
Megnevezés Támogatás mértéke Benyújtási határidő Támogatás feltétele

OMME termelői mézesüveg 

beszerzésének támogatása

a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb 3300 

forint/méhcsalád
2021.07.03

TIR nyilvántartásba vett 

tenyészetkód megléte

30 000 euró/év

OMME termelői zárszalag 

beszerzésének támogátasa
a beszerzési ár 75%-a 2021.07.03

TIR nyílvántartásba vett legalább 

1 méhcsalád

pergető 2021.07.03

pergetés előtti fiókos 

mézeskeret kiemelő eszköz

2021.07.03

mézszivattyú 2021.07.03

kerettartó állvány 2021.07.03

fedelező állvány 2021.07.03

fedelező kád 2021.07.03

fedelező láda 2021.07.03

letöltőtartály 2021.07.03

mézkimelegítő készülék 2021.07.03

viasz-méz elválasztó 

berendezés
2021.07.03

viaszolvasztó berendezés 2021.07.03

mézkrémesítő 2021.07.03

kompresszor 2021.07.03

kerethuzalozó kapocsbelövő 2021.07.03

virágpor szárrító 2021.07.03

virágpor tisztító 2021.07.03

fedelezőgép (nem fűtött 

késes)
2021.07.03

fűtött késes fedelezőgép 2021.07.03

mézletöltőgép 2021.07.03

léptároló fagyasztókamra 

hűtőgépészeti 

berendezésének beszerzése 

és üzembehelyezése

2021.07.03

TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdionban lévő min. 80 mcs

Fagyasztóház 

(hütőgépészettel együtt) 

vagy fagyasztókonténer 

(hűtőgépészettel együtt) 

építéséhez, beszerzéséhez 

és üzembe helyezéséhez

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg az 1.000.000 forintot
2021.07.03

TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdionban lévő min. 80 mcs

Méhészeti Nemzeti Program támogatásai
TÁMOGATÁSOK 2020/2021.

Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új 

eszközök beszerzésének támogatása* 
450 000 euró/év)

(260 000 euró/év)

Az beszerzésénél a kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosytására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, 

amennyiven azzal az eszköz rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonostásra alkalmas jelölésként a típusszám, 

gyártói cikkszám, gyártási év, vámtarifa szám, leltár szám

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg az 400.000 forintot 

Megjegyzés

TIR nyílvántartásba vett 

tenyészkód megléte

OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                            320 000 

A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető

OMME zárszalag beszerzésének támogatása

A támogatás végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 130.000 forintot

Vándoroltatáshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása (kiseszközök)* 

TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdionban lévő min. 80 mcs

Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és meghosszabbított – 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. A beszerzésénél a 

kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, amennyiven azzal az eszköz 

rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonostásra alkalmas jelölésként a típusszám, gyártói cikkszám, gyártási év, 

vámtarifa szám, leltár szám



benzines vagy elektromos 

szívó-fúvógép
2021.07.03

benzinmotoros 

fűkasza/bozótvágó
2021.07.03

legalább 36 V feszültséggel 

üzemelő akkumulátoros 

fűkasza

2021.07.03

legfeljebb 3 kw névleges 

elektromos teljesítményű 

aggregátor vagy 

robbanómotorral meghajtott 

áramfejlesztő

2021.07.03

csörlő 2021.07.03

kézi hidraulikus emelő 

(béka)
2021.07.03

legalább 5-km-es 

hatótávolságú elektromos 

táv-kaptármérleg

2021.07.03

robbanómotoros szivattyú 2021.07.03

kaptáremelő (kaptárlift) 2021.07.03

napelemes áramellátó 

berendezés
2021.07.03

méhlesöprő berendezés 2021.07.03

magasnyomású mosó 2021.07.03

elektronikus méhes 

vagyonvédelmi rendszer 

eszközcsoportba tartozó új 

eszközök

3 kW feletti névleges 

elektromos teljesítményű 

aggregátor vagy 

robbanómotorral meghajtott 

áramfejlesztő

Min. 751kg-max. 3500kg 

pótkocsi (O2 

járműkategória)

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 400.000 forintot

TGK 3,5 tonna összsúly (N1 

járműkategória)

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 650.000 forintot

emelőhátfal
a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 400.000 forintot

méhek tartására szolgáló, 

kész műszaki állapotú, új 

építésű konténer

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 400.000 forintot

 TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdonban lévő min. 30 mcs

Csatolni kell a műszaki 

dokumentációt!

terepjáró villástargonca

kormányművel, 

vezetőüléssel ellátott önjáró 

rakodógép

teherautóra szerelhető daru

TGK 7,5 tonna összsúly (N2 

járműkategória)

Forgalomba helyezés 

költségei is elszámolhatók. A 

kérelemhez csatolni kell a 

jármű forgalmi engedélyét!

petéző méhanya 1600 forint/méhanya

párzatlan anya ill. bölcső 650 forint/méhanya

Vándoroltatáshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása (nagyeszközök)* 

Az Európai Unióban található kaptárak állománypótlásának támogatása (méhanya támogatás) 

Forgalomba helyezés 

költségei is elszámolhatók. A 

kérelemhez csatolni kell a 

jármű forgalmi engedélyét!

 TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdonban lévő min. 60 mcs

(401 000 euró/év)

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 65.000 forintot 

(260 000 euró/év)

2021.08.03
a nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott méhanyára vagy párzatlan méhanyára; vagy a 

méhcsaládállomány  120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre, ill. ezek tetszőleges kombinációjára

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 650.000 forintot

A TGK, pótkocsi esetében a számlán továbbra is fel kell tüntetni az alvázszámot. 

Nyomtatványra rá kell vezetni az egyedi azonosítót (ha van), ill. TGK, pótkocsi esetében 

az alvázszámot! Kincstár a vándoroltatás tényét  a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8. § 

(1) bekezdésében meghatározott hatósági állatorvosi igazolás(ok), valamint a 9. § (1) 

bekezdésben előírt nyomtatványok (ki- és bejelentőlapok) igazolószelvénye(i) alapján 

ellenőrizheti! 

TIR nyilvántartásba bejelentett és 

a kérelembenyújtás napján is 

tulajdonban lévő min. 100 mcs

a beszerzési ár 50%-a, de nem haladhatja 

meg a 130.000 forintot
2021.07.03

2021.07.03

2021.07.03

TIR nyilvántartásba vett 

tenyészetkód megléte

Az beszerzésénél a kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, 

amennyiben azzal az eszköz rendelkezik. Nem fogadható el egyedi azonostásra alkalmas jelölésként a típusszám, 

gyártói cikkszám, gyártási év, vámtarifa szám, leltár szám.               

A Kincstár a vándoroltatás tényét  a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági 

állatorvosi igazolás(ok), valamint a 9. § (1) bekezdésben előírt nyomtatványok (ki- és bejelentőlapok) 

igazolószelvénye(i) alapján ellenőrizheti! 

2021.07.03

2021.07.03



cukor, cukorlepény, ipari 

fondant, gyógyhatású 

készítmény

támogatott gyógyszerek és 

azok kijuttatásának 

eszköze+ álarc

higiénikus aljdeszka a beszerzési ár 50%-a, de max 3000Ft/db

virágporszedős higiénikus alj a beszerzési ár 50%-a, de max 4000Ft/db

2021.07.03

A támogatás az I-III. végrehajtási időszakban összesen legfeljebb a bejelentett méhcsaládszám után, higiénikus alj, virágporszedős alj vagy ezek 

tetszőleges kombinációjára vehető igénybe. Ha a kérelmező az adott végrehajtási időszakban nem teljes méhacsaládszám alapján igényelt támogatást, 

vagy a következő végrehajtási időszakban több családdal rendelkezik, akkor a támogatás a következő időszakban a családszám- különbözet alapján 

igényelhető

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

támogatása (gyógyszer+eszköz+álarc+cukor) 

Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása (higiénikus aljdeszka)*  

A 2020/2021. támogatási időszakban a méhcsaládszámhoz kötött támogatások esetében a TIR nyilvántartásba 2020. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan bejelentett és a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő 

méhcsaládszám figyelembevételével történik a támogatási jogosultság megállapítása!

(2 140 000 euró/év)

 (500 000 euró/év)

 *A támogatott eszközök 5 évig nem idegeníthetők el és nem adhatók bérbe, valamint  5 végrehajtási éven belül ugyanolyan eszközre egyszer vehető igénybe támogatás. Az Kincstár az üzembentartási kötelezettség teljesülését helyszíni ellenőrzés 

során ellenőrizheti. A 100 000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget 

méhcsaládonként max. 1600 forint. A cukor, 

cukorlepény, ipari fondant és a gyógyhatású 

készítmények igényelt költsége nem 

haladhatja meg a gyógyszer és azok 

kijuttatásának eszközeinek és az álarcnak 

jóváhagyott, együttes támogatás 

háromszoros mértékét

2021.04.06

Jogszabály szerint törzskönyvezett, vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszerek): Az aktuális szereket listája a www.omme.hu/letoltesek oldalon található

A kincstár a méhegészségügyi kiskönyv vezetését ellenőrizheti! Cukor számlán a VTSZ feltüntetése nem szükséges. Nem támogatható a szennyezett 

cukor, sepert cukor,

izo-glukóz, gabonakeményítőből gyártott cukor (izocukor) A minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra 

használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítmények, gyógyszer oldalon számolhatók el, de nem minősülnek gyógyszernek. A légzésvédő teljes álarc, 

szűrőbetéttel történő vásárlásakor a szűrő védelmi fokozata minimum A2B2E2P3, ennél alacsonyabb védelmi fokozatú nem támogatható. 


