
Mézkinyerési eszközök számokban 

A támogatás keretösszege 148 millió ft, a kihasználtsága minden éven 95% feletti, ami több 

mint 1200 támogatott eszközt jelent. A 2018/2019-es időszakban az alábbiak szerint alakult a 

különböző mézkinyerési eszközök igénylésének a megoszlása: 

 

Mézkinyerés és léptárolás 

eszközei 

Döntések száma 

összesen (db) 

Fedelezőállvány 8 

Fedelezőgép 46 

Fedelezőkád 178 

Fűtött késes fedelezőgép 60 

Léptároló 20 

Léptároló fagyasztókamra 

hűtőgépészeti berendezésének 

beszerzése és üzembe 

helyezése 

27 

Letöltőtartály 49 

Mézkimelegítő készülék 131 

Mézletöltőgép 2 

Mézszivattyú 58 

Pergetés előtti fiókos 

mézeskeret kiemelő eszköz 
6 

Pergető 401 

Viasz-méz elválasztó 

berendezés 
34 

Viaszolvasztó berendezés 218 

Összesen: 1 238 

 

Fontos tudnivalók a támogatás igénybevételével kapcsolatosan: 

 A kérelembenyújtás évében érvényes OMME tagsági viszony megléte szükséges: az 

OMME a tagság meglétét elektronikus úton igazolja vissza az Államkincstárnak, a 

tagszervezeteink által jelentett tagdíjbefizetési lista alapján 

 A kérelmező a beszerzett eszközt köteles a támogatást megállapító határozat 

kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és 

rendeltetésszerűen használni. 

 Eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást (tehát 1 db mézpergető, 1 db 

fedelezőkád..stb) ha a kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt éven 

belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást. 

 A kérelmező a Magyar Államkincstárnál nyilvántartásba van véve (ügyfél-azonosító 

szammal rendelkezik) 

 A támogatás jogosultság alapja a TIR rendszerben jelentett méhcsalád szám. Ezzel 

kapcsolatban két dátumot kell figyelembe venni:  



o A szeptember 30-át követő új tartási kezdettel a TIR nyilvántartásba bejelentett 

és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem 

igényelhető. Kivétel a minimum méhcsalád számot nem igénylő jogcímek 

egyes eszközei.  
o Már meglévő tenyészetekben a méhcsaládszámot november 15-ig lehet 

módosítani az illetékes Megyei Kormányhivatalnál. Fontos, hogy nem a 

Kormányhivatalhoz való beérkezést veszi figyelembe a Kincstár, hanem a 

tényleges TIR rendszerbe való bejegyzést, ezért kérjük azt vegyék figyelembe a 

méhészek, hogy a hivatalok leterheltsége miatt a tényleges adat bejegyzés akár 

két hetet is igénybe vehet. 

FONTOS! A szokásos őszi monitoring vizsgálat során a méhegészségügyi felelős által 

feljegyzett méhcsaládszám nem kerül rögzítésre a TIR rendszerbe. A családszám 

változás bejelentéséért a méhész a felelős. 

A támogatás mértéke 

Eszköz neve 
Támogatás 

mértéke 
Igénybevétel 

feltételei 
Megjegyzés 

pergető 

a beszerzési 
ár 50%-a, de 

nem 
haladhatja 

meg a 
130.000 
forintot, 

TIR 
nyílvántartásba 

vett 
tenyészkód 

megléte 

A számlán 
fel kell 

tűntetni az 
eszköz 
egyedi 

azonosítóját, 
amennyiben 
rendelkezik 

ilyennel 

pergetés előtti fiókos 
mézeskeret kiemelő 
eszköz 

mézszivattyú 

kerettartó állvány 

fedelező állvány 

fedelező kád 

fedelező láda 

letöltőtartály 

mézkimelegítő készülék 

viasz-méz elválasztó 
berendezés 

viaszolvasztó berendezés 

mézkrémesítő 

kompresszor 

kerethuzalozó 
kapocsbelövő 

virágpor szárrító 

virágpor tisztító 

 

 

 

 

 

 



Eszköz Támogatás mértéke 
Igénybevétel 

feltételei 
Megjegyzés 

fedelezőgép (nem fűtött 

késes) 

a beszerzési ár 50%-a de 

nem haladhatja meg a 

130.000 ft-ot 

 A számlán fel kell 

tűntetni az eszköz 

egyedi azonosítóját, 

amennyiben 

rendelkezik ilyennel 

fűtött késes fedelezőgép 

a beszerzési ár 50%-a, de 

nem haladhatja meg az 

400.000 forintot  
TIR nyilvántartásba 

bejelentett és a 

kérelembenyújtás 

napján is tulajdionban 

lévő min. 80 mcs 

 

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, 

mézletöltőgép 

léptároló 

fagyasztókamra 

hűtőgépészeti 

berendezésének 

beszerzése és 

üzembehelyezése 

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 

A számlán fel kell 

tűntetni az eszköz 

egyedi azonosítóját, 

amennyiben 

rendelkezik ilyennel 

 

 

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelmet elektronikus úton a www.allamkincstar.gov.hu oldalról induló 

kérelemkitöltési felületről indítható. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/


Az elektronikus ügyintézés gomb, majd az alkalmazás megnyitás menüpontra kattintunk. Itt 

kiválasztjuk az ügyfélkapun keresztül való bejelentkezést, majd beírjuk az ügyfélkapus 

azonosítónkat és jelszavunkat. 

 

 

A megnyíló felületen az alábbi úton indítjuk el a támogatás igénylését: elektronikus 

kérelemkezelés-piaci intézkedések-Magyar Méhészeti Nemzeti Program-Új eszközök 

beszerzésének támogatása méhészek részére. 

 

 

 

 



Új kérelem indítása gomb, majd a megfelelő alintézkedés kiválasztása után indítjuk el az 

igénylés. 

 

 

A támogatás benyújtásának határideje 2021. július 3 

 


