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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A miniszterelnök 7/2009. (IX. 11.) ME rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hatáskörét gyakorló
miniszter kijelölésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2006. évi LVII. törvény
(a továb biak ban: Ksztv.) 76.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ksztv. 14.  § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hatáskörének a Ksztv. 40.  § (2)–(3) bekezdése
szerinti gyakorlására a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert jelölöm ki.

2.  § (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 14-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését köve tõen kinevezett, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli

miniszter hivatalba lépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 121/2009. (IX. 11.) FVM rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakban nyújtott
méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.  § E rendelet hatálya a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól  szóló 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) bekezdésében meghatározott
célok meg valósításával összefüggõ egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

A támogatás jogcímei

2.  § (1) Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre:
a)  az R. 1.  § (1) bekezdés a) pontja alapján:

aa)  a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtéséhez és
terjesztéséhez,

ab)  regionális rendezvények, kongresszusok szervezéséhez, az azokon  való részvételhez, nemzetközi
rendezvényen  való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez,
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ac)  szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez,
ad)  bemutató méhészetek látogatásához,
ae) méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzéséhez,
af) termelõi mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzéséhez;

b) az R. 1.  § (1) bekezdés b) pontja alapján:
ba)  varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,
bb)  varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;

c)  az R. 1.  § (1) bekezdés c) pontja alapján:
ca)  kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,
cb)  vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez;

d)  az R. 1.  § (1) bekezdés d) pontja alapján a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzéséhez;
e)  az R. 1.  § (1) bekezdés e) pontja alapján a méhcsaládok számának szinten tartásához;
f)  az R. 1.  § (1) bekezdés f) pontja alapján:

fa) az újkori nosema-kór járványtana, valamint a védekezés lehetõségei tanulmányozásához,
fb) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelõhálózat kialakításához és mûködtetéséhez,
fc) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálathoz.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R.-ben foglaltak az irányadóak.

A támogatás igénybevételének egységes feltételei

3.  § (1) A támogatási kérelmeket jogcímenként külön kell benyújtani.
(2) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH) legkésõbb 2009. október 1-jéig közleményben

jelenteti meg a támogatási kérelem nyomtatványait, valamint az elszámolás rendjét. A kérelmeket az MVH
közleményében közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A támogatási kérelmeket folyamatosan, postai úton, vagy személyesen 2009. október 16-ától lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje – az adott jogcímre vonatkozó eltérõ rendelkezés hiányában –
2010. szeptember 5-e, a 2.  § (1) bekezdés aa), ac), valamint ca) pontja szerinti támogatások esetében 2010. szeptember
15-e, a hiánypótlások végsõ benyújtási határideje 2010. október 1-je.

(4) Az MVH a támogatási kérelmeket – az adott jogcímre vonatkozó e rendeletben elõírt, eltérõ rendelkezés hiányában –
azok beérkezési sorrendje szerint, legkésõbb 2010. október 15-ig bírálja el.

(5) Ha a kérelem hiányos, az MVH a kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem megfelelõ
vagy a megadott határidõn túli teljesítése esetén az MVH a kérelemrõl a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy
az eljárást megszünteti. A hiányos kérelem az elbírálási sorrendben a hiánypótlás beérkezésének idõpontja alapján
vehetõ figye lembe.

(6) Ha a (4) bekezdés szerint, a beérkezési sorrend alapján történik a bírálat, az adott jogcímre meghatározott támogatási
keret kimerülését köve tõen beérkezett támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(7) Ha az elfogadható támogatási igény meghaladja az adott jogcímre vonatkozó keretösszeget, úgy az egyes kérelmek
alapján megítélhetõ támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell.

(8) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplõ összegekre abban az esetben
nyújtható támogatás, amennyiben a számlák és bizonylatok teljesítési dátuma a 2009. szeptember 1-je és 2010.
augusztus 31-e közötti idõszakra esik. Támogatás csak a pénzügyileg teljesített számla alapján fizethetõ ki. Forinttól
eltérõ pénznemben kiállított számla esetében a forintra történõ átszámítást a számla teljesítésének napján érvényes,
az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(9) A támogatás alapja – a (10) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – a kiegyenlített, általános forgalmi adó
(a továb biak ban: áfa) nélküli költségek összege.

(10) Ha a kérelmezõ:
a)  az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továb biak ban: ÁFA tv.) értelmében

áfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képezõ számla áfát
tartalmazó bruttó összköltsége;

b) az ÁFA tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa-visszatérítésre jogosult, akkor
a támogatási hányadra esõ, az ÁFA tv. arányosításra vonatkozó elõ írásai szerint le nem vonható áfa összegével
megnõ a támogatási alapként elszámolható költségek összege;
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c)  nem alanya az ÁFA tv.-nek, de alanya az egyszerûsített vállalkozói adóról  szóló 2002. évi XLIII. törvénynek, akkor
a támogatás számításának alapja az adott támogatási intézkedéshez kapcsolódó elszámolható számlák áfát
tartalmazó bruttó összköltsége.

(11) Az agrárpolitikáért felelõs miniszter az egyes jogcímek támogatására elkülönített keretösszegek között a teljes éves
keretösszeg 10%-át meg nem haladó mértékû átcsoportosítást engedélyezhet.

A méhészeti képzés országos koordinálásának, méhegészségügyi ismeretek gyûjtésének
és terjesztésének támogatása

4.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti támogatás a Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továb biak ban:
Méhészeti Program) képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítására, valamint a méhegészségügyi ismeretek gyûjtésére és terjesztésére vehetõ igénybe. Támogatás
a koordinátori tevékenységet végzõ személy alkalmazásával, képzésével összefüggõ költségekre, irodabérletre,
irodaszerekre, internetes honlap fenntartására és frissítésére, külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák,
méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, szakmai információk közzétételére vehetõ igénybe.
A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 100 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továb biak ban: OMME) igényelheti.
(3) Az országos koordináció támogatása havi tételes elszámolással igényelhetõ. A kapcsolódó költségek az alábbi

mértékben támogathatóak:
a)  a koordinátori tevékenységet végzõ személy alkalmazásával összefüggõ közvetlen költségek (munkabér és

közterhei) esetében legfeljebb 630 000 forint/hó,
b) a koordinátori tevékenységet végzõ személy munkába járási költség hozzájárulás címen külön jogszabály szerinti

jogosultság és elszámolás alapján legfeljebb 30 000 forint/hó,
c)  a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek (amortizáció, üzemanyagköltség) esetében legfeljebb

50 000 forint/hó,
d)  az irodaszerek költségei esetében legfeljebb 200 000 forint/év,
e)  az irodabérlethez és a fenntartáshoz kapcsolódó költségek esetében legfeljebb 80 000 forint/hó,
f)  az internetes honlap fenntartása és frissítése esetében legfeljebb 60 000 forint/hó,
g)  a telefon- és internetköltségek esetében legfeljebb 35 000 forint/hó,
h)  a vírusirtó szoftver esetében legfeljebb 15 000 Ft/év, elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer

beszerzéséhez legfeljebb 100 000 Ft/év,
i)  az informatikai eszközök beszerzése és javítása esetében legfeljebb 500 000 forint/év,
j)  méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében legfeljebb 2,2 forint/karakter, szóközök nélkül számolva

a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján, megbízás esetén ennek a közterhekkel növelt összege,
k)  a támogatási idõszak alatt legfeljebb két alkalommal a koordinátor képzése, a képzésen  való részvételi díj, szállás

és étkezési költsége legfeljebb 50 000 forint/képzés.
(4) A kérelemhez csatolni kell:

a)  az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor,  illetve a koordinátor személyének változása alkalmával
a munkaszerzõdés másolati példányát,

b) az országos koordináció mûködtetéséhez, a koordinátor képzéséhez, az internetes honlap fenntartásához,
a külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák beszerzéséhez, a méhegészségügyi szakirodalom
beszerzéséhez, fordíttatásához, szakmai információk közzétételéhez kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok
(számlák, kifizetést igazoló bizonylatok, bérelszámoló lap, igazolás a képzésen  való részvételrõl) másolati
példányait,

c)  a koordinátor tevékenységrõl  szóló havi jelentést.
(5) Nem igényelhetõ támogatás olyan szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák és méhegészségügyi szakirodalom

beszerzésére, fordíttatására, amit
a)  a koordinátor,  illetve a szaktanácsadók készítettek,
b) az OMME nem tett közzé legalább a szaktanácsadók és a tagszervezetek részére,  illetve az OMME által elfogadott

bemutató méhészetek körében.
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Regionális rendezvények, kongresszusok szervezése és az azokon  való részvétel, nemzetközi
rendezvényen  való részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása

5.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerinti támogatás a szakmai ismeretek és új információk átadásán túl
méhészeti eszközök bemutatására is szolgáló, legalább naponta három méhészeti szakmai elõadást magában foglaló
regionális rendezvények megszervezéséhez, nemzetközi rendezvényeken  való részvételhez és kiállítás rendezéséhez,
továbbá legalább húsz fõ részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez (a továb biak ban együtt: program)
vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 180 000 euró.

(2) Támogatást igényelhet az adott programot szervezõ, a költségeket viselõ OMME vagy OMME tagszervezet,  illetve
a nemzetközi rendezvényen  való részvétel, kiállításszervezés, valamint a szaktanácsadók továbbképzése esetén az
OMME.

(3) Minden programra vonatkozóan külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Támogatási kérelem a végrehajtási
idõszak alatt több alkalommal is, de adott program esetében csak egyszer nyújtható be. Amennyiben a program
idõtartama a végrehajtási idõszakon túlnyúlik, a támogatási kérelem adott végrehajtási idõszakra vonatkozó részét
kell a benyújtási határidõben benyújtani. A kérelem benyújtási határideje a program zárónapjától számított
negyvenöt munkanap.

(4) A támogatás igénylõje köteles a program idõpontját, idõtartamát, valamint annak helyszínét az MVH-nak elõ ze tesen
bejelenteni. A bejelentést az MVH által közzétett nyomtatványon személyesen vagy faxon kell benyújtani legkésõbb
a program,  illetve az oktatás kezdõ idõpontját megelõzõ ötödik munkanapig beérkezõen.

(5) Az (1) bekezdés szerinti regionális rendezvény esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:
a)  elõadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom – megbízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt összege –

külföldi elõadó esetén legfeljebb bruttó 100 000 forint/alkalom, tolmács díja legfeljebb 35 000 forint/alkalom
– megbízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt összege –,

b) elõadók elszállásolási költsége legfeljebb 8000 forint/nap/fõ, étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet
elnöke vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fõ,

c)  elõadók utazási költsége bizonylattal,  illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továb biak ban: APEH) által
közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek fogyasztási normáiról  szóló tájékoztató, valamint az
alkalmazható üzemanyagárakról  szóló közlemény alapján történõ kilométer-elszámolással (útnyilvántartással),

d)  regionális rendezvény esetén az újsághirdetési költségek legfeljebb bruttó 200 000 forint/rendezvény értékben,
amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki,

e)  meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költségei legfeljebb 50 000 forint/
rendezvény,

f)  épülethelyiség bérlésének költségei,
g)  installáció (pavilonbérlés díja, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás),
h)  hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bérleti díj),
i)  rendezvény egészségügyi biztosításának költségei legfeljebb 60 000 forint/rendezvény (mentõk).

(6) A regionális rendezvényre vonatkozó támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat,

útnyilvántartás) másolati példányát,
b) a szerzõdés(ek) másolati példányát, épülethelyiség-bérlet esetén szerzõdés csak a 20 000 forint/alkalom feletti

bérleti díjhoz szükséges,
c)  postaköltség vagy meghívók elkészítése költségeinek elszámolásakor a kiküldött meghívót, amelynek

tartalmaznia kell legalább az elõadók nevét és az elõadások témáját,
d)  a hirdetés(ek) másolatát,
e)  az elõadások tematikáját,
f)  a szervezõ nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépõdíjat,
g)  az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedésérõl,
h)  az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

(7) Az (1) bekezdés szerinti elméleti ismeretterjesztés támogatása esetében kizárólag a következõ költségek
támogathatóak:
a)  elõadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom, megbízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt összege,
b) elõadók elszállásolási költsége legfeljebb 8000 forint/nap/fõ, étkezési költségeik, valamint az OMME tagszervezet

elnöke vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fõ,
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c)  elõadók utazási költsége bizonylattal,  illetve az APEH által közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek
fogyasztási normáiról  szóló tájékoztató, valamint az alkalmazható üzemanyagárakról  szóló közlemény alapján
történõ kilométer-elszámolással (útnyilvántartással),

d)  meghívók fénymásolásának és postázásának költségei,
e)  épülethelyiség bérlésének költségei,
f)  hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bérleti díj),
g)  a támogatási idõszak alatt legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzése a résztvevõ szaktanácsadók

szállás és étkezési költsége legfeljebb 11  000 forint/nap/fõ.
(8) Az elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)  a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat,
útnyilvántartás) másolati példányát,

b) a szerzõdés(ek) másolati példányát, épülethelyiség-bérlet esetén szerzõdés csak a 20 000 forint/alkalom feletti
bérleti díjhoz szükséges,

c)  postaköltség vagy meghívók elkészítése költségeinek elszámolásakor a kiküldött meghívót, egyéb esetben
elegendõ a szervezõ által készített program, és a programnak,  illetve a meghívónak is tartalmaznia kell legalább
az elõadók nevét és az elõadások témáját,

d)  a résztvevõk nevét, címét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet,
e)  a szervezõ nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem fizettek részvételi vagy belépõdíjat,
f)  az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedésérõl,
g)  az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet tagszervezet nyújtja be.

(9) Nemzetközi rendezvényen  való részvétel és kiállítás rendezésének támogatása esetében kizárólag a következõ
költségek támogathatóak:
a)  legfeljebb harminc fõ részére utazás költsége esetében legfeljebb 300  000 forint/fõ, gépkocsival történõ utazás

esetén az APEH által közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek fogyasztási normáiról  szóló tájékoztató,
valamint az alkalmazható üzemanyagárakról  szóló közlemény alapján történõ kilométer-elszámolással
(útnyilvántartással),

b) legfeljebb harminc fõ szállásköltségére legfeljebb 30 000 forint/fõ/nap összeg erejéig,
c)  a kiállítás rendezésében részt vevõ legfeljebb három fõ esetében napidíjra legfeljebb 100 euró/fõ/nap és

közterhei összegig,
d)  az adott rendezvényen, kiállításon meghatározott részvételi díjak, pavilonbérlés és a kiállítási tér kialakításának

költségei.
(10) Nemzetközi rendezvény esetén a kérelemhez csatolni kell:

a)  részletes leírást a rendezvényrõl, a részvétel költségeirõl és a részvétel eredményeirõl, a (3) bekezdés szerinti
többszöri igénylés esetén az utolsó kérelemhez kell csatolni,

b) a költségeket,  illetve azok pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok másolati példányát,
c)  a szerzõdés(ek) másolati példányát, amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásokat a résztvevõ vagy szervezõ

szerzõdés alapján veszi igénybe,
d)  a rendezvény meghívóját, idegen nyelven kiállított meghívó magyar nyelvû fordítását,
e)  a résztvevõ(k) OMME-tagságáról  szóló igazolás(oka)t,
f)  csoportos utazás esetén a jelenléti ívet.

(11) A (9) bekezdés c) pontjában megjelölt napidíj esetében a forintra történõ átszámítást a külföldi kiküldetés elsõ napján
érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

Szaktanácsadó-hálózat mûködtetésének támogatása

6.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti támogatás a megyénként,  illetve a fõvárosban egy-egy fõ méhészeti
szaktanácsadóból és egy fõ vezetõ szaktanácsadóból álló országos hálózat mûködtetéséhez vehetõ igénybe.
A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ, ha a szaktanácsadó a tanácsadást az OMME elnöke által igazoltan
hetente legalább huszonöt órában végzi, amely idõtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem haladó
fogadónap esik hétvégére. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 470 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
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(3) Támogatás igényelhetõ:
a)  az OMME által szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozási díjra legfeljebb 396  000 forint/hó, ami 

tartalmazza az OMME által elfogadott utazási terv alapján kiszámolt átalányjellegû utazási költséget, valamint
a vállalkozási szerzõdésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget,

b) a vezetõ szaktanácsadó alkalmazásával összefüggõ közvetlen költségekre, így munkabérre és közterheire
legfeljebb 630 000 forint/hó, útnyilvántartással alátámasztott költségtérítésre legfeljebb 60  000 forint/hó,
a munkába járási költség hozzájárulása címen külön jogszabály szerinti jogosultság és elszámolás alapján
legfeljebb 30 000 forint/hó,

c)  a szaktanácsadók telefondíjára legfeljebb 20 000 forint/fõ/hó,
d)  vírusirtó szoftverre legfeljebb 15 000 forint/fõ/év,
e)  irodaszerekre és informatikai adattároló eszközökre (írható CD-lemez) 1 600 000 forint/év,
f)  nyomdai fénymásolási, sokszorosítási költségekre legfeljebb 1 500 000 forint/év,
g)  számítástechnikai és irodagépek javítása és karbantartására, szükség szerinti pótlására legfeljebb

1 500 000 forint/év,
h)  a vezetõ szaktanácsadó telefon- és internetköltségeire legfeljebb 35 000 forint/hó,
i)  laptopok beszerzéséhez összesen legfeljebb 5 000 000 forint.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor:

aa)  a szaktanácsadók vállalkozói,  illetve munkaszerzõdéseinek másolati példányát,
ab)  a szaktanácsadók vállalkozói igazolványának másolati példányát,
ac)  a (3) bekezdés a) pontja szerinti, az OMME által meghatározott vállalkozási díj részletezését és igazolását,

b) a szerzõdés(ek) érvényességi idõszakában kiállított, a szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez kapcsolódó
költségeket igazoló bizonylatok (számlák, kifizetést igazoló bizonylatok, útnyilvántartások) másolati példányát,

c)  a szaktanácsadók által a havi tevékenységükrõl készített összefoglaló jelentéseket,
d)  a fogadóórákról  szóló nyilvántartások másolatait,
e)  az irodaszerek,  illetve nyomtatványok átvételének igazolását.

(5) A támogatás havi tételes elszámolással és az OMME nevére kiállított számlák csatolásával igényelhetõ.

Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

7.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti támogatás az OMME által elfogadott ún. „bemutató méhészetek”
látogatásához, ismertetéséhez vehetõ igénybe. Támogatás csak olyan bemutató látogatásához nyújtható, amelyen
a méhész látogatók száma legalább húsz fõ, és a szervezõ a programot az MVH által közzétett formanyomtatványon,
személyesen vagy faxon legalább a program kezdõ idõpontját megelõzõ ötödik munkanapig az MVH részére
bejelentette. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 50 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME,  illetve tagszervezetei igényelhetik.
(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) A kérelem benyújtási határideje a program zárónapjától számított 45 munkanap.
(5) A támogatás igénylõje köteles a program idõpontját, idõtartamát, valamint annak helyszínét az MVH-nak elõ ze tesen

bejelenteni. A bejelentést az MVH által közzétett nyomtatványon személyesen vagy telefaxon kell benyújtani
legkésõbb a program,  illetve oktatás kezdõ idõpontját megelõzõ ötödik munkanapig beérkezõen. A bejelentési
kötelezettség az e rendelet hatálybalépését köve tõen megtartott rendezvényekre vonatkozik.

(6) Az elszámolható költségek:
a)  legfeljebb 100 000 forint/alkalom egy-egy méhész telephelyén tartott gyakorlati bemutató költségére, amely

tartalmazza a kérelmezõ által fizetendõ közterheket is,
b) legfeljebb 5000 forint/fõ a résztvevõk utazási költségeire (menetjegy vételára, utazási költség számlával igazolt

költsége),
c)  legfeljebb egy éjszakára legfeljebb 3000 forint/fõ szállásköltség, ha az utazás összesen a 600 km-t meghaladja.

(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  a bemutató tematikáját, helyszínét és a bemutatót vezetõk nevét tartalmazó dokumentumot,
b) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket (bemutatás díja, résztvevõk utazási költségei) igazoló

bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányát,
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c)  a tagszervezeti kérelem esetén az OMME támogató nyilatkozatát,
d)  a résztvevõk nevét, címét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet.

(8) A bemutató méhészet látogatása nem támogatható az (5) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén.

Méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása

8.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is
megfelelõ pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elõsegítõ eszközök beszerzéséhez
vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 120 000 euró.

(2) A támogatást az OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó,
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  illetve az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert
vagy elõ ze tesen elismert termelõi csoport igényelheti, akinek (amelynek) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továb biak ban: MgSzH) 2009. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány
a tulajdonában van.

(3) A támogatás a 84 36 80 99 vámtarifaszámú pergetõ, fedelezõgép és mézszivattyú beszerzéséhez vehetõ igénybe.
(4) Kérelmezõnként egy, termelõi csoportonként legfeljebb három darab (3) bekezdés szerinti berendezés támogatható,

ha a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben támogatást ugyanolyan eszközre nem vett igénybe.
(5) A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési ár legfeljebb negyven százaléka, de nem haladhatja meg a 400 eurót.
(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)  a méhcsalád tartási helye szerint ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását a 2009. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az igénylõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazoláson
szerepelnie kell az ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos aláírásának, székhelye megnevezésének és
bélyegzõlenyomatának),

b) a kérelmezõ érvényes OMME tagságáról  szóló igazolást,
c)  a pergetõ, fedelezõgép és mézszivattyú vásárlásáról  szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

igazoló bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat) másolati példányát,
d)  a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ más közösségi intézkedés, különös tekintettel az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek keretében az adott eszközre támogatást nem igényelt.

Termelõi mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása

9.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti támogatás termelõi mézesüvegek gyártásához szükséges szerszám
elkészítésének költségeire vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra
legfeljebb 20 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) Támogatási kérelem egy alkalommal nyújtható be.
(4) A támogatás igénybevételéhez csatolni kell:

a)  a formagarnitúra elkészítésére, valamint a termelõi mézesüvegek gyártására vonatkozó szerzõdés másolati
példányát,

b) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányát.

Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

10.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás a meg fele lõen felkészített méhcsaládok engedélyezett
szerrel és optimális idõpontban történõ, a varroa atka elleni szakszerû kezelésének költségeihez, valamint az
állatgyógyászati készítmények,  illetve az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények
hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált, számlával igazolt répacukor-költségekre vehetõ
igénybe. A támogatási keretösszeg a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 2 150 000 euró.

(2) A támogatást az OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó,
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  illetve az általuk létrehozott szövetkezet, továbbá elismert
vagy elõ ze tesen elismert termelõi csoport igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH 2009. június 1-je és szeptember
30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatási kérelem jogvesztõ
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benyújtási határideje 2010. április 6-a. Az MVH e határidõ után elvégzi a kérelmek összesítését, és ha a jogos
támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy az egyes jogos kérelmekre járó támogatást
arányosan csökkenti.

(3) Méhcsaládok varroa atka elleni állat-egészségügyi kezeléséhez méhcsaládonként számla alapján legfeljebb 5 euró
támogatás igényelhetõ, amelybõl a méhészetben a varroa atka elleni kezeléshez felhasznált répacukorköltségekre,
vitaminpótlók, immunerõsítõ szerek, takarmánykiegészítõk költségeire a varroa atka elleni védekezés kapcsán
benyújtott támogatási kérelemmel együtt méhcsaládonként számla alapján legfeljebb 2,5 euró mértékig igényelhetõ
támogatás. A répacukor-, vitaminpótló-, immunerõsítõ szer-, takarmánykiegészítõ támogatás összege nem haladhatja 
meg a varroa atka elleni gyógyszeres kezeléshez jóváhagyott támogatás mértékét.

(4) A méhcsaládok varroa atka elleni állat-egészségügyi kezeléséhez az alábbi készítmények vehetõk igénybe:
a)  külön jogszabály szerint törzskönyvezett, vényköteles állatgyógyászati készítmények,
b) külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos

gyógyhatású készítmények.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)  az OMME által kiállított, a kérelmezõ tagsági viszonyát igazoló iratot,
b) a méhcsalád tartási helye szerint ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását a felmérés idõpontjában

(2009. június 1-je és szeptember 30-a között) megállapított méhcsaládszámról (az igazoláson szerepelnie kell az
ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos aláírásának, székhelye megnevezésének és bélyegzõlenyomatának),

c)  a varroa atka elleni védekezéshez használt, a (4) bekezdés szerinti készítmények 2009. szeptember 1-jét követõ
vásárlásáról  szóló számlák másolatát,

d)  a 1701 99 10 vámtarifaszámú cukor, valamint vitaminpótlók, immunerõsítõ szerek vagy takarmánykiegészítõk
megvásárlásáról  szóló, 2009. szeptember 1-jét köve tõen kiállított bizonylatok (számla,  illetve annak pénzügyi
teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányát.

(6) Az OMME a rendelet hatálybalépését követõ öt munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja a (3) bekezdés
szerint támogatható vitaminpótlók, immunerõsítõ szerek és takarmánykiegészítõ készítmények listáját.

(7) A varroa atka elleni védekezés és a cukor,  illetve vitaminpótlók, immunerõsítõ szerek, valamint takarmánykiegészítõk
vásárlásának támogatása együttesen, a végrehajtási idõszakban egy alkalommal, a (3) bekezdés szerinti mértékig
igényelhetõ.

(8) Amennyiben az MVH a támogatási kérelmet jóváhagyja, a kérelmezõnek a (4) bekezdés szerinti támogatott
készítmény csomagolóanyagát legalább 2010. október 15-éig meg kell õriznie. Ha a kérelmezõ nem õrzi meg
a csomagolóanyagot, akkor az R. 12.  §-ában foglaltaknak meg fele lõen a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.

Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetésének támogatása

11.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti támogatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához,  illetve a varroa
atka fertõzöttség hazai felügyeleti rendszerének mûködtetéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 40 000 euró.

(2) A támogatást az OMME,  illetve az OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ,
egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  illetve az általuk létrehozott szövetkezet,
továbbá elismert vagy elõ ze tesen elismert termelõi csoport igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH 2009. június 1-je
és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van.

(3) A támogatás az MgSzH 2009. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése során megállapított
méhcsaládszám legfeljebb 20%-ának megfelelõ mennyiségû rostaszövettel, kihúzható tálcával ellátott higiénikus
aljdeszka beszerzéséhez vehetõ igénybe, ha a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben támogatást higiénikus
aljdeszka beszerzésére nem vett igénybe.

(4) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján a beszerzési ár legfeljebb 80%-a, de a támogatás mértéke
legfeljebb 3000 forint/darab, az adatfeldolgozás, adatértékelés támogatása legfeljebb 800 000 forint lehet.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  higiénikus aljdeszka támogatása esetén:

aa)  a méhcsalád tartási helye szerint ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását a 2009. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az igénylõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról
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(az igazoláson szerepelnie kell az ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos aláírásának, székhelye
megnevezésének és bélyegzõlenyomatának),

ab)  a kérelmezõ OMME tagságáról  szóló igazolást,
ac)  a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítését 

igazoló bizonylat) másolati példányát,
ad)  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre

támogatást nem igényelt,
b) adatfeldolgozás, adatértékelés támogatása esetén az adatfeldolgozásra, adatértékelésre kötött megbízási

szerzõdést, valamint a teljesítést igazoló bizonylatok (számla, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolati
példányát, továbbá megyei bontásban a méhészetek varroa atka fertõzöttségére vonatkozó adatokat, továbbá
a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányát.

(6) A támogatás a végrehajtási idõszakban egy alkalommal, a (4) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig
igényelhetõ.

Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása

12.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatás a méhegészségügyi nyomon követhetõség,
minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és a méhészetek,  illetve az értékesebb méhészeti felszerelések
vagyonvédelmét szolgáló azonosító és nyilvántartó rendszer kialakításához, valamint fenntartásához vehetõ igénybe.
A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 90 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés végrehajtásához elszámolható költségek:

a)  a kaptárak megjelölésének költségei,
b) a szoftverfejlesztés és karbantartás költségei,
c)  az azonosítási, jelölési és nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges tárgyi eszközök vásárlásának,

javításának költségei,
d)  a tevékenységet végzõ személy (a továb biak ban: operátor) alkalmazásával összefüggõ közvetlen költségek

(munkabér és közterhei) legfeljebb 235 000 forint/hó,
e)  az operátor munkába járásának költsége legfeljebb 10 000 forint/hó,
f)  az operátor mobil- és vezetékes telefon költsége legfeljebb 20 000 forint/hó,
g)  irodaszerköltség legfeljebb 200 000 forint/év.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  elsõ támogatási kérelem benyújtásakor,  illetve az operátor személyének változása alkalmával az operátori

tevékenységet végzõ személy szerzõdését, az adott gazdasági év utolsó támogatási kérelem benyújtásakor az
operátor munkájáról éves jelentést;

b) elsõ támogatási kérelem benyújtásakor az adott jogcím szerinti végrehajtására vonatkozó vállalkozói vagy
megbízási szerzõdést, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik,  illetve a teljesítési
igazolás másolatát.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a (3) bekezdésben meghatározott költségekrõl kiállított számlák és
a pénzügyi teljesítésüket igazoló bizonylatok másolati példányát.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

13.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás az eredményes méhészkedés érdekében a vándoroltatást
elõsegítõ speciális eszközcsoportok beszerzéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi
végrehajtási idõszakra legfeljebb 200 000 euró, amely aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros
fûkasza/bozótvágó, csörlõ, kézi hidraulikus emelõ (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, méhes vagyonvédelmi
rendszer beszerzésének támogatásához használható fel, és 140 000 euró, amely utánfutó, daru, emelõhátfal, méhek
tartására alkalmas új építésû konténer, teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének támogatásához
használható fel.

(2) A (3) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretû, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú
teherautóra, teherautóra szerelhetõ darukra, emelõhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésû konténerre
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vonatkozó támogatást az MgSzH 2009. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerint legalább
30 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú
teherautóra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást a MgSzH 2009. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérése szerint legalább 80 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti.

(3) A támogatás kaptárak szállítására kialakított, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet szerinti új pótkocsi vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretû legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú
teherautó, differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó, teherautóra szerelhetõ daru
(VTSZ 8426 91 10), és emelõhátfal (VTSZ 8428 90 95), terepjáró villástargonca (VTSZ 8427 20 11), önjáró rakodógép
(VTSZ 8429 51 99), benzines szívó-fúvógép (VTSZ 8414 59), benzinmotoros fûkasza/bozótvágó (VTSZ 8467 89 00) és
legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményû aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfejlesztõ (8501 11 20 vagy
8502 20 20), csörlõ [kézi hidraulikus emelõ (béka)], méhek tartására szolgáló új építésû konténer, elektronikus
táv-kaptármérleg és méhes vagyonvédelmi rendszer beszerzéséhez vehetõ igénybe.

(4) Kérelmezõnként egy darab (3) bekezdés szerinti berendezés, de termelõi csoportonként három pótkocsi, három
teherautó támogatható, amennyiben a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben támogatást ugyanolyan eszközre
nem vett igénybe.

(5) A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség (a beszerzési ár, valamint pótkocsi, utánfutó, daru,
emelõhátfal és teherautó esetében a mûszaki vizsga díja, átíratás költségei, üzembe helyezési díj, rendszámtábla
hatósági díja, érvényesítõ címke költsége) legfeljebb ötven százaléka, de utánfutó, daru, emelõhátfal, méhek tartására
alkalmas új építésû konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, villástargoncánként, önjáró
rakodógépenként legfeljebb 2000 euró,  illetve aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros
fûkasza/bozótvágó, csörlõ, kézi hidraulikus emelõ (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, méhes vagyonvédelmi
rendszer esetében legfeljebb 200 euró.

(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  a méhcsalád tartási helye szerint ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását a 2009. június 1-je és

szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az igénylõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazoláson
szerepelnie kell az ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos aláírásának, székhelye megnevezésének és
bélyegzõlenyomatának),

b) a kérelmezõ OMME tagságáról  szóló igazolást,
c)  a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla, amely tartalmazza az

alvázszámot teherautó és pótkocsi esetében,  illetve a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat), valamint a forgalmi
engedély, méhek tartására alkalmas új építésû konténer esetében a mûszaki dokumentáció másolati példányait.
Az üzembe helyezés költségei tekintetében a számla,  illetve a kifizetést igazoló bizonylat egyikének benyújtása
is elegendõ,

d)  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre
támogatást nem igényelt.

A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása

14.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévõ mézek vizsgálatához,  illetve azok
eredményének közzétételéhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra
legfeljebb 40 000 euró. A támogatás mértéke a méz mintavételének, vizsgálatának és a vizsgálati eredmény
közzétételének költsége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)  részletes ismertetést a méz mintavételérõl, a vizsgálatról és az eredmények közzétételérõl,
b) a támogatási kérelemhez kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (számla, pénzügyi teljesítését igazoló

bizonylat) másolati példányait, a vállalkozói vagy megbízási szerzõdést, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás
igénybevételével történik,

c)  a hivatalos vizsgálati eredmény másolatát.
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A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása

15.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból
megfelelõ tenyészanyaggal történõ pótlásához vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi
végrehajtási idõszakra legfeljebb 220 000 euró.

(2) A támogatást az a méhészeti tevékenységet végzõ, OMME tag õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság igényelheti, aki (amely) a Magyar Méhtenyésztõk Országos Egyesülete
tagjaitól, minõsített törzscsaládtól származó párzott, petézõ méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsõt vásárol.
A támogatási kérelem jogvesztõ benyújtási határideje 2010. augusztus 3-a. Az MVH e határidõ után elvégzi a kérelmek
összesítését, és amennyiben a jogos támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy az egyes
jogos kérelmekre járó támogatást arányosan csökkenti.

(3) A támogatás egy alkalommal, a MgSzH 2009. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti
méhcsalád-állomány legfeljebb ötven százalékának megfelelõ számú párzott méhanyára, és (vagy) ötven százalék
párzatlan anyára vagy anyabölcsõre vehetõ igénybe.

(4) A támogatás mértéke:
a)  párzott, petézõ méhanyánként 5 euró,
b) párzatlan anyánként, anyabölcsõnként 2 euró.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  a méhcsalád tartási helye szerint ille té kes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását a felmérés idõpontjában

(2009. június 1-je és szeptember 30-a között) megállapított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelnie kell
az ille té kes állatorvos aláírásának, székhelye megnevezésének címének és bélyegzõlenyomatának),

b) az OMME tagságról  szóló igazolást,
c)  a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,  illetve pénzügyi teljesítését

igazoló bizonylat) másolati példányát (méhanya,  illetve anyabölcsõ beszerzésérõl  szóló számlán szerepeltetni kell
a (2) bekezdés szerinti törzscsalád nyilvántartási számát),

d)  az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet igazolását arról, hogy a számlán szereplõ párzott anya,
bölcsõ vagy párzatlan anya nyilvántartott törzscsaládoktól származik.

Az újkori nosema-kór járványtana, valamint a védekezés lehetõségei tanulmányozásának támogatása

16.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti támogatás az újkori nosema-kór járványtanának, valamint a kór elleni
védekezés lehetõségeinek tanulmányozásához vehetõ igénybe. A támogatható tevékenység magában foglalja
a fertõzési gócok felderítését, azok környezetanalitikai vizsgálatát, a különbözõ gyógyhatású készítmények és
gyógyszerek hatóanyagai hatékonyságának összehasonlító vizsgálatát, valamint a begyûjtött adatok feldolgozását és
az eredmények kiértékelését. Az OMME az eredményeket a kutatási összefoglaló kézhezvételétõl számított hatvan
napon belül a honlapján és a szakmai lapban közzéteszi. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási
idõszakra legfeljebb 10 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) A támogatási kérelem egy alkalommal nyújtható be.
(4) Támogatás igényelhetõ:

a)  a fertõzési gócok felderítése érdekében történõ utazás költségeire, így a menetjegy vételárára, vagy az APEH által
közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek fogyasztási normáiról  szóló tájékoztató, valamint az
alkalmazható üzemanyagokról  szóló közlemény alapján ténylegesen számított és elszámolt
üzemanyagköltségre, összesen legfeljebb a jogcím keretösszegének ötven százaléka mértékéig,

b) a gyógyhatású készítmények és gyógyszerek beszerzési költségére,
c)  a laboratóriumi költségekre,
d)  az adatfeldolgozás költségeire.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalkozói vagy megbízási szerzõdés másolatát, amennyiben

a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik (a szerzõdésben külön fel kell tüntetni a részt vevõ kutatók
nevét, beosztását és feladatkörét),

b) a kutatási témához kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (számlák, útnyilvántartás, kifizetést igazoló
bizonylatok) másolati példányát,
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c)  a vizsgálat részletes ismertetését, valamint a kutatási eredmény összefoglalóját,
d)  a közzétételrõl  szóló tájékoztatást.

Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelõhálózat kialakításának és mûködtetésének támogatása

17.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti támogatás a meteorológiai mérõállomásokkal felszerelt, mézelõ
növények fenológiai megfigyelését végzõ méhészönkéntesekbõl álló országos hálózat kialakításához és
mûködtetéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
60 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) Támogatás igényelhetõ:

a)  a mérõállomások, kiegészítõ szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni
telepítésének, karbantartásának és javíttatásának költségére,

b) a központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésére, karbantartására és üzemeltetésére,
c)  a megfigyelõk képzésének költségére.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalkozói vagy megbízási szerzõdést, ha a végrehajtás szolgáltatás

igénybevételével történik,  illetve a teljesítési igazolás másolatát, valamint a megfigyelõkkel kötött
együttmûködési megállapodás másolatát,

b) a megfigyelõhálózat mûködtetéséhez kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (az OMME nevére kiállított
számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok) másolati példányát.

Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat

18.  § (1) A 2.  § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti támogatás a méhcsaládok méhegészségügyi (varroa atka, nosema,
vírusok, spiroplazmózis) és környezetterhelési (szermaradvány) monitoringvizsgálata elvégzéséhez vehetõ igénybe.
Az OMME az eredményeket legkésõbb 2010. augusztus 31-ig a honlapján és a 2010. év során a szakmai lapban
közzéteszi. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 40 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igényelheti.
(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) Támogatás igényelhetõ fiasításos lép, viasz, mûlép, méhhulla, élõ méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor, 

kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, valamint méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának, valamint atkaölõ szerek
hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költségeire az (1) bekezdésében felsoroltak szerint, továbbá az eredmények
közzétételéhez.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)  a laboratóriumi vizsgálatok megrendelõlapjainak másolatát,
b) a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatát,
c)  a laboratóriumi vizsgálatok költségeit igazoló bizonylatok (az OMME nevére kiállított számlák és a kifizetést

igazoló bizonylatok) másolati példányát,
d)  az elvégzett vizsgálatokról  szóló szöveges beszámolót,
e)  utolsó igénylés alkalmával az eredmények közzétételérõl  szóló tájékoztatást.

A támogatás folyósítása

19.  § Az e rendelet elõ írásainak megfelelõ támogatási kérelemre vonatkozó helyt adó,  illetve részben helyt adó
határozatában az MVH a támogatás összegét forintban állapítja meg. A támogatás a határozat közlésétõl számított
tizenöt munkanapon belül kerül átutalásra a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
bankszámlájára.
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Záró rendelkezések

20.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtható méhészeti

támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 175/2008. (XII. 31.) FVM rendelet 2009. október 16. napján
hatályát veszti.

(3) E rendelet 20.  § (2) bekezdése 2009. október 17. napján hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

21.  § Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek, valamint határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg:
a)  a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének

létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes
közös piacszervezésrõl  szóló rendelet”),

b) a Bizottság 917/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a Tanács 797/2004/EK rendelet szerint a méhészet területére
hozott intézkedések részletes végrehajtási szabályairól,

c)  a Bizottság 811/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának
általános feltételeit javító intézkedésekrõl  szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól  szóló
917/2004/EK rendelet módosításáról,

d)  a Bizottság 939/2007/EK rendelete (2007. augusztus 7.) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának
általános feltételeit javító intézkedésekrõl  szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól  szóló
917/2004/EK rendelet módosításáról,

e)  a méhészeti termékek elõállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekrõl  szóló, 2004.
április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletének meg fele lõen Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek
termelésének és forgalmazásának javítására irányuló programjóváhagyásáról  szóló Európai Közösségek
Bizottsága C(2007)3844 számú határozata.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 120/2009. (IX. 11.) KE határozata
megbízatás megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2006. évi LVII. törvény
36.  § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök elõ ter jesz tésére megállapítom, hogy Ficsor Ádám polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszternek e megbízatása 2009. szeptember 13-ai hatállyal megszûnik.

Budapest, 2009. szeptember 10.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/03605/2009.

A Kormány 1155/2009. (IX. 11.) Korm. határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

 1.   A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében 1000,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2009. évi központi
költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: pénzügyminiszter
érintett fejezetek irányítását ellátó szervek vezetõi

Határidõ: azonnal
 2.   Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1155/2009. (IX. 11.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése       

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 642,4

2
Munkaadókat terhelõ
járulékok

222,7

2 Felhalmozási költségvetés

1
Intézményi beruházási
kiadások

134,9

X. Miniszterelnökség
20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –1000,0
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
001580 7 Rendõrség 1000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   
Állami Számvevõszék 1 példány   idõarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Pénzügyminisztérium 2 példány   egyéb: azonnal 1000,0 1000,0 

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként
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