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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2019. (XII. 14.) MEKH rendelete
egyes földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 5., 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti
a) a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 

szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet 3/A. § (2) bekezdés c) pontja és 14. § (2) bekezdés c) pontja;
b) a földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 

szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 11. § (5) bekezdése;
c) a földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) 

MEKH rendelet 3. melléklet III. pontja.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2019. (XII. 14.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön 
díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1., 3. és 9.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § a)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elosztó az  elosztói szabályzatban rögzített, az  elosztó hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – csatlakozó 
valamennyi rendszerhasználóra egységesen megállapított szabályrendszernek megfelelően a  csatlakozási ponton 
mért hatásos villamos energia mennyisége és a meddő villamos energia méréséhez szükséges feltételek műszaki-
gazdasági vizsgálata alapján eltekinthet a meddő villamos energia mérésétől és elszámolásától.”
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 (2) Az R1. 19. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha valamely rendszerhasználó esetében az  elszámolási mérés nem a  közcélú hálózati csatlakozási ponton 
történik, a  mért meddő villamos energia mennyiségét a  nem mért hálózati szakaszon keletkező meddő villamos 
energia mennyiségével korrigálni szükséges.
(2b) A  nem mért hálózati szakaszon keletkező meddő villamos energia mennyiségének kiszámítási módszerét 
az elosztói szabályzatban kell rögzíteni.”

2. §  Az R1. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  felhasználó (a  közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével) a  kisfeszültségi csatlakozás kisfeszültségű 
vezérelt elosztási díját köteles megfizetni – figyelembe véve az  (1) bekezdésben foglaltakat – a profil elszámolású 
csatlakozási pontján
a) a bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt 
felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható 
módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, arról más áramkörre nem átkapcsolható – felhasználói berendezés 
fogyasztása,
b) annak a  legalább 3,4 (2020. január 1. előtti üzembe helyezés esetén legalább 3) szezonális fűtési jóságfokú 
hőszivattyúnak és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására hasznosító 
berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló – a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem 
dugaszolással, arról az  állag sérelme nélkül kizárólag megfelelő eszközzel leválasztható módon csatlakoztatott  – 
készüléknek a  központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idény alatti 
villamosenergia-fogyasztása,
c) ha az adott felhasználási helyen kizárólag a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 
villamos energia kötelező átvételéről szóló kormányrendelet szerinti mélyvölgy időszakban használ fel villamos 
energiát, akkor ezen villamosenergia-fogyasztás
után.”

3. § (1) Az R1. 18.  § (2)  bekezdésében az  „elosztói meddő energia díj” szövegrész helyébe az  „elosztói menetrend 
kiegyensúlyozási díj” szöveg lép.

 (2) Az R1. 25.  § (8)  bekezdésében a „villamosenergia-elosztói szabályzat” szövegrész helyébe az „elosztói szabályzat” 
szöveg lép.

 (3) Az R1.
a) 33. § (8) bekezdésében és
b) 34. §-ában
a „villamosenergia-elosztói szabályzat (elosztói szabályzat)” szövegrész helyébe az „elosztói szabályzat” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az R1.
a) 43. § (1) bekezdésében az „a VET 50/B. §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben” szövegrész 

és
b) 43. § (2) bekezdése.

2. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása

5. § (1) A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) 
MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1. napján lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 16/2019. (XII. 14.) MEKH rendelethez
„1. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak

 1.  Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díj
1.1.  villamos energia rendszert villamos energia vételezésre használó rendszerhasználó esetében,

a) ha az  az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten 
csatlakozik: 2,400 Ft/kWh,

b) ha az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten 
csatlakozik: 2,720 Ft/kWh.

1.2.  Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében: 2,400 Ft/kWh.
1.3.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának 

közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági 
rendelet végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba 
(peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő beszállítás esetében az átviteli díj
a) az ENTSO-E által a honlapján, €/MWh-ban közzétett értéknek és
b) a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának

 szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, amelyet a  nemzetközi órás menetrendek alapján ki-, 
illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.

1.4.  Minden más esetben: 0 Ft/kWh.
 2.  Az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak

2.1.  Az  elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a  villamos energia rendszert villamos energia 
vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: 2,400 Ft/kWh.

2.2.  Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból villamos energiát vételező 
rendszerhasználó esetében, továbbá az  elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén alkalmazandó elosztási 
díjeleme:

 A B C D E F

 1.

 

 

 

Elosztói alapdíj
Elosztói 

teljesítmény díj

Elosztói 

forgalmi díj

Elosztói 

meddő 

energia díj

Elosztói 

veszteség 

díj

Ft/csatlakozási 

pont/év
Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

 2.  Nagyfeszültségű csatlakozás 213 024 1 536 0,10 2,28 0,22

 3.  Nagy/középfeszültségű csatlakozás 106 512 5 556 0,45 2,76 0,35

 4.  Középfeszültségű csatlakozás 106 512 9 276 1,04 2,76 1,19

 5.  Közép/kisfeszültségű csatlakozás

  5.1.  profilos (KÖF/KIF I.) 3 552 – 6,04 3,82 2,28

  5.2.  idősoros (KÖF/KIF III.) 35 508 9 432 1,87 3,82 2,28

 6.  Kisfeszültségű csatlakozás

  6.1.  profilos (KIF I.) 1 446 0 9,56 3,82 3,54

  6.2.  vezérelt (KIF II.) 474 – 3,60 – 2,64

  6.3.  idősoros (KIF III.) 35 508 8 448 3,12 3,82 3,54

2.3.  A  profilos felhasználók esetében a  2.1. és 2.2.  pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó elosztói 
menetrend-kiegyensúlyozási díj – a csatlakozási pont feszültségszintjétől függetlenül –
a) vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén:  0,27 Ft/kWh,
b) nem vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén: 0,40 Ft/kWh.

2.4.  A közvilágítási elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók esetében, a 2.1–2.3. pont szerinti díjakon túlmenően 
alkalmazandó közvilágítási elosztási díj:  9,56 Ft/kWh.”
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2. melléklet a 16/2019. (XII. 14.) MEKH rendelethez
„2. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Kiegyenlítő fizetések

 1.  Az elosztók által teljesítendő kiegyenlítő befizetési pénzeszköz mértéke: 1,676 Ft/kWh.
 2.  Az  átviteli rendszerirányító által teljesítendő kiegyenlítő kifizetések érdekében az  átviteli rendszerirányító 

a következő részarányok szerint köteles a kiegyenlítő befizetések összegét megosztani az elosztók között:

  A  B

 1.  Elosztó  Részarány

 2.  NKM Áramhálózati Kft. 13,0%

 3.  ELMŰ Hálózati Kft. 0,0%

 4.  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 22,8%

 5.  E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 23,8%

 6.  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 24,2%

 7.  E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 16,2%

 8.  Összesen  100,0%
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 57/2019. (XII. 14.) AM rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. egyedi azonosításra alkalmas jelölés: 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];

2. Magyar Méhészeti Nemzeti Program: a tagállamok által a 2019/974/EU bizottsági végrehajtási határozat szerint 
jóváhagyott nemzeti program, amelyet az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján tesz közzé;

3. méhcsalád: a  méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 1.  § 
(2) bekezdése szerint;

4. módosítás: a  támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás, a  10.  § (7)  bekezdése, valamint a  15.  § 
(5)  bekezdése szerinti előzetesen bejelentett program kezdő időpontja, várható időtartama, pontos 
helyszíne, a program típusa módosításának bejelentése;

5. rendezvény: a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ad)  alpontja, valamint a  b)  pont bc)  alpontja szerinti 
alintézkedésekhez sorolható, előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott méhészeti szakmai 
program;

6. tárgyhónap: az adott végrehajtási időszakban az adott költségek felmerülésének naptári hónapja.

2. A támogatható célok és intézkedések

2. § (1) E  rendelet alapján támogatás az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a  Magyar 
Méhészeti Nemzeti Programban (a  továbbiakban: Méhészeti Program) foglalt alábbi intézkedésekhez vehető 
igénybe:
a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés a) pontja alapján:

aa) méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhészeti ismeretek gyűjtése és terjesztése,
ab) regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai 

tanulmányút szervezése, azokon való részvétel és elméleti ismeretterjesztés,
ac) szaktanácsadó-hálózat működtetése,
ad) bemutató méhészetek látogatása,
ae) méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a  léptároláshoz szükséges új eszközök 

beszerzése,
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af ) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra, valamint az  Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) termelői mézesüveg beszerzése,

ag) méhész szervezetek működését és kohézióját elősegítő intézkedések;
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján:

ba) varroa atka, nozematózis, és egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés,
bb) varroa atka elleni alternatív védekezés,
bc) méhbetegségek felismeréséhez és a  védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében 

megtartott képzések;
c) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja alapján 

a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése;
d) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja alapján 

a kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálata;
e) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja alapján a  petéző, 

párzatlan méhanyák és anyabölcsők vásárlása;
f ) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés f ) pontja alapján:

fa) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és működtetése,
fb) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat,
fc) egyéb alkalmazott kutatás;

g) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikk (4)  bekezdés g)  pontja alapján 
piacmonitoring;

h) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés h) pontja alapján:
ha) OMME méz-zárszalag beszerzése,
hb) termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének költsége.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a
a) 2019. augusztus 1-jétől 2020. július 31-éig (a továbbiakban: I. végrehajtási időszak),
b) 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig (a továbbiakban: II. végrehajtási időszak),
c) 2021. augusztus 1-jétől 2022. július 31-éig (a továbbiakban: III. végrehajtási időszak)
tartó időszakokban kell megvalósítani.

3. Az egyes támogatások igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A  2.  § (1)  bekezdésében felsorolt intézkedések támogatása iránti kérelmek (a  továbbiakban: kifizetési kérelem) 
bírálatával és a  támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) 
látja el.

 (2) A  kifizetési kérelem elektronikus úton nyújtható be a  Kincstárhoz az  erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlapkitöltő felületen (a  továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, támogatási célonként 
külön-külön, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

 (3) A  kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így az  előzetes program bejelentést, a  hiánypótláshoz 
kapcsolódó dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati 
eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a  továbbiakban együtt: beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő 
felületen keresztül – olvasható formában – kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés 
meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 (4) A kifizetési kérelmet
a) az I. végrehajtási időszakra vonatkozóan az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik naptól,
b) a II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 16-ától,
c) a III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2021. október 16-ától
lehet benyújtani a Kincstárhoz a (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

 (5) A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje
a) a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés esetén:

aa) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. április 6-a,
ab) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. április 6-a,
ac) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. április 6-a;
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b) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja, az  af )  alpontjában foglalt, az  OMME termelői mézesüveg 
beszerzésének támogatása intézkedés, a b) pont bb) alpontja, c) és h) pontja szerinti intézkedés esetén:
ba) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. július 3-a,
bb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. július 3-a,
bc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. július 3-a;

c) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés támogatása esetén:
ca) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 3-a,
cb) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 3-a,
cc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 3-a;

d) a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontjában, az  a)  pont af )  alpontjában foglalt, a  termelői mézesüveg 
gyártásához szükséges formagarnitúra, a) pont ag) alpontja, b) pont bc) alpontja, d), f ), és g) pontja szerinti 
intézkedés esetén:
da) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. augusztus 15-e,
db) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. augusztus 15-e,
dc) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. augusztus 15-e;

e) a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad), valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedések esetén a rendezvény 
zárónapjától számított hatvanadik nap, az  adott végrehajtási időszakban október 16-át megelőzően 
megrendezett rendezvények esetén ugyanazon végrehajtási időszak október 16-át követő harmincadik nap, 
de legkésőbb a  d)  pontban meghatározott határidő azzal, hogy ha a  rendezvény több napos, zárónapnak 
azon utolsó napot kell tekinteni, amely napon a támogatható rendezvény megvalósul;

f ) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjához tartozó alintézkedések közül a 10. § (1) bekezdés a) és c) alpontja 
szerinti alintézkedések, továbbá a  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja, valamint g)  pontja szerinti 
intézkedések esetén a  tárgyhónap utolsó napját követő hatvanadik nap, de legkésőbb a  d)  pontban 
meghatározott határidő.

 (6) A hiánypótlás benyújtásának jogvesztő határideje:
a) az I. végrehajtási időszak vonatkozásában 2020. szeptember 1-je,
b) a II. végrehajtási időszak vonatkozásában 2021. szeptember 1-je,
c) a III. végrehajtási időszak vonatkozásában 2022. szeptember 1-je.

 (7) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ad)  alpontja, b)  pont bc)  alpontja, és g)  pontja szerinti intézkedések esetében 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően felmerült költségekre vonatkozóan a  kifizetési kérelem jogvesztő 
benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépését követő kilencvenedik nap.

 (8) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel 
a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton közli a  kérelmezővel vagy 
meghatalmazottjával.

 (9) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus 
elvégzéséhez. A  meghatalmazott útján történő eljárásra a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi 
XVII.  törvénynek (a  továbbiakban: Támogatási törvény) a  meghatalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, valamint 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (10) A  kifizetési kérelem a  benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a  kérelembenyújtás 
jogvesztő határidejének végéig, az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén 
az utolsó kifizetési kérelmet kell elbírálni. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem 
benyújtásának időpontja.

 (11) A  kifizetési kérelmek bírálata – a  2.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja, valamint e)  pontja szerinti intézkedések 
kivételével – a kifizetési kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik.

 (12) Hiányosan vagy hibásan benyújtott kifizetési kérelem esetén az  elbírálás sorrendjét a  maradéktalanul teljesített 
hiánypótlás beérkezésének napja határozza meg.

 (13) Az  elbírálási sorrendben a  kifizetési kérelem beérkezési napjának a  határidőben teljesített hiánypótlás 
beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő nyolcadik napot kell 
tekinteni.
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 (14) A  4.  § (9)  bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után, az  adott intézkedésre meghatározott 
támogatási keret kimerülését követően beérkezett kifizetési kérelmek visszautasításáról a  Kincstár dönt. A  2.  § 
(1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja, valamint e)  pontja szerinti intézkedések esetén, ha a  4.  § (9)  bekezdése 
szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után a  jóváhagyható támogatási igény meghaladja az  elkülönített 
keretösszeget, akkor az  egyes kifizetési kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan 
csökkenteni kell.

4. § (1) A  támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban 
az  esetben nyújtható támogatás, ha a  kérelmező nevére és a  Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a  továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a  számla teljesítésének napján 
nyilvántartott címére (a továbbiakban: cím) kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott 
intézkedésre vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában –
a) az I. végrehajtási időszak tekintetében 2019. augusztus 1. és 2020. július 31.,
b) a II. végrehajtási időszak tekintetében 2020. augusztus 1. és 2021. július 31.,
c) a III. végrehajtási időszak tekintetében 2021. augusztus 1. és 2022. július 31.
közötti időszakra esik.

 (2) Nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha a kérelmezőnek az adott számla vagy egyéb bizonylat költsége 
vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás keretében benyújtott támogatási igénye már 
elfogadásra került.

 (3) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – új termékbeszerzés, illetve szolgáltatás 
igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette. Ha a kifizetést átutalással teljesítik, 
akkor az átutalás teljesítését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni kell a kifizetési 
kérelemhez.

 (4) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a  forintra történő átszámítást a  számlán feltüntetett 
szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, az  Európai Központi Bank 
által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. Ha a forinttól eltérő pénznemben kiállított 
számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, akkor a  forintra történő átszámítást a  pénzügyi teljesítési időszak első 
napján érvényes, az  Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyamon kell elvégezni. 
Ha az  Európai Központi Bank nem jegyzi az  adott devizaárfolyamot, akkor a  Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
devizaárfolyamát kell figyelembe venni a fentieknek megfelelően.

 (5) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ag)  alpontja, b)  pont bc)  alpontja, és f )  pont fa)  alpontja szerinti intézkedések 
esetében az  útiköltség elszámolásához a  kifizetési kérelemmel benyújtandó gépjármű-használati nyilvántartásnak 
(a  továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmaznia kell a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 
5. számú melléklet II. pont 7. alpontjában meghatározott adatokat.

 (6) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ag)  alpontja, b)  pont bc)  alpontja, és f )  pont fa)  alpontja szerinti intézkedések 
esetén
a) gépjármű használatakor a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 

üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. 
(IV.  1.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet] 1.  melléklete szerinti alapnorma, 
az  1.  mellékletben fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a  60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár és általános személygépkocsi normaköltség 
figyelembevételével, útnyilvántartás alapján kiszámított összeg,

b) gépjármű használatakor a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben 
fel nem tüntetett típusú gépkocsi esetén a  60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1/A.  melléklete szerinti 
üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a  NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár 
figyelembevételével az útnyilvántartás alapján meghatározott összeg támogatható.

 (7) A  támogatás alapja – a  (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kérelmező által megtérített ellenértékű 
számla általános forgalmi adó nélküli összege.
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 (8) Ha a kérelmező
a) az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) értelmében 

áfa-levonásra nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát 
tartalmazó bruttó összköltsége,

b) az  Áfa tv. értelmében az  adott intézkedéssel kapcsolatban részleges áfa-levonásra jogosult, akkor 
a támogatási hányadra eső, az Áfa tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével 
nő a támogatási alapként elszámolható költségek összege,

c) nem alanya az  Áfa tv.-nek, de 2019. december 31-én az  egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002.  évi 
XLIII. törvény szerinti adóalanyisággal rendelkezik, akkor a támogatás számításának alapja – az egyszerűsített 
vállalkozói adóalanyiság időszakára vonatkozóan – az  adott támogatási intézkedéshez kapcsolódóan 
elszámolható, 2019.  évi számlák áfá-t tartalmazó bruttó összköltsége, az  ezt követően kiállított számlák 
esetében az a) vagy b) pont szerint elszámolható összeg.

 (9) A Kincstártól kapott előzetes adatok alapján, az egyes intézkedések támogatására elkülönített keretösszegek közötti 
átcsoportosítást a miniszter engedélyezi.

 (10) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja, az  af )  alpontjában foglalt, az  OMME termelői mézesüveg beszerzési 
költségének támogatása, b) pont ba) és bb) alpontja, c), e) és h) pontja szerinti intézkedések esetén a  támogatási 
jogosultság alapja
a) az adott végrehajtási időszakra vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,
b) a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a  továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak 
szerint megtett és az  I. végrehajtási időszakban az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, 
a  II.  végrehajtási időszakban 2020. november 15-éig, a  III. végrehajtási időszakban 2021. november 15-éig 
az illetékes megyei kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben 
foglalt Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) szerint nyilvántartásba vett és

c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő
méhcsaládok száma.

 (11) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja és c) pontja szerinti intézkedések vonatkozásában a méhcsaládszámhoz nem 
kötött eszközök támogatására vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása esetén – a  (10) bekezdés a) és b) pontjától 
eltérően – elegendő a tenyészetkód TIR-nyilvántartásban történő megléte.

 (12) A (11) bekezdés szerinti intézkedések kivételével az adott végrehajtási időszakban szeptember 30-át követő tartási 
kezdettel a TIR-nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem 
igényelhető.

 (13) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) a  (10)  bekezdés szerinti, a  kifizetési kérelem 
bírálatához szükséges adatokat a  Támogatási törvény 26.  § (3)  bekezdés 19.  pontja alapján az  I.  végrehajtási 
időszakban az  e  rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül, a  II. végrehajtási időszakban 
2020.  november  30-áig, a  III. végrehajtási időszakban 2021. november 30-áig elektronikus úton átadja a  Kincstár 
részére.

 (14) A  kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag a  (13)  bekezdés szerint átadott adatok vehetők 
figyelembe. A  (11)  bekezdés szerinti intézkedések kivételével a  kifizetési kérelemben megjelölt, a  NÉBIH által 
a (13) bekezdés szerint átadott TIR-adatlistákon nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.

 (15) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért 
vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

 (16) Az OMME az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül igazolja a Kincstár részére a kérelmezők kifizetési kérelem 
benyújtásának évére vonatkozó OMME tagsági, tagszervezeti viszonyát. Az igazolás kiállítása érdekében a Kincstár 
az OMME részére átadja a kifizetési kérelmet benyújtó kérelmező alábbi adatait:
a) kérelmező neve,
b) kérelmező ügyfél-azonosítója,
c) kérelmező címe,
d) megye megnevezése.

 (17) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ad)  alpontja, az  ag)  alpontban foglalt, az  OMME szervezeti ülés költségeinek 
támogatása alintézkedés, valamint b) pont bc) alpontja szerinti intézkedés esetében a támogatás igénybevételének 
feltétele a  rendezvényen elhangzott előadás vagy előadások tematikájának a  kifizetési kérelemhez történő 
csatolása.
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4. A támogatásra jogosultak köre

5. § (1) Támogatás igénybevételére az  a  természetes vagy jogi személy (a  továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy 
amely
a) a  Támogatási törvény 28.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és 

a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási 
törvény alapján vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként 
szerepel;

b) megfelel az e rendeletben előírt egyes intézkedések megvalósítására vonatkozó feltételeknek;
c) a 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában, af ) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzési 

költségének támogatása, továbbá b)  pont ba) és bb)  alpontja, c), e) és h)  pontja szerinti intézkedések 
esetében:
ca) az  adott végrehajtási időszakban a  119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően 

bejelentette a  végrehajtási időszakban elvégzett, a  70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7.  §-a 
szerinti monitoring vizsgálat során az  adataiban megállapított változásokat az  illetékes megyei 
kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,

cb) a  kifizetési kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik 
a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,

cc) a  kifizetési kérelem benyújtásának évében az  OMME tagja, amiről nyilatkozik a  kifizetési kérelem 
benyújtásával egyidejűleg.

 (2) A  27.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás igénybevételére a  miniszter által jóváhagyott kutatási tervről 
kiállított igazolással rendelkező és a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény jogosult.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ae)  alpontja, az  af )  alpontjában foglalt, az  OMME termelői mézesüveg beszerzési 
költségének támogatása, b) pont ba) és bb) alpontja, c) és e) pontja, f ) pont fc) alpontjához tartozó alintézkedések 
közül a 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alintézkedés, valamint h) pontja szerinti intézkedéseken kívüli esetekben 
a kérelmező kizárólag az OMME, és az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű 
méhészeti egyesület (a továbbiakban: OMME tagszervezete) lehet.

 (4) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont af )  alpontja szerinti, a  termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra 
beszerzésének támogatása intézkedés esetében kérelmező kizárólag az OMME lehet.

 (5) A  2.  § (1)  bekezdés f )  pont fc)  alpontjához tartozó alintézkedések közül a  28.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
alintézkedés esetében kérelmező kizárólag a miniszter által jóváhagyott szervezet, intézmény lehet.

5. A támogatás forrása

6. §  A támogatás forrása 50-50%-os társfinanszírozásban
a) az adott gazdasági évre a központi költségvetésben az Agrárminisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti 

Program jogcímen a 2. §-ban, valamint
b) az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a  2019/974/EU bizottsági végrehajtási határozat alapján 

az a) pont szerinti programban
meghatározott intézkedések megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.

6. A támogatás folyósítása

7. §  A 4.  § (9)  bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezését követően – a  rendelkezésre álló forrás 
figyelembevételével – a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról vagy a támogatás arányos csökkentéséről 
a Kincstár jogosult dönteni.

8. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmek elbírálását és a jóváhagyott támogatások összegének kifizetését
a) az I. végrehajtási időszak tekintetében 2020. október 15-éig,
b) a II. végrehajtási időszak tekintetében 2021. október 15-éig,
c) a III. végrehajtási időszak tekintetében 2022. október 15-éig
végzi el.
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 (2) A Kincstár a jóváhagyott támogatások összegét – a forrás rendelkezésre állása esetén – az összeg megállapításától 
számított harminc napon belül utalja át a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. 
Ha forrás nem áll rendelkezésre, az  átutalási határidő azon a  napon kezdődik, amelyen a  forrás a  Kincstárnál 
rendelkezésre áll.

 (3) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az euró/forint átváltásra az 1306/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, 
a  biztosítékok és az  euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

II. FEJEZET 
AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. A méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és 
terjesztésének támogatása

9. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás
a) a  Méhészeti Program képzési feladatainak folyamatos szakmai koordinálását végző személy és egy fő 

koordinátori asszisztens egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával 
kapcsolatos vállalkozói díjának finanszírozására, internetes honlap készítésére, fenntartására,

b) a  méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, külföldi 
tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, 
külföldi szakmai információk közzétételére,

c) a  Méhészújság elkészítéséhez, méhészeknek postai úton való eljuttatásához, az  ismeretterjesztés, szakmai 
továbbképzés, aktuális ágazati hírek, mézpiaci információk és támogatásokkal kapcsolatos tudnivalók, 
Méhészeti Program képzési koordinálásának közzétételére,

d) méhészeti témájú filmek készítéséhez
vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 310 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként, amelyből 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 155 000 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés 
d)  pontja szerinti intézkedésre legfeljebb 15 500 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel végrehajtási 
időszakonként.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.
 (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó 

tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a  július tárgyhónapra vonatkozó tételes 
elszámolásnál a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési 
dátuma a  következő végrehajtási időszakra esik, azonban a  felmerült költségek egyértelműen a  megelőző 
végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál 
kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

 (5) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedésre kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal 
is benyújtható. Külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhegészségügyi 
szakirodalom beszerzése esetén, ha a  költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma az  előző 
végrehajtási időszakra esik, azonban a  felmerült költségek a  kifizetési kérelem benyújtásához kapcsolódó 
végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az adott végrehajtási időszakban.

 (6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésre támogatás végrehajtási időszakonként a tárgyhónapokra vonatkozó 
tételes elszámolással igényelhető. Ha végrehajtási időszakonként a  július tárgyhónapra vonatkozó tételes 
elszámolásnál a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési 
dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült költségek a megelőző végrehajtási időszakra 
vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, 
függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától. Ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési 
dátuma az  előző végrehajtási időszakra esik, azonban a  felmerült költségek a  kifizetési kérelem benyújtásához 
kapcsolódó végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók az  adott végrehajtási 
időszakban.
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 (7) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti intézkedésre kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal 
benyújtható.

 (8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, legfeljebb 985 000 forint/hó,
b) az internetes honlap készítése, fenntartása, frissítése esetén legfeljebb 1 000 000 forint/év,
c) elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzéséhez legfeljebb 150 000 forint/év,
d) a koordinátori asszisztens vállalkozói díja, legfeljebb 600 000 forint/hó.

 (9) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a koordinátor, koordinátori asszisztens 

személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:
ba) a koordinátor, koordinátori asszisztens cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,
bb) a  koordinátor, koordinátori asszisztens vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, 

egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas 
vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) a  koordinátori és koordinátori asszisztens tevékenységről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza 
a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

 (10) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés támogatása esetén a  kapcsolódó költségek méhegészségügyi 
szakirodalom fordítása esetén legfeljebb 3,0 forint/karakterig támogathatóak, szóközök nélkül számolva a célnyelvi 
szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető figyelembe.

 (11) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), ahol a  méhegészségügyi szakirodalom 
fordításáról szóló számlának tartalmaznia kell az  adott cikk eredeti címét, valamint a „fordítás” tevékenység 
megjelölést és a  teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetén a  számlának tartalmaznia kell az  előfizetés 
időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kérelmező erről szóló nyilatkozatát,

b) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetén a fordítási tevékenységre kötött, cégszerű aláírással ellátott 
vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a bérkifizetési lista, valamint a bérkifizetési 
lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámoló,
d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű példánya,
e) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.

 (12) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  megjelenési költségeken felül nem igényelhető 
támogatás olyan szakmai lap, tanulmány, statisztika és méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, 
amelyet
a) a  koordinátor, a  koordinátori asszisztens, a  kutatási asszisztens, méhészeti szaktanácsadók vagy vezető 

szaktanácsadó készítettek, illetve
b) az OMME az adott végrehajtási időszak végéig nem tett közzé a honlapján, ágazati szaklapban, vagy önálló 

kiadványban.
 (13) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a szerkesztői tevékenységet végző személy megbízási vagy vállalkozói díja,
b) a cikkírók megbízási vagy vállalkozói díja,
c) a nyomtatvány postaköltsége,
d) nyelvi korrektor megbízási vagy vállalkozói díja,
e) szállítási és nyomdaköltség.
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 (14) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) az  I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a  szerkesztői tevékenységet végző, 

a  cikkíró, a  nyelvi korrektor személyében, továbbá a  megbízási vagy vállalkozói szerződésben változás 
következik be:
ba) a  szerkesztői tevékenységet végző személy, a  cikkíró, a  nyelvi korrektor cégszerű aláírással ellátott 

vállalkozói vagy a  megbízási szerződése, megbízási szerződés esetén a  bérkifizetési lista, valamint 
a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

bb) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor vállalkozói igazolványának 
vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás 
nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

c) a  szerkesztői tevékenységet végző személy, a  cikkíró, nyelvi korrektor tevékenységéről szóló tárgyhavi 
jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

d) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.
 (15) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti intézkedés keretében a  méhészeti témájú filmek készítése során felmerülő 

költségek számolhatóak el.
 (16) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 

dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),
b) a méhészeti témájú film készítésével kapcsolatban írásban megkötött szerződés,
c) a megjelentetett méhészeti témájú film elektronikus elérhetősége.

8. Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai 
tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása

10. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  méhészeti szakmai 
ismeretek és a  méhészkedéssel kapcsolatos új információk átadására és a  méhészeti eszközök bemutatására 
szolgáló,
a) legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló regionális rendezvény 

megszervezéséhez és az azon való részvételhez,
b) az előadókon kívül legalább húsz fő hallgató részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez,
c) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és 

az azokon való részvételhez
vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege
a) az I. végrehajtási időszakban legfeljebb 300 660,
b) a II. végrehajtási időszakban legfeljebb 303 408,
c) a III. végrehajtási időszakban legfeljebb 297 742
eurónak megfelelő forintösszeg.

 (3) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti intézkedés igénybevételére az  adott programot szervező, a  lebonyolítási 
költségeket viselő OMME vagy az OMME tagszervezete jogosult.

 (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME jogosult.
 (5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal, de adott program vonatkozásában csak egyszer 

nyújtható be.
 (6) Minden programra vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a  program kezdő időpontja 

a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a program előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült 
költségek a megelőző időszakra vonatkoznak (ideértve újsághirdetés, meghívó készítés, postázás, egyéb nyomdai 
munka költségei), akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban számolhatóak el, amelyben a programot 
ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.
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 (7) A  kérelmező köteles a  program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá 
a  program típusát, az  előadó nevét és az  előadás témáját a  Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az  előzetes 
bejelentés elektronikus úton – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – nyújtható 
be a  Kincstárhoz, legkésőbb a  program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az  előzetes 
bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén, az  érintett program 
költségei nem támogathatóak. Ha az  előzetesen bejelentett program kezdő időpontja tekintetében, várható 
időtartamában, pontos helyszínében, illetve a  program típusában változás következik be, arról az  elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a program dátumát megelőző harmadik naptári napig 
beérkezően értesíteni kell a  Kincstárt. Az  előzetes bejelentésben megadott program dátum legkésőbb a  program 
dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az  előzetes bejelentésben bekövetkezett 
módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az  érintett 
program költségei nem támogathatóak.

 (8) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén a (7) bekezdés 
szerinti bejelentést nem kell megtenni.

 (9) Szaktanácsadó által tartott előadás esetén előadói díj akkor támogatható, ha az  OMME-val szaktanácsadói 
tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített megyén és tevékenységi körön kívüli témában tart 
a szaktanácsadó előadást.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) előadói díj legfeljebb 40  000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel 

növelt összegéig, a  tolmács díja legfeljebb 50  000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási szerződés esetén 
ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;
c) előadó, tolmács, valamint az  OMME tagszervezete elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége 

legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;
d) előadó, tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata, vagy
db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/rendezvény értékben, ha a hirdetés a szakmai előadások 
címét és az előadók nevét is tartalmazza;

f ) rendezvényújság-készítés költségének 70%-a, de legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;
g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb  

150 000 forint/rendezvény összegig;
h) épülethelyiség-bérlés, karbantartás és takarítás költsége;
i) rendezvénysátor bérleti díja;
j) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás költsége, a  pavilon 

felszerelésének költsége, ideértve az áramellátás kiépítésének költségét is;
k) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;
l) a rendezvény egészségügyi, közegészségügyi és rendészeti, gondnoksági (ideértve fűtés, világítás, épületen 

kívüli takarítás biztosítása), hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége;
m) külföldi előadó esetén a repülőjegy és a reptéri transzfer költsége.

 (2) A  10.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a  cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a  megbízási 

szerződés, megbízási szerződés esetén a  bérkifizetési lista, továbbá a  bérkifizetési lista alapján történő 
kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;
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c) az előadó, tolmács
ca) gépjárművel történő utazása esetén a  forgalmi engedély, a  cégszerű aláírással ellátott 

útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,
cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazása esetén a  vonatjegy vagy buszjegy, és 

a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, 
továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló 
útiköltség-elszámolás;

d) regionális rendezvény szervezése esetén a  rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatás 
igénybevételéhez írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az  írásban 
megkötött szerződést csak a 20 000 forint/rendezvény feletti összegű bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a  postaköltség elszámolása esetén a  kiküldött meghívó 
példánya, amely tartalmazza a  rendezvény dátumát, az  egyes előadások időpontját és helyszínét, 
a  rendezvény megnevezését, az  előadók nevét és az  előadások témáját, valamint ha az  adott meghívón 
több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, 
sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg 
a rendezvények között;

f ) újsághirdetési költség elszámolása esetén a  hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a  rendezvény 
megnevezését, időpontját, helyszínét, a szakmai előadások címét és az előadók nevét, valamint azon újság 
megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítése költségének elszámolása esetén a  rendezvényújság egy példánya vagy 
elektronikus elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangzott valamennyi előadás tematikája;
i) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény 

dátumát is tartalmazó számla és az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a  számla több 
programra vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen 
arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kérelmező nyilatkozata 
a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

k) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;
l) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről;
m) külföldi előadó esetén a  repülőjegy, valamint a  repülőjegyről és a  reptéri transzferrel történő utazásról 

a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) előadói díj legfeljebb 40  000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel 

növelt összege;
b) előadó szállásköltsége legfeljebb 16  000 forint/nap/fő/rendezvény, étkezési költsége, valamint az  OMME 

tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény 
összegig;

c) előadó utazási költsége:
ca) gépjármű használatának költsége, vagy
cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásának költsége;

d) meghívók készítésének, sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb  
65 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költsége;
f ) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket;
g) végrehajtási időszakonként legfeljebb két alkalommal a  szaktanácsadók képzésének az  elszállásolási 

költsége, legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint étkezési költsége legfeljebb  
5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig.

 (2) A  10.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
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b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, megbízási 
szerződés esetén a  bérkifizetési lista, továbbá a  bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét 
igazoló bizonylat;

c) az előadó
ca) gépjárművel történő utazásának elszámolása esetén a  forgalmi engedély, továbbá cégszerű 

aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az  ez  alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló 
bizonylat,

cb) tömegközlekedéssel történő utazása esetén a  vonatjegy vagy buszjegy, a  kérelmező nevére és 
címére kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási 
szerződés esetén a  helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, munkáltató felé 
benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban 
megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az  írásban megkötött szerződést csak 
a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a  postaköltség elszámolása esetén a  kiküldött meghívó egy 
példánya, amely tartalmazza legalább az  elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, 
az  előadó nevét és az  előadás témáját, valamint ha az  adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés 
időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, 
valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az  egyes elméleti 
ismeretterjesztések között;

f ) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;
g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított, az  elméleti 

ismeretterjesztés dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha 
a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata 
arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kérelmező nyilatkozata 
a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

i) a  résztvevők nevét, címét, aláírását, az  előadók nevét, az  előadások címét, az  elméleti ismeretterjesztés 
helyszínét és időpontját tartalmazó jelenléti ív;

j) szaktanácsadók képzése esetén a  képzésen való részvételt igazoló dokumentum (ha nem az  összes 
szaktanácsadó vett részt a  képzésen, akkor a  vezető szaktanácsadó igazolását a  távolmaradásról), valamint 
a  szállás- és étkezési költségekről a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az  ellenérték 
megtérítését igazoló bizonylat;

k) a  szervező nyilatkozata arról, hogy a  résztvevő méhészek, szaktanácsadók nem fizettek részvételi vagy 
belépődíjat;

l) az  OMME nyilatkozata a  rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről, ha a  kérelmet tagszervezete 
nyújtja be.

13. § (1) A  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás keretében 
a következő költségek számolhatóak el:
a) legfeljebb hatvan fő utazási költsége, legfeljebb 300 000 forint/fő összegig:

aa) gépjármű használatának költsége,
ab) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,
ac) bérelt busszal történő utazás költsége, ami a  résztvevők fel- és leszállási helye és a  rendezvény 

helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első felszállás 
helye, valamint az  utolsó leszállás helye és a  busz telephelye közötti távolság költsége nem 
számolható el,

ad) repülővel, reptéri transzferrel történő utazás költsége, vagy
ae) a kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzésének költsége;

b) legfeljebb hatvan fő szállásköltsége legfeljebb 45 000 forint/fő/éj összegig;
c) legfeljebb hatvan fő regisztrációs, illetve részvételi díja;
d) legfeljebb tíz fő napidíja legfeljebb 30 000 forint/fő/nap és közterhei összegig;
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e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költsége – ideértve a  bérleti díj, valamint az  írásban megkötött 
szerződés alapján végzett standberendezés, installáció bérlésének vagy gyártásának, valamint szállításának, 
helyszínen történő építésének és bontásának díját –, továbbá a standok felszereltségének, karbantartásának, 
takarításának, szemétszállításnak írásban megkötött szerződés alapján történő biztosításához kapcsolódó 
költségek (a kiállítási terület bérleti díjában foglalt költségek összegének levonásával).

 (2) A  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén 
a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), továbbá az  idegen nyelven kiállított számla, 
bizonylat esetén – angol, francia, német nyelv kivételével – a számla, bizonylat fordítása;

b) résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:
ba) gépjárművel történő utazás esetén a  forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján 

történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,
bb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a  vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési 

eszközre váltott menetjegy, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá 
megbízási szerződés esetén a  helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, 
a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás,

bc) bérelt busszal történő utazás esetén – a  rendezvény helyszínére utazók és az  onnan visszautazók 
pontos létszámát, az  első felszállás és az  utolsó leszállás helyét tartalmazó és az  útvonalat 
feltüntető – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, továbbá a kérelmező nevére és címére kiállított 
számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a  menetlevél nem tartalmazza 
az utazók létszámát, akkor utaslista,

bd) repülőgéppel történő utazás esetén a  turistaosztályra szóló beszállókártya, vagy egyéb, utazást 
igazoló dokumentum, a kérelmező nevére és címére kiállított számla, és az ellenérték megtérítését 
igazoló bizonylat,

be) reptéri transzferrel történő utazás esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az  utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett reptéri transzfer 
esetén az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat,

bf ) kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzése esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, 
valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá a kérelmező nyilatkozata a kiutazás 
pontos időpontjáról, helyszínéről és azon kiutazók névsoráról, akik a  kiutazáshoz szükséges 
engedélyt megkapták;

c) a  kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen való 
részvétellel kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, ha ezen 
szolgáltatásokat a kérelmező írásban megkötött szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület bérletére 
vonatkozó – legalább a  stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz), megrendelőjének 
megnevezését tartalmazó – írásban megkötött szerződés vagy más igazoló dokumentum;

d) a  legfeljebb hatvan fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjának 
elszámolása esetén – ha ezen szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, 
akik után a  kérelmező nem igényel támogatást – egy nyilvántartás, amely alapján egyértelműen 
beazonosítható, hogy az  adott számlák alapján a  támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi 
utazási költséget, szállásköltséget, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjat igényel a  kérelmező, 
valamint a kérelmező nyilatkozata arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett 
regisztrációs, illetve részvételi díjat fizetni;

e) napidíj elszámolása esetén a  bérkifizetési lista, továbbá a  napidíj bérkifizetési lista alapján történő 
kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat;

f ) a  rendezvény meghívója vagy a  programleírás, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar 
nyelvű fordítása;

g) szakmai beszámoló a rendezvényről;
h) az OMME-vel kötött megbízási szerződés;
i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a  jelenléti ív, amelynek tartalmaznia kell a  rendezvény 

helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a  szakmai program megnevezését, a  résztvevők nevét, címét, 
aláírását.
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 (3) Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár az OMME-t a  (2) bekezdés a) pontja szerinti, idegen nyelven 
kiállított számla, bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

 (4) A  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a  következő 
költségek számolhatóak el:
a) előadói díj legfeljebb 40  000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel 

növelt összege, külföldi előadó esetén legfeljebb 100  000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés 
esetén ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50  000 forint/tolmács/rendezvény, 
megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen 
országonként  legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács szállásköltsége legfeljebb  
30  000 forint/nap/fő/rendezvény, felmerült étkezési költsége, valamint az  OMME elnökének vagy 
megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen országonként 
legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács utazási költsége:
ca) gépjármű használata,
cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,
cc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége;

d) újsághirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a  hirdetés 
a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;
f ) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb  

150 000 forint/rendezvény;
g) épülethelyiség bérlésének, karbantartásának és takarításának költsége;
h) rendezvénysátor bérleti díja;
i) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilonszállítás, pavilontelepítés, pavilonbontás, és a  pavilon 

felszerelésének költsége, ideértve az áramellátás kiépítésének költségét is;
j) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, nem számítva a  bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási 

költségeket;
k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége.

 (5) A  10.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás igénylése esetén 
a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a  cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a  megbízási 

szerződés, megbízási szerződés esetén a  bérkifizetési lista, valamint az  előadónak vagy a  tolmácsnak 
a program megvalósulása évében a szerzett jövedelmek számfejtésének módjáról tett nyilatkozata, továbbá 
a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) előadó, tolmács utazási költsége esetén:
ca) gépjárművel történő utazás esetén a  forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott 

útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,
cb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy vagy buszjegy és a kérelmező 

nevére és címére kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá 
megbízási szerződés esetén a  helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó 
útiköltség-elszámolás,

cc) külföldi előadó esetén a  repülőjegy és a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

cd) külföldi előadó esetén a reptéri transzferrel történő utazásról a kérelmező nevére és címére kiállított 
számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

d) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény szervezésénél a rendezvény 
szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén a az írásban megkötött szerződés azzal, 
hogy épülethelyiség-bérlés esetén írásban megkötött szerződés csatolása csak a  20  000 forint/rendezvény 
feletti bérleti díj esetén szükséges;
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e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a  postaköltség elszámolása esetén a  kiküldött meghívó egy 
példánya, amelynek tartalmaznia kell legalább a  rendezvény dátumát, az  egyes előadások időpontját és 
helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott 
meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a  kérelmező nyilatkozata arról, hogy a  meghívó 
készítésével, sokszorosításával, valamint a  postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban 
oszlanak meg az egyes rendezvények között;

f ) újsághirdetési költség elszámolása esetén a  hirdetés egy példánya, amelynek tartalmaznia kell legalább 
a  rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a  szakmai program megnevezését, továbbá azon újság 
megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetén a  rendezvényújság egy példánya vagy elektronikus 
elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikáját;
i) a  kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló 

beszámoló;
j) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény 

dátumát is tartalmazó számla és az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a  számla több 
rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a  kérelmező nyilatkozata arról, hogy a  bérleti díj 
milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

k) étkezési és szállásköltség elszámolása esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a  számla nem tartalmazza, akkor a  kérelmező 
nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

l) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;
m) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.

9. Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása

14. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  megyénként és 
a  fővárosban egy-egy fő méhészeti szaktanácsadóból és egy fő vezető szaktanácsadóból álló országos hálózat 
működtetéséhez vehető igénybe.

 (2) A  támogatás csak abban az  esetben igényelhető, ha a  méhészeti szaktanácsadó vagy a  vezető szaktanácsadó 
a  szaktanácsadás során – a  (8)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti vállalkozói szerződésben meghatározottak 
szerint – fogadónapot biztosít a méhészek részére.

 (4) A támogatás keretösszege legfeljebb 530 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (5) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
 (6) A  támogatás végrehajtási időszakonként tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. 

Ha  végrehajtási időszakonként a  július tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a  kifizetési kérelem alapjául 
szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, 
azonban a  felmerült költségek egyértelműen a  megelőző időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a  július 
tárgyhavi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

 (7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) az  OMME által méhészeti szaktanácsadónként éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 

600  000  forint/hó összegig, amely tartalmazza a  vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez 
kapcsolódó összes költséget,

b) az  OMME által a  vezető szaktanácsadó részére éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 
985  000  forint/hó összegig, amely tartalmazza a  vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez 
kapcsolódó összes költséget,

c) a  szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez szükséges irodai archiválás eszközei, irodaszerek, informatikai 
adattároló eszközök, szoftverek, munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök 
beszerzése, javítása, pótlása, nyomdai sokszorosítási költségek 4 000 000 forint/év összegig,

d) a  méhészeti szaktanácsadók, illetve a  vezető szaktanácsadó egy héten túli távolléte esetén az  OMME 
elnökének utasítására történő helyettesítés esetén a helyettesítéssel járó vállalkozói díj.
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 (8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) az  I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha bármely méhészeti szaktanácsadó, 

illetve a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban változás 
következik be:
aa) a  méhészeti szaktanácsadók, illetve a  vezető szaktanácsadó cégszerű aláírással ellátott vállalkozói 

szerződése,
ab) a  méhészeti szaktanácsadók, illetve a  vezető szaktanácsadó vállalkozói igazolványa vagy egyéni 

vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott 
példánya, társas vállalkozásnál a cégszerű aláírással ellátott társasági szerződés;

b) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – kérelmező nevére és címére kiállított 
számla –, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

c) a  méhészeti szaktanácsadók, illetve a  vezető szaktanácsadó által a  havi tevékenységükről készített 
összefoglaló jelentések, amelyek tartalmazzák az  átvett nyomtatványok felhasználásának ismertetését, 
valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót;

d) a fogadónapról szóló havi nyilvántartások;
e) a  nyomtatványok méhészeti szaktanácsadók, illetve a  vezető szaktanácsadó által történő átvételének 

igazolása.

10. Bemutató méhészet látogatásának támogatása

15. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás olyan – az OMME honlapján 
közzétett listában szereplő – bemutató méhészet látogatásához vehető igénybe, amellyel az  OMME e  célból 
együttműködési megállapodást kötött, és a látogatók száma legalább húsz fő.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME tagszervezete jogosult.
 (4) Kifizetési kérelem rendezvényenként egy, de végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.
 (5) A  kérelmező köteles a  program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá 

a program típusát, a bemutató méhészet és az előadó nevét, továbbá az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen 
bejelenteni. Az  előzetes bejelentés elektronikus úton nyújtható be a  Kincstárhoz, az  erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, legkésőbb a  program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig 
beérkezően. Az  előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén 
az  érintett program költségei nem támogathatóak. Ha az  előzetesen bejelentett program kezdő időpontja 
tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében, illetve a  program típusában módosítás következik be, 
arról az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a  program dátumát megelőző 
harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a  Kincstárt. Az  előzetes bejelentésben megadott program 
dátum legkésőbb a  program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az  előzetes 
bejelentésben bekövetkezett módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő 
teljesítése esetén, az érintett program költségei nem támogathatóak.

 (6) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén az (5) bekezdés 
szerinti bejelentést nem kell megtenni.

 (7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) a bemutató méhészet telephelyén tartott gyakorlati bemutató költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény, 

amely megbízási szerződés esetén tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;
b) résztvevők utazási költsége (az összes – oda-vissza – utazási költség és az utazók összlétszáma hányadosának 

figyelembevételével számítva) legfeljebb 6500 forint/fő összegig, ugyanazon oda-vissza utazás alatt történő, 
más bemutató méhészet látogatása esetén legfeljebb 9000 forint/fő összegig:
ba) a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,
bb) a  bérelt busszal történő utazás költsége, amely a  résztvevők fel- és leszállási helye és a  bemutató 

méhészet helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első 
felszállás helye, valamint az utolsó leszállás helye és a busz telephelye közötti távolság költsége nem 
számolható el;

c) résztvevők elszállásolási költsége legfeljebb egy éjszakára, legfeljebb 5000 forint/fő összegig, ha az oda-vissza 
út távolsága a 400 kilométert meghaladja.
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 (8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, illetve megbízási szerződés alapján kifizetett 
díjak esetén a bérkifizetési lista);

b) a  bemutató méhész díjazásának elszámolása esetén a  rendezvény időpontjára szóló, cégszerű aláírással 
ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a  bérkifizetési lista, valamint 
a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:
ca) tömegközlekedés igénybevétele esetén a  vonatjegy vagy buszjegy, a  kérelmező nevére és címére 

kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés 
esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott 
és a munkáltató által igazolt, cégszerű aláírással ellátott útiköltség-elszámolás,

cb) bérelt busszal történő utazás esetén – a program helyszínére utazók és onnan visszautazók pontos 
létszámát, az  útvonalat, és az  első felszállás és az  utolsó leszállás helyét tartalmazó – cégszerű 
aláírással ellátott menetlevél, továbbá a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók 
létszámát – utaslista;

d) a résztvevők szállásköltségének elszámolása esetén a kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá – ha a számlán nincs feltüntetve – 
a szállóvendégek névsora;

e) a rendezvény tematikája;
f ) a  résztvevők nevét, címét, aláírását, valamint a  bemutató méhészet nevét, a  rendezvény időpontját és 

helyszínét tartalmazó jelenléti ív;
g) a szervező nyilatkozata arról, hogy a részvevők nem fizettek részvételi díjat;
h) az OMME nyilatkozata a rendezvény Méhészeti Programba illeszkedéséről.

 (9) Az  OMME a  bemutató méhészetekkel kötött cégszerű aláírással ellátott együttműködési megállapodásokat 
az  e  rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül – az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül  – 
a  Kincstár rendelkezésére bocsátja. Az  együttműködési megállapodás módosítása vagy új bemutató méhészettel 
kötött megállapodás esetén az  OMME az  új vagy módosított együttműködési megállapodást a  megállapodás 
megkötését követő nyolc napon belül – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a Kincstár rendelkezésére 
bocsátja.

11. Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új 
eszköz beszerzésének támogatása

16. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-
biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az  ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését 
elősegítő, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a  léptároláshoz szükséges új eszköz 
beszerzéséhez – a (4) bekezdésben felsorolt eszközcsoportokra – vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 450 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A  támogatás igénybevételére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
 (4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

a) pergető,
b) pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz,
c) fedelezőgép vagy fűtött késes fedelezőgép,
d) mézszivattyú,
e) kerettartó állvány,
f ) fedelező állvány,
g) fedelező kád,
h) fedelező láda,
i) mézletöltőgép,
j) letöltőtartály,
k) mézkimelegítő készülék,
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l) viasz-méz elválasztó berendezés,
m) viaszolvasztó berendezés,
n) mézkrémesítő,
o) kompresszor,
p) kerethuzalozó kapocsbelövő,
q) virágpor szárító,
r) virágpor tisztító.

 (5) A  támogatás továbbá léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe 
helyezéséhez, valamint fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) 
építéséhez, beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.

 (6) Új fedelezőgép, fűtött késes fedelezőgép, mézletöltőgép beszerzésének, új léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti 
berendezése beszerzésének és üzembe helyezésének, új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt), fagyasztó 
konténer (hűtőgépészettel együtt) építésének, beszerzésének és üzembe helyezésének költsége legalább nyolcvan 
méhcsalád megléte esetén támogatható.

 (7) Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és folyamatosan meghosszabbított, 
továbbá a  kifizetési kérelem benyújtásának évében is érvényes – a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 
és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet] 
2.  melléklete szerinti, az  állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve feldolgozásához 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított – hatósági 
állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező kérelmező igényelhet.

 (8) A  kérelmező a  (4) és (5)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a  támogatást megállapító 
határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen 
használni.

 (9) A  kérelmező – termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha 
a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt évben belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak 
meg részére támogatást.

 (10) Termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A  támogatásból 
beszerezhető eszközök számát a  kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével 
beszerzett, ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

 (11) Támogatás – végrehajtási időszakonként több alkalommal –, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem 
benyújtásával igényelhető.

 (12) A  támogatás mértéke kifizetési kérelmenként az  eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 130  000 forint, 
léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és 
fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 000 forint, 
fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és 
üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 forint.

 (13) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát
a) a  (4) és (5)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlása esetén a  kérelmező nevére és 

címére kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat azzal, hogy a  számla eredeti 
példányának tartalmaznia kell a (4) és (5) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését,

b) új mézletöltőgép beszerzése esetén az  52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2.  melléklete szerinti – hatósági 
állatorvos által, az  eszközbeszerzés napját megelőzően legalább három évvel korábban kiállított és 
folyamatosan meghosszabbított, a kifizetési kérelem benyújtásának évében is érvényes – hatósági állatorvosi 
bizonyítvány,

c) új fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy új fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése esetén 
a műszaki dokumentáció.

 (14) A  (4) és (5)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a  kiállított számlákon az  eszközök 
egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, amennyiben azzal az eszköz rendelkezik. Nem fogadható el 
egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifa szám, leltár 
szám.

 (15) Ha a kérelmező a (8) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési 
kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.
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 (16) A  nettó 100  000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az  üzemben tartási kötelezettség 
alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az  üzemben tartási 
kötelezettséget érintő eseményt – az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül  – 
a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

12. Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra elkészítésének és az OMME termelői 
mézesüveg beszerzésének támogatása

17. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás
a) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra elkészítése,
b) OMME termelői mézesüveg beszerzése
költségének megtérítése céljából vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege végrehajtási időszakonként legfeljebb 360 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből 
az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedésre 40  000 eurónak megfelelő forintösszeg, az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti intézkedésre 320 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.

 (3) A támogatás igénybevételére
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés esetén az OMME,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés esetén a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó, 

érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki – a  (4)  bekezdés szerinti listában 
szereplő forgalmazótól – OMME termelői mézesüveget vásárol.

 (4) Az  OMME az  I. végrehajtási időszakra vonatkozóan e  rendelet hatálybalépését követő kilencven napon 
belül, a  II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. október 15-éig, a  III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 
2021.  október  15-éig elektronikus úton a  Kincstár rendelkezésére bocsátja az  OMME termelői mézesüveget 
forgalmazók listáját, amely tartalmazza a  forgalmazó nevét, címét, adószámát. Az OMME a  listában bekövetkezett 
változásról elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.

 (5) Támogatás az  (1)  bekezdés szerinti intézkedések esetén végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal 
igényelhető.

 (6) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén kifizetési kérelmenként az OMME termelői 
mézesüveg beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány 
alapján – 3300 forint/méhcsalád.

 (7) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés iránti kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi dokumentumok 
másolati példányát:
a) a  formagarnitúra elkészítésére, valamint az  OMME termelői mézesüvegek gyártására vonatkozó, cégszerű 

aláírással ellátott, írásban megkötött szerződés, vagy árajánlat és megrendelés, valamint
b) a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat).
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés kifizetési kérelméhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati 

példányát:
a) az  üveg vásárlásáról szóló, a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, amely tartalmazza az  üveg 

megfelelő „OMME termelői mézesüveg” megnevezést,
b) a számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat.

13. Méhész szervezetek működését és kohézióját elősegítő intézkedések támogatása

18. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  méhész szervezetek 
működésének és kohéziójának elősegítése céljából
a) az OMME szervezeti ülés (a továbbiakban: szervezeti ülés) lebonyolítása,
b) az OMME tagszervezetek kommunikációját és működését segítő eszközök (fénymásoló, nyomtató, szkenner, 

projektor, számítógép, operációs rendszer, irodai programcsomag, informatikai adattároló eszköz) beszerzése,
c) OMME kommunikációját és működését segítő eszközök (fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, 

számítástechnikai eszközök, informatikai adattároló eszköz, szoftverek) beszerzése, számítástechnikai 
eszközök javítása, szoftverfejlesztés, informatikai rendszer működtetése és fejlesztése

költségeinek megtérítésére vehető igénybe.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretösszege végrehajtási időszakonként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg, amelyen belül az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti intézkedések keretösszege 60  000 eurónak 
megfelelő forintösszeg, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés keretösszege 40  000 eurónak megfelelő 
forintösszeg végrehajtási időszakonként.

 (3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti intézkedések igénybevételére az OMME jogosult.
 (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés igénylésére az OMME tagszervezetei jogosultak.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti intézkedések esetében a  támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal 

igényelhető.
 (6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadó és tolmács díja, a nem OMME tag vagy nem az OMME alkalmazásában lévő (a továbbiakban: külsős) 
előadó és tolmács esetén az előadói díj legfeljebb 40 000 forint/előadó/alkalom, megbízási szerződés esetén 
ennek közterhekkel növelt összegéig, a  tolmács díja legfeljebb 50  000 forint/tolmács/alkalom, megbízási 
szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összegéig;

b) külsős előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/alkalom;
c) külsős előadó és tolmács felmerült étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/alkalom;
d) külsős előadó és tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata, vagy
db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) újsághirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/alkalom értékben;
f ) az OMME éves beszámolójának elkészítéséhez kapcsolódó nyomdai költségek;
g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége;
h) épülethelyiség-bérlés, karbantartás és takarítás költsége;
i) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége;
j) a rendezvény egészségügyi, közegészségügyi és rendészeti, gondnoksági (ideértve fűtés, világítás, takarítás 

biztosítása), hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költsége;
k) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége.

 (7) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) a  külsős előadó és tolmács díjazásának elszámolása esetén, a  cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy 

megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a  bérkifizetési lista, továbbá a  bérkifizetési lista alapján 
történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a  szervezeti ülésen elhangzott előadás tematikáját, amely tartalmazza a  külsős előadó nevét és az  előadás 
témáját;

d) a  külsős előadó és tolmács szállásköltségének elszámolása esetén, a  kérelmező nevére és címére kiállított 
számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor 
a kérelmező nyilatkozata a szállást igénybe vevők nevéről;

e) a külsős előadó és tolmács étkezési költségének elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított 
számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint ha a számla nem tartalmazza, akkor 
a kérelmező nyilatkozata az étkezést igénybe vevők létszámáról;

f ) a külsős előadó és tolmács utazási költségének elszámolása esetén:
fa) gépjárművel történő utazás esetén a  forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott 

útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,
fb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a  vonatjegy vagy buszjegy vagy egyéb 

tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy és a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, 
valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi 
és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolás,

fc) külföldi előadó esetén a  repülőjegy, a  turistaosztályra szóló beszállókártya, vagy egyéb, utazást 
igazoló dokumentum, valamint a kérelmező nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték 
megtérítését igazoló bizonylat,

fd) a  külföldi előadó esetén, a  reptéri transzferrel történő utazásról a  kérelmező nevére és címére 
kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett 
reptéri transzfer esetén, az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat;
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g) újsághirdetési költség elszámolása esetén a  hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a  szervezeti 
ülés megnevezését, időpontját, helyszínét, továbbá azon újság megnevezését, amelyben a  hirdetést 
megjelentették;

h) a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza a szervezeti ülés megnevezését, időpontját, helyszínét;
i) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított, a szervezeti 

ülés időpontját is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;
j) a  szervezeti ülés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele kapcsán az  írásban 

megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az írásban megkötött szerződés csatolása csak 
a 20 000 forint/szervezeti ülés feletti bérleti díjtól szükséges;

k) a szervezeti ülésről készített összefoglaló beszámoló;
l) a  jelenléti ív, amelynek tartalmaznia kell a  szervezeti ülés helyszínét, időpontját, a  résztvevők nevét, címét, 

és aláírását.
 (8) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés keretében a  következő eszközcsoportok beszerzésének költsége 

számolható el:
a) fénymásoló,
b) nyomtató,
c) szkenner,
d) projektor,
e) számítógép,
f ) szoftverek,
g) irodai programcsomag,
h) informatikai adattároló eszköz
beszerzési költsége.

 (9) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében az OMME tagszervezete eszközcsoportonként egy eszközre 
igényelhet támogatást, ha a  kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan 
eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

 (10) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés esetében egy kifizetési kérelemben egyszerre több eszközcsoport is 
megjelölhető.

 (11) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatás mértéke eszközcsoportonként az elszámolható 
költség, amely a beszerzési ár 100%-a, de legfeljebb 200 000 forint.

 (12) A  kérelmező a  (8)  bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a  támogatást megállapító határozat 
kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen 
használni.

 (13) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  kérelmező 
nevére és címére kiállított számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, 
hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a (8) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését.

 (14) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) az alábbi eszközcsoportok beszerzésének költsége:

aa) fénymásoló,
ab) nyomtató,
ac) szkenner,
ad) projektor,
ae) számítástechnikai eszközök,
af ) szoftverek,
ag) informatikai adattároló eszköz;

b) számítástechnikai eszközök javítása;
c) szoftverfejlesztés;
d) informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése.

 (15) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedés esetén egy kifizetési kérelemben többféle eszközcsoport is 
megjelölhető.

 (16) A kérelmező a  (14) bekezdés a) pontja szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a  támogatást megállapító 
határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és 
rendeltetésszerűen használni.
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 (17) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatás igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok, azaz a  kérelmező nevére és címére 

kiállított számla azzal, hogy a  (14)  bekezdés a)  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a  számla eredeti 
példányának tartalmaznia kell a (14) bekezdés a) pontjának megfelelő eszközcsoport megnevezését,

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,
c) az  I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a  számítástechnikai eszközök javítása, 

a  szoftverfejlesztés, az  informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése érdekében kötött, cégszerű 
aláírással ellátott megbízási vagy vállalkozási szerződés, amelyet ismételten be kell nyújtani, ha a szerződés 
tartalmában, adataiban vagy a tevékenységet elvégző személyében változás következik be.

 (18) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelmező a  (12)  bekezdésben meghatározott határidőig, valamint 
az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti kérelmező a  (16)  bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget 
az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás 
egésze jogosulatlannak minősül.

 (19) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti, nettó 100  000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében 
az  üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás 
esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő 
felületen keresztül – a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.

14. A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés 
támogatása

19. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti támogatás a  méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, 
a  varroa atka, a  nozematózis, illetve az  egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés 
költségeihez – a (2) bekezdés szerinti készítmények és eszközök beszerzéséhez – igényelhető.

 (2) A  támogatás a  vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), a  méhészetben 
használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok kijuttatásához szükséges új eszközök, a  kérelmező 
egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és új légzésvédő 
szűrőbetét, továbbá a  készítmények hatékonyságának növelése érdekében a  méhészetben felhasznált cukor, 
cukorlepény, ipari fondant beszerzésének számlával igazolt költségére vehető igénybe.

 (3) A cukor, a cukorlepény, az  ipari fondant, a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, a vényköteles és 
nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a  méhészetben 
használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kérelmező egészségvédelmét 
szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az  új légzésvédő szűrőbetét vásárlása 
önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) 
együttes vásárlása esetén.

 (4) A  szennyezett cukor, a  sepert cukor, az  izo-glukóz, és a  gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor) 
beszerzésének költsége nem támogatható.

 (5) A támogatás keretösszege legfeljebb 2 190 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (6) A  támogatás igénybevételére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
 (7) Varroa atka, nozematózis, valamint egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása 

végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.
 (8) A  méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – ideértve a  varroatózis – állategészségügyi kezeléséhez 

az alábbi, kizárólag Magyarországon megvásárolt készítmények után igényelhető támogatás:
a) az  állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM  rendelet [a  továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) 

FVM  rendelet] szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett –  vényköteles és 
nem vényköteles – állatgyógyászati készítmények (gyógyszer),

b) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban 
használatos gyógyhatású készítmények.
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 (9) A  varroa atka, a  nozematózis, illetve az  egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi 
kezeléshez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1600 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből 
a  méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a  cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési 
költségére méhcsaládonként legfeljebb 1200 forint összegű támogatás igényelhető. A  méhészetben használatos 
gyógyhatású készítményekre és a  cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás 
összege nem haladhatja meg
a) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett 

– vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),
b) a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos 

gyógyhatású készítményekhez,
c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és gyógyhatású készítmények 

kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,
d) a  minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel ellátott, vagy anélküli új 

munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,
e) a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez, és
f ) új légzésvédő kámzsához
jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

 (10) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a  (8) bekezdés szerinti 

készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi 
fokozatú) szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, a  minimum A2B2E2P3 
(vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetét, új légzésvédő kámzsa vásárlásáról – a  kérelmező 
nevére és címére – kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, és

b) a cukor, cukorlepény, ipari fondant vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló 
bizonylat.

 (11) A  kérelmező köteles a  128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76.  § (4)  bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, 
a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

15. A varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása

20. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  higiénikus alj 
alkalmazásához és a varroa atka fertőzöttség felméréséhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege végrehajtási időszakonként legfeljebb 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
 (3) A  támogatás igénybevételére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező – a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján – jogosult.
 (4) A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.
 (5) A  támogatás az  I–III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb a  (3)  bekezdés szerinti méhcsaládszám után, 

higiénikus alj, virágporszedős higiénikus alj vagy ezek tetszőleges kombinációjának beszerzéséhez vehető igénybe. 
Ha a  kérelmező az  adott végrehajtási időszakban nem a  teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy 
a  következő végrehajtási időszakban több méhcsaládszámmal rendelkezik, akkor a  támogatás a  következő 
végrehajtási időszakban a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

 (6) Egy higiénikus alj támogatásának mértéke a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb
a) normál higiénikus alj esetén 3000 forint/darab,
b) virágporszedős higiénikus alj esetén 4000 forint/darab.

 (7) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  higiénikus alj vásárlásáról a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, 
valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát azzal, hogy a  számla csak abban 
az  esetben fogadható el, ha a  termék megnevezéseként higiénikus alj vagy virágporszedős higiénikus alj van 
feltüntetve.
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16. A méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében 
megtartott képzések támogatása

21. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhegészségügyi felelősök 
részére a  méhbetegségek felismeréséhez és a  védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott 
képzések szervezésének költségeire vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME tagszervezete jogosult.
 (4) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal, de adott képzés vonatkozásában csak egyszer 

nyújtható be. Minden képzésre vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Ha a képzés kezdő időpontja 
a  következő végrehajtási időszakra esik, azonban a  képzés előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült 
költségek a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek abban a végrehajtási időszakban 
számolhatóak el, amelyben a  programot ténylegesen megvalósítják, függetlenül az  előkészítés, szervezés 
költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.

 (5) A  kérelmező köteles a  program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá 
a  program típusát, az  előadó nevét és az  előadás témáját a  Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az  előzetes 
bejelentés elektronikus úton nyújtható be a  Kincstárhoz, az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő 
felületen keresztül, legkésőbb a  program dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az  előzetes 
bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén az  érintett program 
költségei nem támogathatóak. Ha az  előzetesen bejelentett program kezdő időpontja tekintetében, várható 
időtartamában, pontos helyszínében, illetve a  program típusában módosítás következik be, arról az  elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a program dátumát megelőző harmadik naptári napig 
beérkezően értesíteni kell a  Kincstárt. Az  előzetes bejelentésben megadott program dátum legkésőbb a  program 
dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az  előzetes bejelentésben bekövetkezett 
módosítás benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az  érintett 
program költségei nem támogathatóak.

 (6) Az e rendelet hatálybalépését követő hatvanadik napot megelőzően megrendezett program esetén az (5) bekezdés 
szerinti bejelentést nem kell megtenni.

 (7) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) az  előadói díj legfeljebb 40  000 forint/előadó/rendezvény összegig, megbízási szerződés esetén ennek 

közterhekkel növelt összegéig;
b) az előadó elszállásolási költsége legfeljebb 16 000 forint/nap/előadó/rendezvény, étkezési költség legfeljebb 

5000 forint/nap/előadó/rendezvény mértékéig;
c) az előadó utazási költsége vonatkozásában:

ca) gépjármű használatának költsége, vagy
cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb  
65 000 forint/rendezvény összegig;

e) épülethelyiség bérlésének költsége;
f ) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

 (8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, megbízási 

szerződés esetén a  bérkifizetési lista, továbbá a  bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét 
igazoló bizonylat;

c) az előadó utazási költsége elszámolása esetén:
ca) gépjárművel történő utazás esetén a  forgalmi engedély, – cégszerű aláírással ellátott  – 

útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,
cb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a  vonatjegy vagy buszjegy, a  kérelmező nevére és címére 

kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá 
megbízási szerződés esetén a  helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, 
a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;
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d) a  képzés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az  írásban megkötött 
szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az  írásban megkötött szerződés csatolása csak 
a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a  postaköltség elszámolása esetén a  kiküldött meghívó egy 
példánya, amely tartalmazza a képzés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét, az előadás témáját, 
valamint ha az adott meghívón több képzés időpontja is szerepel, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy 
a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen 
arányban oszlanak meg a képzések között;

f ) a képzés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;
g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén, a kérelmező nevére és címére kiállított, a rendezvény 

dátumát tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a számla több rendezvényre 
vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban 
oszlik meg az egyes rendezvények között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint 
az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a  számlán nincs feltüntetve – a  kérelmező 
nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

i) jelenléti ív, amely tartalmazza az előadás címét, a képzés helyszínét és időpontját, a résztvevők és az előadó 
nevét, címét és aláírását;

j) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a méhegészségügyi felelősök nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;
k) az OMME nyilatkozata a képzés Méhészeti Programba illeszkedéséről.

17. Vándoroltatáshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása

22. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti intézkedésre vonatkozó támogatás a  méhek vándoroltatását elősegítő, új 
eszköz beszerzéséhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 510 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként, amelyből 
260 000 eurónak megfelelő forintösszeg a (4) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott, 250 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg a  (4)  bekezdés i)–u)  pontjában meghatározott eszközcsoportok beszerzésének támogatásához 
használható fel.

 (3) A  támogatás igénybevételére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 
viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján jogosult.

 (4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe
a) kaptárak szállítására kialakított, a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi,
b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 

3,5 tonna összsúlyú, nyitott rakfelülettel is rendelkező teherautó,
c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legalább differenciálzárral ellátott, legfeljebb 7,5 tonna 

összsúlyú teherautó,
d) teherautóra szerelhető daru,
e) emelőhátfal,
f ) terepjáró villástargonca,
g) kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,
h) méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,
i) benzines vagy elektromos szívó-fúvó gép,
j) benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,
k) aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,
l) csörlő,
m) kézi hidraulikus emelő,
n) legalább 5 km-es hatótávú elektronikus táv-kaptármérleg,
o) robbanómotoros szivattyú,
p) elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,
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q) kaptáremelő (kaptárlift),
r) napelemes áramellátó berendezés,
s) méhlesöprő berendezés,
t) magasnyomású mosó,
u) legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza.

 (5) A  (4)  bekezdés a), b) és e)  pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal, 
a  (4)  bekezdés h)  pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal, a  (4)  bekezdés 
c), d), f ) és g)  pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal rendelkező kérelmező 
igényelheti.

 (6) A  kérelmező – termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy új eszközre igényelhet támogatást, ha 
a  kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak 
meg részére támogatást.

 (7) A  termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három új eszközre igényelhet támogatást. A  támogatásból 
beszerezhető eszközök számát a  kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével 
beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó, új eszközök számával csökkenteni kell.

 (8) A  támogatás végrehajtási időszakonként több alkalommal, eszközönként külön-külön kifizetési kérelem 
benyújtásával igényelhető.

 (9) A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint a (4) bekezdés 
a)–c) és e)  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény 24.  §-a szerint 
meghatározott vagyonszerzési illeték, a  forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a  rendszámtábla és az  azt 
érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal közúti gépjármű-
közlekedési hatósági feladatkörében megyei illetékességgel eljáró járási hivatal által elvégzett műszaki vizsga díj – 
50%-a, de a (4) bekezdés a), e) és h) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 400 000 forint.

 (10) A  (4)  bekezdés b), c), d), f ) és g)  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a  támogatás mértéke legfeljebb 
650 000 forint.

 (11) A  támogatás mértéke legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral 
meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés i), j), l), m), n), o), q), r), s), t) és u) pontja szerinti eszköz beszerzése 
esetén legfeljebb 65 000 forint, 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral 
meghajtott áramfejlesztő, valamint a  (4)  bekezdés p)  pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 
130 000 forint.

 (12) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a (4) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlásáról szóló

aa) a  kérelmező nevére és címére kiállított számla azzal, hogy az  eredeti számla tartalmazza 
a  (4)  bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését, teherautó vagy pótkocsi vásárlása 
esetén az alvázszámot, valamint

ab) az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat azzal, hogy a  gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési 
illetéke, a  forgalmi engedély és gépjármű törzskönyv kiadási díja, a  rendszámtábla és az  azt 
érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a műszaki vizsga díja tekintetében a számla, 
illetve az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendő;

b) új teherautó vagy pótkocsi vásárlása esetén a forgalmi engedély;
c) a (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a műszaki dokumentáció.

 (13) A (4) bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó eszközök beszerzésénél az eredeti számlákon az eszközök egyedi 
azonosítására alkalmas jelölést fel kell tüntetni, amennyiben az eszköz azzal rendelkezik. Nem fogadható el egyedi 
azonosítására alkalmas jelölésként a  típusszám, a  gyártói cikkszám, a  cikkszám, a  gyártási év, a  vámtarifaszám, és 
a leltárszám.

 (14) A  kérelmező a  (4)  bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó új eszközt köteles a  támogatást megállapító 
határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen 
használni.

 (15) Ha a kérelmező a (14) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési 
kötelezettségének, akkor az adott kifizetési kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

 (16) A  nettó 100  000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az  üzemben tartási kötelezettség 
alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az  üzemben tartási 
kötelezettséget érintő eseményt – az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül  – 
a bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni a Kincstár részére.
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18. A kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálatának támogatása

23. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti támogatás a  közforgalomban lévő mézek mintavételezéséhez, valamint 
a minták vizsgálatához és a vizsgálat eredményének közzétételéhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
 (4) A  kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Az  OMME a  vizsgálati 

eredményeket legkésőbb az  utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a  honlapján vagy egy 
szakmai kiadványban közzétenni.

 (5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla vagy vásárlásról szóló bizonylat, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),
b) részletes ismertetés a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről,
c) az OMME-vel – a méz vizsgálata tárgyában – kötött vállalkozói szerződés, annak írásba foglalása hiányában 

árajánlat és megrendelő,
d) a közjegyzői jegyzőkönyv, ha a mintavételezést közjegyző jelenlétében veszik igénybe,
e) a termelői mintavételezéssel kapcsolatos méz mintavételi jegyzőkönyv,
f ) a hivatalos vizsgálati eredményekről szóló jegyzőkönyv és az ahhoz kapcsolódó szakmai vélemény,
g) azon szakmai kiadvány vonatkozó oldalai, amelyben az  eredményeket közzétették vagy a  kiadvány 

elektronikus elérhetősége.

19. Petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása

24. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a méhállomány mind állategészségügyi, 
mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (méhanya támogatás) vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A  támogatás igénybevételére a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki a  Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a  továbbiakban: 
MMOE) listáján szereplő, minősített törzscsaládtól származó, származási igazolással rendelkező, párzott, petéző 
méhanyát, párzatlan méhanyát, vagy anyabölcsőt vásárol a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.

 (4) Az  MMOE az  I. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2020. május 31-éig, a  II. végrehajtási időszakra vonatkozóan 
2021. május 31-éig, a  III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. május 31-éig elektronikus úton a  Kincstár 
rendelkezésére bocsátja az  engedélyezett méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a  méhanya-nevelő 
telep üzemeltetőjének és a  vele közös gazdálkodást folytató személy vagy személyek nevét, címét, adószámát és 
a törzscsaládok azonosító számát.

 (5) A támogatás végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal,
a) legfeljebb a  4.  § (10)  bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának 

megfelelő számú párzott, petéző méhanyára,
b) legfeljebb a  4.  § (10)  bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának 

megfelelő számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb a 4. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának megfelelő 

számú anyabölcsőre, vagy
d) legfeljebb a  4.  § (10)  bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának 

mértékéig az  a)–c)  pont szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, az  a)–c)  pontok feltételeinek 
figyelembevételével

vehető igénybe.
 (6) A támogatás mértéke

a) párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 1600 forint,
b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként legfeljebb 650 forint.

 (7) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a  párzott, petéző méhanya, a  párzatlan méhanya, illetve az  anyabölcső vásárlásáról a  kérelmező nevére és 

címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,
b) a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya, vagy anyabölcső származási bizonylata.

 (8) A kérelmezőnek az eredeti származási bizonylatot három évig meg kell őriznie.
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20. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének 
támogatása

25. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  meteorológiai 
mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző, méhész önkéntesekből álló, 
országos hálózat kialakításához és működtetéséhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
 (4) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható.
 (5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni 
telepítésének, karbantartásának és javíttatásának,

b) központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésének, karbantartásának és üzemeltetésének,
c) megfigyelők képzésének
költsége.

 (6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az  ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), az  elvégzett munka típusát tartalmazó 
útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

b) a  cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés másolati példánya, amennyiben 
a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, valamint a cégszerű aláírással ellátott teljesítési igazolás,

c) a  megfigyelőkkel cégszerű aláírással kötött együttműködési megállapodás, amelyet a  megállapodás 
módosítása vagy új megállapodás kötése esetén ismételten be kell nyújtani,

d) az elvégzett feladatokról szóló beszámoló.

21. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

26. § (1) A 2. § (1) bekezdés f ) pont fb) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás
a) a méhcsaládok méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata elvégzéséhez, valamint
b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményének közzétételéhez
vehető igénybe.

 (2) Az  OMME az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti eredményeket legkésőbb a  vizsgálat elvégzését követő végrehajtási 
időszak december 31-éig a honlapján és egy ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni.

 (3) A támogatás keretösszege legfeljebb 120 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (4) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
 (5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha egy adott végrehajtási 

időszakban az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra 
esik, akkor ezen költség az adott évi monitoring vizsgálatot követő végrehajtási időszakban számolható el.

 (6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a következő költségek számolhatóak el:
a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, méh kártevők és kórokozók, kultúrnövények, talaj- és 

vízminták, virágpor – ideértve a faji analízis –, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, méhkenyér, 
valamint egyéb méhészeti termékek és méhtakarmányok laboratóriumi vizsgálatának költsége,

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának, kémiai vizsgálatának költsége,
c) a  méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, a  szöveges beszámoló 

elkészítésére az  OMME-vel e  tevékenységekre kötött vállalkozói, vagy megbízási szerződések költsége, 
legfeljebb 800 000 forint/fő végrehajtási időszakonként,

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének 
költsége.

 (7) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 
dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),
b) az  OMME-vel – a  méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában  – 

kötött cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződés,
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c) a  laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a  megkötött, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy 
megbízási szerződés,

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyvei, valamint – ha kapcsolódik hozzá – szakmai vélemény.
 (8) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell az  alábbi 

dokumentumok másolati példányát:
a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),
b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámoló,
c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatás,
d) a kapcsolódó szakmai kiadványnak az eredmények közzétételét tartalmazó oldalai vagy annak elektronikus 

elérhetősége.

22. Egyéb alkalmazott kutatás támogatása

27. § (1) A 2. § (1) bekezdés f ) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás
a) méhészeti tárgyú, alkalmazott kutatás elvégzése,
b) egy fő, a  kutatások folyamatos szakmai koordinálását végző kutatási koordinátor egyéni vagy társas 

vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díja,
c) a  kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által elkészített kutatási beszámoló elbírálása érdekében 

az OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság díja
finanszírozásához vehető igénybe, amelynek mértéke legfeljebb 40  000 Ft/fő/kutatási téma, megbízási vagy 
vállalkozói szerződés alapján.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában említett méhészeti tárgyú kutatásra vonatkozó kutatási tervet az  OMME véleménye 
figyelembevételével a  miniszter hagyja jóvá. A  kutatást végző szervezet a  vizsgálati, kutatási eredményeket 
legkésőbb a  vizsgálat, kutatás elvégzését követő végrehajtási időszak december 31-éig köteles összegezni és 
az OMME részére megküldeni, amit az OMME a honlapján közzétesz vagy egy ágazati szakmai lapban megjelentet.

 (3) A támogatás keretösszege végrehajtási időszakonként legfeljebb 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
 (4) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére a  miniszter által jóváhagyott kutatási 

tervvel rendelkező, a  kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény, az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában 
meghatározott támogatás igénylésére az OMME jogosult.

 (5) Kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként több alkalommal is benyújtható. Ha a  kifizetési kérelem alapjául 
szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma nem az adott végrehajtási időszakra esik, 
azonban a  felmerült költségek egyértelműen az  adott végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségek 
elszámolhatóak az adott végrehajtási időszakban, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

 (6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében az előzetes vizsgálati, kutatási tervnek megfelelő, az OMME 
által elfogadott kutatási beszámoló alapján kiállított számlán szereplő forintösszeg számolható el.

 (7) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti intézkedés keretében a  kutatási koordinátori tevékenységet végző személy 
vállalkozói díja legfeljebb 600 000 forint/hó értékben számolható el.

 (8) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés keretében a kutatási beszámoló bírálati díja számolható el.
 (9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok 

másolati példányát:
a) a  kutatással kapcsolatban felmerült, a  kutatást végző nevére és címére kiállított számlák és az  ellenérték 

megtérítését igazoló bizonylatok, a  kutatáshoz kapcsolódó megbízás esetén a  megbízási szerződés, 
a bérkifizetési lista, továbbá a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

b) az előzetesen az OMME részére benyújtott kutatási terv,
c) az OMME által felterjesztett és a miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolás,
d) a  kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény által a  vizsgálati, kutatási eredményekről készített 

összegzés,
e) az OMME elnöksége által felkért szakmai bíráló bizottság döntése és írásos indokolása,
f ) az OMME által kiadott teljesítésigazolás, amelynek melléklete az OMME által felkért bíráló bizottság kutatási 

beszámolóra vonatkozó szakmai véleménye.
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 (10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok 
másolati példányát:
a) az  első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a  kutatási koordinátor személyében vagy a  vállalkozói 

szerződés adataiban, tartalmában változás következik be:
aa) a kutatási koordinátor cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,
ab) a  kutatási koordinátor vállalkozói igazolványa vagy az  egyéni vállalkozóként, egyéni cégként 

történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén 
a társasági szerződés;

b) a  kutatási koordinátori tevékenységről szóló havi jelentés, amely tartalmazza a  tárgyhavi eredmények 
értékeléséről szóló beszámolót;

c) a kutatási koordinátor által az OMME nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló 
bizonylatok, a kutatáshoz kapcsolódó megbízás esetén a megbízási szerződés, a bérkifizetési lista, továbbá 
a bérkifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat.

 (11) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok 
másolati példányát:
a) a szakmai bíráló bizottság tagja által az OMME nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését 

igazoló bizonylat,
b) a szakmai bíráló bizottság tagjának cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződése,
c) a  szakmai bíráló bizottság tagjának vállalkozói igazolványa vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként 

történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén 
a cégszerű aláírással ellátott társasági szerződés,

d) kutatási beszámoló bírálati eredményéről készített rövid összefoglaló.

23. Piacmonitoring támogatása

28. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés g)  pont szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  magyar méhészeti ágazathoz 
kapcsolódó marketing tevékenység koordinálására, országos szintű megszervezéséhez egy fő mézmarketing-
koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói 
díjának finanszírozására vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege végrehajtási időszakonként legfeljebb 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
 (3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.
 (4) Az  intézkedés végrehajtási időszakonként a  tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. 

Ha végrehajtási időszakonként a  július havi tételes elszámolásnál a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket 
igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a következő végrehajtási időszakra esik, azonban a felmerült 
költségek egyértelműen a megelőző végrehajtási időszakra vonatkoznak, akkor ezen költségeket a július havi tételes 
elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

 (5) Az intézkedés keretében a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, legfeljebb 600 000 forint/hó 
számolható el.

 (6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:
a) a  kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (kérelmező nevére és címére kiállított 

számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);
b) az  I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg, és ha a  koordinátor személyében, továbbá 

a vállalkozói szerződésben változás következik be:
ba) a koordinátor cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,
bb) a  koordinátor vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő 

bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén 
a társasági szerződés;

c) a  koordinátori tevékenységről szóló havi jelentés, amely tartalmazza a  tárgyhavi eredmények értékeléséről 
szóló beszámolót.
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24. OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása

29. § (1) A 2. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás az OMME által forgalmazott 
méz-zárszalag beszerzéséhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A  támogatás igénylésére olyan, a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a  4.  § (10)  bekezdésben foglaltak szerint legalább 
1 méhcsaláddal.

 (4) A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.
 (5) A támogatás keretében az OMME méz-zárszalag beszerzési költsége számolható el.
 (6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylat, azaz az OMME által, a kérelmező nevére és 
címére kiállított számla azzal, hogy a számla tartalmazza az „OMME méz-zárszalag” megnevezést, valamint

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.
 (7) A támogatás mértéke a beszerzett OMME méz-zárszalag értékének 75%-a.

25. Termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének támogatása

30. § (1) A  2.  § (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás a  termelői mézek 
kereskedelemben használt vonalkódjának beszerzéséhez vehető igénybe.

 (2) A támogatás keretösszege legfeljebb 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg végrehajtási időszakonként.
 (3) A  támogatás igénylésére olyan, a  kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági 

viszonnyal rendelkező kérelmező jogosult, aki rendelkezik a  4.  § (10)  bekezdésében foglaltak szerint legalább 
1 méhcsaláddal.

 (4) A kifizetési kérelem végrehajtási időszakonként egy alkalommal nyújtható be.
 (5) A támogatás keretében a vonalkód beszerzési költsége számolható el.
 (6) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  kérelmező nevére és címére kiállított számla, valamint az  ellenérték 

megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Hatályba léptető rendelkezés

31. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

27. Az Európai Unió jogának való megfelelés

32. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  1308/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  méhészeti ágazatban nyújtott támogatások 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. május 11-i 2015/1366/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 203. szám 8867

c) az  1308/2013/ EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  méhészeti ágazatban nyújtott támogatások 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. augusztus 6-i 
2015/1368/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a  tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti 
termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 
2019. június 12-i 2019/974/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

A belügyminiszter 43/2019. (XII. 14.) BM rendelete
vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (13a)  bekezdésében, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti 
feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével, valamint
a 4. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 25.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló  
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A  vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vízgazdálkodási nyilvántartás összekötő elemeként – a  vizek, vízhasználatok, vízimunkák és 
a  vízilétesítmények (a továbbiakban együtt: vízgazdálkodási objektumok) egyértelmű azonosításához a  kialakítást 
követően – fejleszteni és működtetni kell az országosan egységes vízgazdálkodási objektumazonosítási rendszert, 
amely figyelembe veszi a térségi, szakterületi és nemzetközi kapcsolódásokat, valamint az ágazati szabványosítási, 
informatikai és térinformatikai követelményeket.”

 (2) Az R1. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízgazdálkodási nyilvántartás)
„a) a vízgazdálkodási objektumazonosítóból,”
(áll.)

 (3) Az R1. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti vízgazdálkodási objektumazonosító a  vizek, vízhasználatok, vízimunkák és 
vízilétesítmények egyértelmű azonosításához szükséges természetes és képzett azonosítókat tartalmazza.”

 (4) Az R1. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdés szerinti vízgazdálkodási nyilvántartás részei közötti kapcsolatot a  Vgtv. 33/B.  § (1) és 
(2) bekezdése, valamint a Vgtv. 33/C. § (1) bekezdése szerinti adatok tekintetében a VIZEK rendszer biztosítja.”

 (5) Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az objektumazonosítás kiterjed
a) az országos jelentőségű objektumok és
b) a helyi jelentőségű objektumok
nyilvántartására.”
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 (6) Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az  országos jelentőségű vízgazdálkodási objektumokkal összefüggő elsődleges azonosítási feladatot 
– az  országosan egységes rendszerben történő egyedi azonosítást és nyilvántartást – a  vízügyi igazgatási 
szervek látják el. Az  Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) gondoskodik az  objektumazonosítás 
koordinációjáról és a rendszer integritásáról.
(2) A  vízügyi igazgatási szervek biztosítják az  objektumok nyilvántartási adatainak betekinthetőségét, és 
gondoskodnak az azokban bekövetkező változások követéséről.”

 (7) Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi jelentőségű objektumazonosítás az  illetékes vízügyi igazgatóság feladata. Az  objektumok egyedi 
azonosítójának képzése az  országos jelentőségű vízgazdálkodási objektumok nyilvántartójának koordinálásával 
történik.”

 (8) Az R1.
a) 1. § (3) bekezdésében a „vizekkel és a vízilétesítményekkel” szövegrész helyébe a „vizekkel, vízhasználatokkal, 

vízimunkákkal és a vízilétesítményekkel” szöveg,
b) A  vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás alcím címében az  „objektum-nyilvántartás” szövegrész helyébe 

az „objektumazonosítás” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „objektum-nyilvántartás” szövegrészek helyébe az „objektumazonosítás” szöveg,
d) 7.  § (1)  bekezdésében az  „az objektum-nyilvántartásban meghatározott” szövegrész helyébe  

az „az objektumazonosításba felvett” szöveg,
e) 15. §-ában a „kivonatos másolatot igényelhet” szövegrész helyébe a „kivonatos másolatot, illetve elektronikus 

adatcsomagot igényelhet” szöveg
lép.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló  
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) A  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felszín alatti vízilétesítmények helyét
a) a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyéhez kötött kutak esetében vízszintes koordinátákkal – egységes 
országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) EOV koordinátákkal vagy a  földrajzi szélesség és hosszúság 
megadásával –,
b) a  vízügyi hatóság engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények esetében EOV-ban, az  Y, X koordináták, 
továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági érték megadásával a vízföldtani napló-készítési kötelezettség alá eső 
kutaknál, vagy ha azt a vízügyi hatóság a létesítmény helyzetétől, rendeltetésétől függően előírja, geodéziai mérésre 
jogosult szakember bevonásával
kell meghatározni.”

 (2) Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait – a  települési önkormányzat 
jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak, valamint a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklet VII. 4. pontjában foglalt kutak kivételével – az építésügyi 
és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal 
rendelkezők végezhetik.”

 (3) Az R2. 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megszüntetését is –” szövegrész helyébe a „megszüntetését is –, 
a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével,” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az  R2. 13.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és 
kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az  elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja,” 
szövegrész.
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3. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló  
13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A  vízügyi és a  vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Hatályát veszti az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 75. sora.

4. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló  
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

4. §  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet  
(a továbbiakban: R4.)
a) 1. melléklete a 2. melléklet,
b) 2. melléklete a 3. melléklet,
c) 3. melléklete a 4. melléklet,
d) 4. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 43/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezője helyébe a következő mező lép:

[A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)]

(10.) Fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás 
[531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  
1. melléklet 13. táblázat 9. sor]

(8000)
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2. melléklet a 43/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

Az R4. 1. melléklet
a) 2.  pont 2.3.5.  alpontjában az „egyéb méretarányú helyszínrajza” szövegrész helyébe az „egyéb méretarányú 

helyszínrajza vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajzok helyett – digitális térképe” szöveg,
b) 2.  pont 2.3.6.  alpont a)  pont af )  alpontjában, 2.  pont 2.3.6.  alpont b)  pont bd)  alpontjában  

az „a 2.3.5.  pontban meghatározott méretarányú helyszínrajz” szövegrész helyébe az „a 2.3.5.  pont szerinti 
méretarányú helyszínrajz vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,

c) 2. pont 2.3.6. alpont c) pont cc) alpontjában az „az 2.3.5. pont szerinti méretarányú helyszínrajz” szövegrész 
helyébe az „a 2.3.5. pont szerinti méretarányú helyszínrajz vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz 
helyett – digitális térkép” szöveg,

d) 2.  pont 2.3.6.  alpont d)  pont db)  alpontjában a  „helyszínrajza” szövegrész helyébe a  „helyszínrajza vagy  
– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térképe” szöveg

lép.

3. melléklet a 43/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

 1.  Az R4. 2. melléklet I. pont 5. alpontja a következő 5.3. és 5.4. ponttal egészül ki:
(A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalma
A tervezett kút műszaki adatai:)
„5.3. csak ásott kút esetén a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), a kútfelsőrész kialakítása, a kút lezárása.
5.4. csak vert kút esetén a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz 
mélységköze (m-m), a  szűrő típusa, a  kút-felsőrész kialakítása, a  kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, 
kútsapka).”

 2.  Az R4. 2. melléklet II. pont 6. alpont 6.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kút műszaki adatai:)
„6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz 
mélységköze (m-m), a szűrő típusa.”

 3.  Az R4. 2. melléklet
a) I. pont 2. alpontjában, II. pont 3. alpontjában, III. pont 3. alpontjában a „(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf)” 

szövegrész helyébe a „(földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV)” szöveg,
b) I. pont 3. alpontjában az „ásott kút” szövegrész helyébe az „ásott kút vagy vert kút” szöveg,
c) I. pont 5. alpont 5.2. pont 5.2.4. alpontjában a „kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, 

kútsapka” szövegrész helyébe a „kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka)” szöveg,
d) I. pont 8. alpontjában a „kivitelező” szövegrész helyébe a „kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti szakember” szöveg,
e) II. pont 6. alpont 6.3. pontjában a „fúrt kút” szövegrész helyébe a „fúrt és vert kút” szöveg,
f ) II. pont 6. alpont 6.8. pontjában az „esetében” szövegrész helyébe az „esetében, ha vízjogi létesítési engedély 

alapján történt a kivitelezés,” szöveg,
g) II. pont 6. alpont 6.9. pontjában a „fennmaradási engedély kérelem” szövegrész helyébe a „fennmaradási vagy 

létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem” szöveg
lép.

 4.  Hatályát veszti az R4. 2. melléklet
a) II. pont 6. alpont 6.2. pont 6.2.3. alpontjában a „kialakítása,” szövegrész,
b) II. pont 6. alpont 6.2. pont 6.2.4. alpontjában a „helye (m-m);” szövegrész.
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4. melléklet a 43/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

Az R4. 3. melléklet
a) I. pont 2. alpont 2.3.8. pontjában a „méretarányban” szövegrész helyébe a „méretarányban vagy – a kérelmező 

döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
b) I. pont 2. alpont 2.3.9. pontjában a „méretarányban feltüntetve” szövegrész helyébe a „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép, amely feltünteti” szöveg,
c) II.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
d) II.  pont 2.  alpont 2.13.  pont 2.13.1.  alpontjában a „helyszínrajza” szövegrész helyébe a „helyszínrajza, vagy 

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térképe” szöveg,
e) III.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
f ) III.  pont 2.  alpont 2.12.  pont 2.12.1.  alpontjában a „helyszínrajza” szövegrész helyébe a „helyszínrajza, vagy 

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térképe” szöveg,
g) IV. pont 2.4. alpontjában a „helyszínrajz M: 1:500–1:5000” szövegrész helyébe a „helyszínrajz M: 1:500–1:5000 

méretarányban, vagy – a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
h) VI.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
i) VI. pont 3. alpontjának nyitó szövegrészében az „Öntözési berendezések” szövegrész helyébe az „Öntözőtelep” 

szöveg,
j) VI. pont 3. alpont 3.1. pontjában az „öntözési berendezés” szövegrész helyébe az „öntözőtelep” szöveg,
k) „VII. Egynyári öntözésre vonatkozó dokumentáció tartalma” pontjának címe helyébe a „VII. Egyszerűsített 

öntözési vízhasználatra vonatkozó dokumentáció tartalma” pont-cím,
l) VIII.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a „méretarányban” szövegrész helyébe a „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
m) VIII. pont 2. alpont 2.5. pont 2.5.1. alpontjában a „helyszínrajzon” szövegrész helyébe a „helyszínrajzon vagy 

digitális térképen” szöveg,
n) IX.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
o) X.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
p) XI.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
q) XII.  pont 2.  alpont 2.4. és 2.5.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
r) XIII.  pont 2.  alpont 2.4.  pontjában a  „méretarányban” szövegrész helyébe a  „méretarányban, vagy  

– a kérelmező döntése szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg
lép.

5. melléklet a 43/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

Az R4. 4. melléklet
a) 2. és 3.  pontjában a „méretarányban” szövegrész helyébe a „méretarányban, vagy – a  kérelmező döntése 

szerint a helyszínrajz helyett – digitális térkép” szöveg,
b) 5. pontjában a „helyszínrajznak” szövegrész helyébe a „helyszínrajznak vagy digitális térképnek” szöveg
lép.
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A belügyminiszter 44/2019. (XII. 14.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81.  § 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 44/2019. (XII. 14.) BM rendelethez

 1.  Az  R. 1.  mellékletében a  Dunaújváros székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 13. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

13. Enying II.

 2.  Az  R. 1.  mellékletében a  Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 27. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

27. Markotabödöge II.

 3.  Az  R. 1.  mellékletében a  Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 29. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

29. Osli II.

 4.  Az  R. 1.  mellékletében a  Kapuvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 38. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

38. Rábatamási II.

 5.  Az  R. 1.  mellékletében a  Salgótarján székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 11. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

11. Ecseg III.

 6.  Az  R. 1.  mellékletében a  Salgótarján székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 55. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

55. Szarvasgede III.
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 7.  Az  R. 1.  mellékletében a  Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 41. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

41. Záhony II.

 8.  Az  R. 1.  mellékletében a  Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség című táblázat 38. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

38. Tiszavasvári II.

Az emberi erőforrások minisztere 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § (2) és (3)  bekezdése, valamint a  2. és 3.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a következőket rendelem el:

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki.
„(1a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal 
jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a  3/A.  melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó 
alkalmazásával történik.”

2. §  Az R. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.  (IV.  2.) 
NM  rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2.  mellékletével megállapított 16. számú 
melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.”

3. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.
 (2) Az R. 16. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 16. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. § (1) és (3) bekezdése, valamint az 1. és 3. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelethez
„3/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

JEL Fő-csoport HBCs Kód HBCs megnevezés

* 01P 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

  01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt

  01P 003E Rutin intracranialis műtétek

  01P 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek

  01P 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek

* 01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek

  01M 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések

  01M 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt

  01M 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt

  01M 025A Traumás stupor, kóma

  01M 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül

  01M 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül

  01P 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel

  01P 058Z
Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult 
betegséggel

  01M 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel

  04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései

  04M 150B Pneumothorax

* 08P 371A
Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), 
komplikáció nélkül

* 08P 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

* 08P 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

* 08P 371E Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül

  08P 371G Térdszalag-beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció nélkül

* 08P 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

* 08P 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

* 08P 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel

* 08P 371N Kéz kisízületi protézisének beültetése

* 08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

* 08P 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés

* 08P 372E Komplikáció miatt végzett duocondylaris térdprotézis-beültetés

* 08P 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval

* 08P 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés

* 08P 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés

* 08P 3732 Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel

* 08P 3733
Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis beültetéssel implantátum ár 
térítéssel

  08P 374A Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel

  08P 3750 Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés)

* 08P 3760 Speciális hát-, nyakműtétek

  08P 3770 Nagy hát-, nyakműtétek

  08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek

  08P 3781 Rutin lumbális gerincsérvműtétek
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  08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása

* 08P 3800 Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak

  08P 3810 Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak)

  08P 382A Lábszártörés velőűrszegezéssel

  08P 383D Lábszár műtétei

  08P 385C Nagyobb térdműtétek

  08P 389C Kéztáji panaritiumok

  08P 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

  08P 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén

  08P 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe esetén

  08P 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból

  08P 3965 Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből

  08P 399C Medencetörések műtéti kezeléssel

  08M 4020 Combcsonttörések

  08M 4030 Medence-, csípőtörések

  08M 405A Osteomyelitis

  08M 4060 Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai

  08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások

  08M 410B Nagyobb gerincsérülések

  08M 410C Kisebb gerincsérülések

  08M 417C Alkar, kéz törése

  08M 4180 Traumás ficamok ellátása

  08M 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános anaesthesiával

  08M 4182 Traumás zúzódások ellátása

  08M 419C Láb (kivéve: lábszár) törése

  08M 421C Felkar törése

  08M 423C Bokatörés

  08M 423D Lábszár (kivéve: láb) törése

  08P 487Z
A vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis beültetések műtétei, felső és alsó 
végtagi replantációk) súlyos társult betegséggel

  08P 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel

  08M 489Z
Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, 
kötőszöveti betegségek) súlyos társult betegséggel

  08M 490Z
Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek súlyos társult 
betegséggel

  16P 741C Lépműtétek

  21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek

  21M 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások

* 25P 9210 Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált állapotban

  25P 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban

  25P 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban

  25M 9240 Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag polytraumatizált állapota

  25M 9250 Egyéb polytraumatizált állapot

  25P 936Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos 
társult betegséggel, műtét <3

  25P 937Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos 
társult betegséggel, 3<= műtét <=6
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  25P 938Z
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos 
társult betegséggel, műtét >6

  25M 939Z
Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél hosszabb intenzív 
ellátással

  25M 940Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél rövidebb intenzív ellátással

  99P 9520 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és gerincműtétek esetén

  99M 9530 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek miatt

  99M 9540 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével
”

2. melléklet a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelethez

 1.  Az  R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat 5–7. sora helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  táblázat 
a következő 7a. és 7b. sorral egészül ki:

 [A  B

  Ellátási forma megnevezése
 Havi fix összegű díjazás 

mértéke (Ft/hó)]

5.
I. progresszivitási szintű traumatológia 
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű 
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

 7 350 000

6.
II. progresszivitási szintű traumatológia 
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű 
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

 16 920 400

7.
III. progresszivitási szintű traumatológia 
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű 
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

 45 266 800

7a.
III. progresszivitási szintű egyetemi tanszékként működő traumatológia  
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű 
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

57 266 800

7b.
III. progresszivitási szintű országos gyógyintézeti  traumatológia  
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű 
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

118 266 800

 2.  Az R. 16. számú melléklet végjegyzetében az „Az 1–6. pontban” szövegrész helyébe az „Az 1–7. pontban” szöveg lép.

3. melléklet a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 [A  B

  Ellátási forma megnevezése
 Havi fix összegű díjazás 

mértéke (Ft/hó)]

12. II. progresszivitási szintű érsebészet 14 000 000

13. III. progresszivitási szintű érsebészet 20 000 000
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 2.  Az R. 16. számú mellékletének végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Az 1–13.  pont szerinti fix díjat annak a  szakmának a  személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására kell fordítani, 
amely szakma szerinti jogcímen az egészségügyi szolgáltató a fix díjra jogosult.”

Az emberi erőforrások minisztere 31/2019. (XII. 14.) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló  
5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 31/2019. (XII. 14.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1.1.1. pontjában a „Budapest” szövegrész helyébe a „Budapesti” szöveg lép.
 2. Az R. 1. melléklet 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet:
Állami fenntartású nemzeti színházművészeti szervezet:)
„1.1.2. Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (Budapest)”

 3. Az R. 1. melléklete a következő 1.2.6. ponttal egészül ki:
(Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet:
A Magyar Állammal közszolgáltatási szerződést kötött nemzeti színházművészeti szervezet:)
„1.2.6. Katona József Színház (Kecskemét)”

 4. Az R. 1. melléklete a következő 3.1.2. ponttal egészül ki:
(Nemzeti minősítésű zeneművészeti szervezet:
Állami fenntartású nemzeti zeneművészeti szervezet:)
„3.1.2. Concerto Akadémia Nonprofit Kft. (Budapest)”

2. melléklet a 31/2019. (XII. 14.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 2. melléklete a következő 3.1.6. ponttal egészül ki:
(Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:
Önkormányzati fenntartású kiemelt zeneművészeti szervezet:)
„3.1.6. Alba Regia Szimfonikus Zenekar (Székesfehérvár)”

 2. Hatályát veszti az R. 2. melléklet 1.1.15. pontja.
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A külgazdasági és külügyminiszter 7/2019. (XII. 14.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (2)  bekezdés  e),  f )  és  k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 7/2019. (XII. 14.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

A B C D E F

Állomáshelyek Deviza-alapilletmény
Külképviseleti 

besorolás

Lakhatási 

költségtérítés 

szorzó

Vegyes 

költségtérítés 

szorzó

Gyermeknevelési 

költségtérítés 

szorzó

Nagykövetség

1. Abu Dhabi 467 925 HUF 5% 296% 34% 101%

2. Abuja 439 450 HUF 45% 229% 37% 107%

3. Accra 470 050 HUF 20% 254% 46% 185%

4. Addisz-Abeba 470 475 HUF 20% 185% 38% 179%

5. Algír 449 225 HUF 15% 177% 31% 65%

6. Amman 492 575 HUF 30% 170% 30% 124%

7. Ankara 394 825 HUF 45% 126% 25% 104%

8. Athén 405 025 HUF 10% 111% 25% 65%

9. Bagdad 463 250 HUF 40% 85% 36% 65%

10. Baku 433 500 HUF 20% 209% 29% 95%

11. Bangkok 454 325 HUF 10% 175% 36% 116%

12. Bécs NK 481 525 HUF 30% 138% 23% 148%

13. Bejrút 478 125 HUF 20% 224% 29% 96%

14. Belgrád 423 300 HUF 35% 168% 24% 174%

15. Berlin 447 950 HUF 30% 109% 24% 90%

16. Bern 520 200 HUF 5% 261% 26% 165%

17. Bogotá 416 075 HUF 20% 229% 46% 65%

18. Brazíliaváros 435 200 HUF 20% 210% 41% 88%

19. Brüsszel NK 488 750 HUF 5% 130% 25% 231%

20. Buenos Aires 429 675 HUF 15% 211% 46% 183%

21. Bukarest 404 600 HUF 35% 85% 25% 125%

22. Canberra 449 650 HUF 5% 174% 49% 82%

23. Doha 441 575 HUF 5% 373% 32% 109%
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24. Dublin 424 150 HUF 0% 216% 25% 62%

25. Hága 454 750 HUF 5% 139% 25% 109%

26. Hanoi 419 050 HUF 10% 160% 42% 111%

27. Havanna 449 650 HUF 15% 203% 38% 65%

28. Helsinki 456 025 HUF 5% 134% 25% 93%

29. Iszlámábád 416 925 HUF 40% 141% 32% 77%

30. Jakarta 430 525 HUF 20% 212% 43% 129%

31. Kairó 422 450 HUF 30% 162% 25% 95%

32. Kijev 425 000 HUF 45% 232% 24% 166%

33. Kisinyov 422 875 HUF 20% 141% 25% 86%

34. Koppenhága 487 475 HUF 5% 205% 25% 82%

35. Kuala Lumpur 461 550 HUF 10% 133% 38% 157%

36. Kuvait 463 250 HUF 5% 150% 35% 65%

37. Lima 447 525 HUF 15% 219% 46% 79%

38. Lisszabon 447 950 HUF 0% 138% 28% 65%

39. Ljubljana 419 050 HUF 30% 151% 24% 56%

40. London 463 675 HUF 35% 310% 26% 193%

41. Luanda 495 975 HUF 40% 403% 47% 174%

42. Madrid 418 625 HUF 15% 147% 25% 128%

43. Manila 451 350 HUF 20% 218% 46% 107%

44. Maszkat 429 675 HUF 5% 191% 38% 130%

45. Mexikóváros 473 025 HUF 30% 159% 40% 59%

46. Minszk 459 850 HUF 5% 172% 26% 127%

47. Moszkva 474 300 HUF 35% 220% 25% 198%

48. Nairobi 447 950 HUF 20% 169% 36% 114%

49. Nur-Szultan 422 025 HUF 30% 190% 35% 188%

50. Oslo 476 425 HUF 5% 141% 25% 72%

51. Ottawa 456 450 HUF 10% 153% 40% 107%

52. Párizs NK 465 375 HUF 35% 186% 25% 194%

53. Peking 474 300 HUF 45% 292% 34% 185%

54. Podgorica 418 200 HUF 5% 121% 24% 185%

55. Pozsony 424 150 HUF 30% 89% 24% 107%

56. Prága 425 425 HUF 30% 183% 25% 56%

57. Pretoria 428 400 HUF 45% 169% 37% 95%

58. Pristina 423 300 HUF 20% 168% 25% 174%

59. Quito 433 500 HUF 20% 149% 46% 65%

60. Rabat 410 975 HUF 10% 151% 31% 122%

61. Riga 461 975 HUF 0% 87% 25% 84%

62. Rijád 444 550 HUF 20% 244% 31% 116%

63. Róma 450 075 HUF 15% 147% 25% 101%

64. Santiago 435 200 HUF 15% 145% 46% 56%

65. Stockholm 429 250 HUF 10% 203% 25% 65%

66. Szarajevó 398 650 HUF 10% 126% 25% 129%

67. Szingapúr 529 975 HUF 5% 284% 38% 161%

68. Szkopje 419 900 HUF 10% 122% 25% 140%

69. Szófia 412 250 HUF 10% 85% 25% 84%

70. Szöul 536 775 HUF 20% 242% 36% 154%
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71. Tallinn 474 725 HUF 0% 115% 28% 131%

72. Taskent 440 725 HUF 20% 181% 34% 171%

73. Tbiliszi 420 325 HUF 20% 174% 28% 127%

74. Teherán 413 525 HUF 20% 262% 31% 84%

75. Tel-Aviv 481 100 HUF 30% 249% 25% 85%

76. Tirana 408 000 HUF 10% 141% 25% 102%

77. Tokió 492 575 HUF 30% 357% 37% 118%

78. Tripoli 402 475 HUF 40% 124% 31% 86%

79. Tunisz 409 275 HUF 15% 164% 25% 87%

80. Új-Delhi 416 500 HUF 30% 170% 34% 84%

81. Ulánbátor 424 575 HUF 15% 171% 37% 73%

82. Varsó 389 300 HUF 30% 85% 25% 85%

83. Vatikán 450 075 HUF 5% 147% 25% 101%

84. Vilnius 439 025 HUF 0% 142% 25% 84%

85. Washington 469 625 HUF 30% 255% 36% 189%

86. Wellington 508 725 HUF 0% 180% 58% 85%

87. Zágráb 423 725 HUF 30% 212% 24% 84%

  Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

88. Bécs ENSZ/EBESZ 481 525 HUF 15% 138% 23% 148%

89. Brüsszel NATO 488 750 HUF 35% 130% 25% 231%

90. Genf ENSZ/WTO 520 200 HUF 15% 298% 26% 165%

91. New York ENSZ NK 501 075 HUF 30% 260% 35% 247%

92. Párizs OECD/UNESCO 465 375 HUF 20% 186% 25% 194%

93. Ramallah 481 100 HUF 15% 249% 25% 85%

94. Strasbourg 465 375 HUF 20% 108% 24% 194%

95. Tajpej 474 300 HUF 5% 292% 41% 185%

  Főkonzulátus, konzulátus

96. Almati 422 025 HUF 20% 146% 35% 188%

97. Barcelona 418 625 HUF 0% 147% 24% 128%

98. Beregszász 425 000 HUF 30% 85% 24% 116%

99. Chicago 469 625 HUF 5% 189% 28% 189%

100. Csíkszereda 404 600 HUF 20% 85% 24% 125%

101. Csungking 474 300 HUF 5% 226% 35% 185%

102. Düsseldorf 447 950 HUF 5% 157% 24% 90%

103. Erbíl 463 250 HUF 40% 178% 36% 65%

104. Eszék 423 725 HUF 0% 116% 23% 84%

105. Gdańsk 389 300 HUF 0% 85% 27% 85%

106. Ho Si Minh-Város 419 050 HUF 5% 161% 42% 111%

107. Hongkong 486 200 HUF 5% 609% 36% 118%

108. Innsbruck 481 525 HUF 0% 138% 23% 148%

109. Isztambul 394 825 HUF 30% 126% 25% 104%

110. Jekatyerinburg 474 300 HUF 5% 180% 30% 198%

111. Kassa 424 150 HUF 0% 89% 24% 71%

112. Kazany 474 300 HUF 5% 180% 29% 198%

113. Kolozsvár 404 600 HUF 20% 85% 25% 125%

114. Krakkó 389 300 HUF 5% 85% 25% 85%

115. Lendva 419 050 HUF 0% 85% 24% 56%
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116. Los Angeles 469 625 HUF 5% 270% 38% 189%

117. Manchester 463 675 HUF 0% 263% 28% 193%

118. Milánó 450 075 HUF 0% 141% 25% 101%

119. Mumbai 416 500 HUF 15% 535% 34% 84%

120. München 447 950 HUF 30% 146% 25% 90%

121. New York FK 501 075 HUF 30% 260% 35% 247%

122. Sanghaj 474 300 HUF 10% 254% 34% 185%

123. São Paulo 435 200 HUF 20% 186% 41% 88%

124. Stuttgart 447 950 HUF 5% 209% 25% 90%

125. Szabadka 423 300 HUF 15% 85% 24% 121%

126. Szentpétervár 474 300 HUF 5% 180% 26% 198%

127. Toronto 456 450 HUF 10% 184% 36% 107%

128. Ungvár 425 000 HUF 30% 85% 24% 116%

  Nem önálló képviselet

129. Abidjan 468 350 HUF 15% 147% 46% 185%

130. Besztercebánya 424 150 HUF 0% 89% 26% 107%

131. Biskek 411 400 HUF 15% 108% 35% 188%

132. Boston 501 075 HUF 0% 246% 35% 247%

133. Dakar 440 725 HUF 15% 142% 46% 185%

134. Edinburgh 463 675 HUF 0% 263% 29% 193%

135. Genf 520 200 HUF 0% 298% 26% 165%

136. Harare 556 750 HUF 5% 167% 37% 134%

137. Houston 469 625 HUF 0% 189% 35% 189%

138. Jeruzsálem 481 100 HUF 15% 249% 25% 85%

139. Kampala 418 625 HUF 15% 200% 36% 114%

140. Kartúm 447 100 HUF 15% 135% 38% 188%

141. Lagos 439 450 HUF 40% 215% 37% 107%

142. Luxembourg 488 750 HUF 0% 205% 25% 231%

143. Lviv 425 000 HUF 5% 124% 24% 166%

144. Lyon 465 375 HUF 5% 186% 25% 194%

145. Melbourne 449 650 HUF 0% 175% 49% 82%

146. Miami 469 625 HUF 0% 222% 35% 247%

147. Montevideo 437 750 HUF 5% 245% 46% 94%

148. Nicosia 391 000 HUF 0% 106% 29% 65%

149. Nürnberg 447 950 HUF 0% 146% 25% 90%

150. Odessza 425 000 HUF 5% 124% 24% 166%

151. Panamaváros 457 300 HUF 5% 235% 46% 63%

152. Phenjan 475 575 HUF 15% 85% 36% 95%

153. Phnom Penh 447 525 HUF 15% 146% 36% 111%

154. Rio de Janeiro 435 200 HUF 0% 186% 41% 88%

155. Rosztov 474 300 HUF 0% 140% 25% 198%

156. San Francisco 469 625 HUF 0% 405% 38% 189%

157. Sepsiszentgyörgy 404 600 HUF 0% 85% 25% 125%

158. Split 423 725 HUF 0% 193% 24% 56%

159. Sydney 449 650 HUF 0% 262% 49% 82%

160. Szczecin 389 300 HUF 0% 85% 25% 85%

161. Trieszt 450 075 HUF 0% 118% 25% 101%
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

162. Valletta 450 075 HUF 0% 117% 25% 101%

163. Vancouver 456 450 HUF 0% 222% 40% 107%

164. Vientián 463 675 HUF 5% 120% 36% 116%

165. Wrocław 389 300 HUF 0% 85% 25% 85%

166. Xiamen 474 300 HUF 5% 254% 34% 185%
”
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