
      

 

 

A NAK-kal kapcsolatos hírek 

 
Fellépnek a hamis méz ellen 

Világgazdaság 2017.09.07 

 

Egyértelmű eredetjelölési és a hazaihoz hasonló nyomon követési rendszert vezetne be a 
hamisított méz forgalmazásának megnehezítésére az EU-ban a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME). Győrffy Balázs, a 
NAK elnöke szerint az európai élelmiszerkönyvben egyértelműsítenék, hogy a mézek 
csomagolásán szerepeltetni kell, mely országokból származnak. 2020 után a közös 
agrárpolitika részévé tennék a méhcsaládszámon alapuló közvetlen támogatást. Bross Péter, 
az OMME elnöke szerint egy négyzetkilométerre Magyarországon 12 méhcsalád jut, ez a 
legnagyobb méhsűrűség Európában. A méhészet a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 
1, az állattenyésztésnek 3 százalékát adja, 25 milliárd forintos hozzáadott értékkel. | VG 

 

Hamisított mézek 

Sláger FM 2017.09.06 - 15:56 (hossza: 36 mp) 

 

Műsorvezető: - Az ismeretlen eredetű hamisított méz még az egészségre is veszélyes lehet. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Méhészeti Egyesület ezért egyértelmű 
eredetjelölési és a magyarországihoz hasonló nyomonkövetési rendszer bevezetését javasolja 
az Európai Unióban. Mint írták, a gyártóknak fel kellene tüntetniük a csomagoláson a méz 
származási helyét, jelenleg ugyanis csak azt kell rajta szerepeltetni, hogy az EU-ból vagy EU-

n kívüli országból származik-e a termék. Mint írták, a közös európai kutatóközpont 
ellenőrzései az EU külső határain és az importőröknél vizsgált mézek húsz százaléka 
hamisított volt és nagy részük Kínából érkezett. 
 

Fellépnek a hamisított méz ellen 

Magyar Nemzet 2017.09.07 

 

*Javaslat Brüsszelnek  
  

Az egészségre is veszélyes lehet az ismeretlen eredetű, hamisított méz a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint. A két szervezet 
ezért egyértelmű eredetjelölési és a magyarországihoz hasonló nyomon követési rendszer 
bevezetését javasolja az Európai Uniónak. Szerintük szabályozni kellene azt, hogy a méz 
csomagolásán pontosan szerepeljen: mely országokból származnak, szemben a mostani 
irányelvvel, amely szerint "EU-s tagországokból származó", és "EU-n kívüli országokból 
származó" felirat is megfelelő a mézeken.  
  

*(MTI) 

 

A hamis méz elleni uniós fellépést sürgetik 

Sunshine Rádió 2017.09.06 - 13:01 (hossza: 1 perc) 

 

A hamis méz elleni uniós fellépést sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület. A szakmai szervezetek szerint az egészségre is veszélyes a 
hamisított méz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Méhészeti 
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Egyesület (OMME) sürgeti az Európai Unió döntéshozóit, hogy megfelelő szabályozással és 
ellenőrzésekkel lépjenek fel a - főképp Kínából beáramló - hamis méz ellen. Az ismeretlen 
eredetű hamisított mézek az emberi egészségre nézve is kockázatot hordozhatnak - hívják fel 

a figyelmet közleményükben. A két szervezet az egész unióban egyértelmű eredetjelölési és a 
magyarhoz hasonló nyomonkövetési rendszer bevezetését javasolja. Emellett dolgoznak a 
méhészeket segítő mobilapplikáció létrehozásán is. /vg/ 
 

A hamisított méz ártalmai 

Dunaújvárosi hírlap 2017.09.07 

 

*Az ismeretlen eredetű nedű egészségünkre is veszélyes lehet  
  

BUDAPEST Az uniós gyakorlat megváltoztatását, a magyar minta bevezetését szorgalmazzák 
szakemberek a méz érdekében.  
  

Az egészségre is veszélyes lehet az ismeretlen eredetű, hamisított méz a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) 
szerint, ezért egyértelmű eredetjelölési és a magyarországihoz hasonló nyomonkövetési 
rendszer bevezetését javasolják az Európai Unió számára.  
  

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Csömörön, Mervald József 
hetvenöt éve működő bemutató méhészetében tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy 
mindkét szervezet, azaz a kamara és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is sürgeti az 
Európai Unió döntéshozóit, hogy megfelelő szabályozással és ellenőrzésekkel lépjenek fel a 
főképp Kínából beáramló hamis méz ellen.  
  

Hozzátette: a két szervezet az egész európai unióban egyértelmű eredetjelölési és a 
magyarhoz hasonló nyomonkövetési rendszer bevezetését javasolja a fogyasztók biztonsága 
érdekében.  
  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke ismertette, hogy a kamara közreműködött az 
Erdős Norbert európai parlamenti képviselő (az Európai Néppárt tagja) által jegyzett Méz-

jelentés elkészítésében, amely 2017. augusztus 31-én került az Európai Parlament 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága elé.  
  

Ez a jelentés komoly támogatottságot kapott az uniós testületben. Ennek értelmében ugyanis 
az Európai Parlament egységesen fel akar lépni a nemzetközi mézhamisítás és a méheket 
bizonyítottan károsító növényvédő szerek forgalmazása ellen is.  
  

Az európai élelmiszerkönyvben egyértelműen szabályozni kellene azt, hogy a mézek 
csomagolásán pontosan szerepeljen: mely országokból származnak, szemben a mostani 

irányelvvel, amely szerint "európai uniós tagországokból származó", "Európai Unión kívüli 
országokból származó" felirat is megfelelő a mézeken - mondta Győrffy Balázs. 
Közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azt a javaslatát is közölte, miszerint a 
2020 utáni közös, európai uniós agrárpolitikába kerüljön be a méhcsaládszámon alapuló 
közvetlen támogatás.  
  

A csömöri méhészetben Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke 
elmondta, hogy Magyarországon a legnagyobb a méhsűrűség Európában: ez az érték tizenkét 
méhcsalád négyzetkilométerenként.  
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Az elnök hozzátette azt is: a méhészet a mezőgazdaság bruttó termelési értékének egy 
százalékát, az állattenyésztésnek három százalékát adja, 25 milliárd forintos hozzáadott 
értékkel.  
  

Huszonöt milliárd forintos hozzáadott értéket jelent a méztermelés hazánkban  
  

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt arról is, hogy az ágazatban 20 ezer 
méhtartó, családtagokkal és beszállítókkal együtt összesen 100 ezer ember dolgozik, akik 25 

ezer tonna mézet állítanak elő, amelynek a kétharmada olasz, német, francia, ausztriai és 
japán exportra megy.  
  

Az egyesület elnöke ismertette a nemrég lefolytatott hazai mézvizsgálatok eredményét, amely 
szerint 75 termelői és 43 bolti minta közül valamennyi magyar és természetes eredetű volt.  
  

Magyarországon százezer ember dolgozik a méhészetekben. Kneipp István Újtelepen 
évtizedekig foglalkozott ezzel  
  

*MTI 

 

Kampány a magyar mézért 
Magyar Hírlap 2017.09.07 

 

*Repcéből és hársból katasztrofális lett a termés, ám akácból és napraforgóból az elmúlt öt év 
legjobbja - uniós eredetjelölési és nyomon követési rendszert szorgalmaz az agrárkamara  
  

Akácból és napraforgóból az utóbbi öt év legjobb méztermése lett az idén. Ősszel ismét 
népszerűsítik a magyar mézet. A világpiacon drágult a méz, itthon a túlkínálat lenyomta az 
árakat.  
  

Az elmúlt öt év legjobb akácméztermését pergették ki a méhészek az idén - mondta a Magyar 

Hírlapnak Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke. 

Hozzáfűzte: mivel a hideg téli időjárás és a betegségek miatt az egymillió-kétszázezer 
méhcsalád száma tavaszra hétszázezerre csökkent, hiába a méhcsaládonkénti kedvező 
mennyiségű pergetés, összességében jó közepes termés lett országosan. Repcéből kevés méz 
lett, akkor pusztítottak a tavaszi fagyok, a méhek gyengék voltak. A hárs- és a 
selyemkóróméztermést sem lehet értékelni, oly kevés termett, ellenben napraforgóból az 
utóbbi öt esztendő legtöbb mézét termelte a mintegy húszezer méhész az országban. Bross 

jelezte: a sikeres tavalyi kampány után az idén ősszel is lesz magyar mézet népszerűsítő akció 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával karöltve, amely ötmillió forintos támogatást nyújt erre. 
Elsősorban online kampányban gondolkodnak, célzottan családokra, háziasszonyokra, 
egészséges életmódra fókuszálva. A cél: a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz jusson el a 
méz.  
Az OMME elnöke elmondta: tavaly az előző évekhez képest húsz százalékkal kevesebb kínai 
méz érkezett az Európai Unióba. Ennek oka egyrészt a bizonytalan eredet, a kétes, rossz 
minőség. Másrészt az értékes, megbízható, magyar, európai méz bár drágább volt a kínai 
árunál, ám annyival nem, hogy a kereskedőknek megérte volna kockáztatniuk az ázsiai 
termékkel. Újra és újra terítékre kerül az EU-ban, hogy az Európai Bizottság lépjen fel az 
ázsiai, nem ritkán hamisított termékekkel szemben, illetve az ezek útját egyengető cégek 
ellen.  
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Bross Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a világ mézellátásában meghatározó Argentínában, 
mivel lanyhult a kedv a méhészkedés iránt, a felére esett vissza a méztermelés, csökkent az 
előállított mennyiség az Amerikai Egyesült Államokban is. Romániában, amely 
Magyarország mögött a második legnagyobb akácméztermelő Európában, kimondottan rossz 
termés volt ebben az évben  
Az elnök megjegyezte: a kínai, az indiai, a vietnami méz ára nem éri el a világpiaci 
átlagszintet, az amerikaié igen, az új-zélandié pedig afölött mozog. A világpiacon egyébként a 
méz mintegy húsz százalékkal drágult az utóbbi egy évben.  
Bár a magyar mézet a minősége arra predesztinálná, hogy elérje a világpiaci átlagárat, sőt azt 
meg is haladja, ám a magyar méhészek az utóbbi öt szűk esztendő után júniustól piacra 
dobták portékáikat, így a kínálat lenyomta az árakat mintegy 15 százalékkal, ám Bross szerint 

az elkövetkezendő hónapokban az árszint kiegyenlítődik.  
Egyértelmű mézeredet-jelölési és a magyarhoz hasonló nyomon követési rendszer bevezetését 
javasolja az Európai Unióban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület. Győrffy Balázs, a NAK elnöke a csömöri Mervald méhészetben 
azt mondta: megfelelő szabályozással és ellenőrzésekkel kell fellépni a főképp Kínából 
beáramló hamis méz ellen. A NAK szorgalmazza, hogy a 2020 utáni közös agrárpolitikába 
kerüljön be a méhcsaládszámon alapuló közvetlen támogatás.  
  

*Vöő György 

 

Mézzel lélekkel 
Kossuth Rádió - Déli Krónika 2017.09.06 - 12:18 (hossza: 1 perc) 

 

Mézzel lélekkel címmel indít mézfogyasztási kampány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és 
Magyar Méhészeti Egyesület.  
Címkék: mézfogyasztás, népszerűsítés, fogyasztási átlag, uniós országok, összehasonlítás, 
felvásárlási árak 

 

Meghallgatható: http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-

06_12:01:00&enddate=2017-09-06_12:23:00&ch=mr1  

 

Hamis méz árasztja el a világot 
TV2 – Tények 2017.09.06 - 18:27 (hossza: 2 perc) 

 

Gönczi Gábor (műsorvezető): - Azonosíthatatlan méz árasztotta el a boltok polcait. Egy 

specális kínai technológiával minden nyomot el tudnak tüntetni a mézből, így még a 
laboratóriumokban sem tudják megmondani, hogy hol készült a termék. A világ piacain a 
forgalomban lévő méz 20%-a hamisítvány.  
  

Szerkesztő: - Méhek egy somogyi napraforgó mezőn. Ezek az állatok valószínűleg az 
ezerötszáz somogyi méhész egyikének a kaptárjaiba gyűjtik a jó minőségű mézet. De a boltok 
polcain nem csak ilyennel találkozhatnak a vásárlók. A legtöbbször pedig alig lehet 
megkülönböztetni az eredetit a hamisítványoktól.  
  

Mészáros János (elnök, Zselici Méhész Egyesület): - Tessék elképzelni egy mesterséges 
édesítőszer, illetve egy termelői méz közötti különbséget, azért az nem ugyan az. És a 
mesterséges édesítőszert ugyanabban az árban forgalmazzák, mint a mézet.  
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Szerkesztő: - A szakemberek szerint a magyar méhészek képesek annyi mézet előállítani, 
mint az ország szükséglete, de nem tudnak versenyezni a mindent elárasztó hamis mézzel.  
  

Mészáros János: - Aki leveszi a polcról bármilyen nem megjelölt, vissza nem kereshető 
mézet, le tud menni úgy árban, amit egy termelő méhész soha nem tud megtenni, hiszen 
benne van a munkája, energiája, tőkéje. Ha egy bizonyos szint alá menne, akkor tönkremenne, 
ezt nem akarjuk.  

  

Szerkesztő: - A méhészek és az igazi méz védelmében egy munkacsoportot is létrehoztak.  
  

Mácsai Ádám (megyei igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara): - Az Országos Méhész 
Egyesülettel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefogott, egy közös munkacsoportot 
hozott létre. Azon dolgozunk mindannyian, hogy a magyar méz erejét növeljük. Az 
ellenőrzéseket növeljük, hogy a tisztességes magyar méhészek talpon maradhassanak.  
  

Szerkesztő: - A laboratóriumokban eddig ki lehetett mutatni, hogy egy méz honnan való, de 
egy új eljárással, az úgynevezett gyantaszűréssel minden nyomot el lehet tüntetni. Ez az új 
technológia is nehezíti a méhészek munkáját. 
 

Egészségre veszélyes lehet a hamis méz 

Új Néplap 2017.09.07 

Heves megyei Hírlap 

Békés Megyei Hírlap 

Új Dunántúli Napló 

24 Óra 

Tolnai Népújság 

Somogyi Hírlap 

Petőfi Népe 

 

CSEMEGE Az egészségre is veszélyes lehet az ismeretlen eredetű, hamisított méz a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint, ezért 
egyértelmű eredetjelölési és a magyarországihoz hasonló nyomon követési rendszer 

bevezetését javasolják az Európai Uniónak. Szerdai közleményében a NAK azt javasolja, 
hogy a gyártók pontosan jelezzék a mézek csomagolásán a származás helyét - a hatályos 
irányelv szerint elegendő csupán azt feltüntetni, hogy a termék uniós tagállamból vagy unión 
kívüli országból származik. Ezen túlmenően biztosítani kell a mézek azonosítását és a 
növényi eredet szerinti besorolását is. A NAK a méhészet rangjának és finanszírozásának 
emelését is javasolja, és támogatja, hogy a 2020 utáni közös agrárpolitikába kerüljön be a 
méhcsaládszámon alapuló közvetlen támogatás. Emellett kampányokat szervez annak 
érdekében, hogy növekedjen a mézfogyasztás Magyarországon, az évi 0,7 kilogrammos 
fejenkénti magyar átlag ugyanis a nyugat-európai felhasználás harmadát is alig éri el.  
  

Napirenden a hazai termelők támogatása  
  

*MW 

 

Egészségügyi kockázata is van a hamisított méznek - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület sürgeti az Európai Unió döntéshozóit, hogy 
megfelelő szabályozással és ellenőrzésekkel lépjenek fel a - főképp Kínából beáramló - hamis 

méz ellen. 2017. 09. 06., szerda, 11:37 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos 
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Magyar Méhészeti Egyesület sürgeti az Európai Unió döntéshozóit, hogy megfelelő 
szabályozással és ellenőrzésekkel lépjenek fel a - főképp Kínából beáramló - hamis méz ellen. 
- kaposvarmost.hu (09.06)   

[Egészségügyi kockázata is van a hamisított méznek (09.06) objektivhir.hu] - [Egységes 
rendszer és határozott fellépés kell a hamis méz ellen (09.06) agrotrend.hu] - [Hamisított 
méz: uniós szabályozást sürget Magyarország (09.06) profit7.hu] - [Hamisított méz: uniós 
szabályozást sürget Magyarország (09.06) hirado.hu] - [Hamis méz: határozott fellépést kér 
az EU-tól két magyar szervezet (09.06) kamaraonline.hu] - [Uniós fellépést sürgetnek a 
méhészek a hamis mézek ellen (09.06) kapos.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a 
hamisított méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) mti.hu] - [Az egészségre is veszélyes 
lehet a hamisított méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) webradio.hu] - [Az egészségre is 
veszélyes lehet a hamisított méz (09.06) napi.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a 
hamisított méz (09.06) trademagazin.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított 
méz (09.06) 168ora.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz a szakmai 
szervezetek szerint (09.06) videk.ma] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz 
(09.06) debreceninap.hu] - [Vigyázat! Ezek a mézek lehetnek veszélyesek (09.06) lokal.hu] 

- [Az egészségre is veszélyes a hamisított méz (09.06) propeller.hu] - [Mézek: kockázatra 
figyelmeztetnek (09.06) inforadio.hu] - [Hamis méztől óvnak a szakértők (09.06) 
tozsdeforum.hu] - [Egészségre veszélyesek a behozott hamisított mézek (09.06) hrglobe.hu] 

- [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz (09.06) weborvos.hu] - [Az egészségre is 
veszélyes lehet a hamisított méz (09.06) gazdasag.ma.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet 
a hamisított méz (09.06) infogyor.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz a 
szakmai szervezetek szerint - FRISSÍTETT (új: sajtótájékoztató) (09.06) mti.hu] - [Veszélyes 
lehet a hamisított méz (09.06) profitline.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított 
méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) hir.ma] - [Az egészségre is veszélyes lehet a 
hamisított méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) boon.hu] - [Az egészségre is veszélyes 
lehet a hamisított méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) mon.hu] - [A hamisított méz 
akár az egészségre is káros lehet (09.06) agroinform.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a 
hamisított méz (09.06) mno.hu] - [Az egészségre is veszélyes a hamisított méz (09.06) 
gyorplusz.hu] - [Veszélyes lehet az egészségre a hamisított méz (09.06) adozona.hu] - 

[Veszélyes lehet a hamis méz! (09.06) pecsma.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a 

hamisított méz a szakmai szervezetek szerint (09.06) kanizsaujsag.hu] - [Veszélyes lehet a 

hamisított méz (09.06) origo.hu] - [Az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz a 

szakmai szervezetek szerint (09.06) szegedma.hu] - [Nem árt az óvatosság a mézekkel! 

(09.06) csalad.hu] - [Azt hiszed, ilyen olcsón tényleg valódi mézet kapsz? (09.06) 

privatbankar.hu] - [NAK: uniós fellépés kell a veszélyes hamis méz ellen (09.06) vg.hu] - 

[Nagyon fontos a hamisított kínai méz elleni közös fellépés (09.06) penzcentrum.hu] - [Az 

egészségre is veszélyes lehet a hamis kínai méz (09.06) agrarszektor.hu] 

 

Felemás méztermés, összefogás a mézhamisítás ellen - Akácból és napraforgóból az elmúlt 

öt év legjobb termése várható, míg repcéből és hársból katasztrofális lett a termés. A szakmai 

szervezetek szerint az egészségre is veszélyes lehet a hamisított méz, és a hazaihoz hasonló 

eredetjelölési-nyomonkövetési rendszer bevezetését javasolják az Európai Unió számára. 

https://agronaplo.hu/hirek/felemas-meztermes-osszefogas-a-mezhamisitas-ellen  

 

Közös uniós védjegyre vágynak a méhészek - ...A méhészet a mezőgazdaság szerves része, 

ugyanakkor az ágazat jelentősége túlmutat önmagán: a méhek általi beporzástól a 

növényfajok 84, az európai élelmiszergyártás 76 százaléka függ, illetve a méhészet szerepe 

kimagasló az ökológiai egyensúly fenntartásában. A jövőben magasabb szintre kell emelni a 

méhészet rangját és finanszírozását: a NAK támogatja, hogy a 2020 utáni Közös 
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