: A méhészeti ágazatra vonatkozó különös 
rendelkezések); 

- a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 
797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 
917/2004/EK bizottsági rendelet; 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; 



- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény; 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 
szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet; 

- a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a 
központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet. 

 
 

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a 
„Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / A méz termelésének és forgalmazásának támogatása” cím alatt, 
illetőleg tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. 
 
Az ügyfélnyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk megtalálhatók az MVH honlapján az 
„Ügyfélnyilvántartás” cím alatt, ahonnan a nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványok is letölthetők. 
 

Budapest, 2013. január 29. 
 
 
 
          Palkovics Péter 
                  elnök 
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