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

gyógyszeres védekezés támogatása 

 

A „gyógyszer-cukor” támogatás keretösszege 723.860.700 ft. Évente több mint 6500 méhész 

adja be a támogatási igényét. 2020-as év kiemelkedő volt, a 113%-os forrás szükségletet a 

különböző keretek átcsoportosíthatósága révén tudta az Államkincstár teljes mértékben 

kifizetni.       

 

 

 

A támogatással kapcsolatos fontos tudnivalók 

Gyógyszer oldalon elszámolható Cukor oldalon elszámolható 

Vényköteles gyógyszerek cukor 

Kijuttatási eszközök cukorlepény 

Munkavédelmi, légzésvédő teljes álarc ipari fondant 

Légzésvédő kámzsa gyógyhatású készítmények 

Légzésvédő szűrőbetét  

 

Az 1600 ft méhcsaládonkénti támogatásból a cukor oldalon méhcsaládonként legfeljebb 

1200 forint összegű támogatás igényelhető, ehhez gyógyszer oldalon 400 ft/mcs értékben kell 

számlát benyújtanunk. 

Fontos, hogy a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, 

ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg: 

 a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és 

nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati 

készítményekhez (gyógyszer), 
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 a minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, 

méhészeti célra használatos gyógyhatású készítményekhez, 

 a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) és 

gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz, 

 a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéttel 

ellátott, vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz, 

 a minimum A2B2E2P3 (vagy ennél magasabb védelmi fokozatú) új szűrőbetéthez, és 

 új légzésvédő kámzsához 

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét. 

A támogatás teljes összege (1600 ft/méhcsalád) teljes mértékben elkölthető gyógyszer 

oldalon az alábbi készítményekre:  

 varroa atka elleni gyógyszerek (támogatott gyógyszerek friss listája 

omme.hu/letoltesek) 

Gyógyszer oldalon található, önállóan nem támogatott eszközökre (legalább 1 db gyógyszert 

szükséges vásárolni hozzá): 

 kijuttatásához szükséges eszközök  

 munkavédelmi légzésvédő álarc 

 légzésvédő kámzsa 

 légzésvédő szűrőbetét vásárlására 

FONTOS! Kötelező vezetni a méhegészségügyi kiskönyvet, amit 5 évig meg kell őrizni: 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.  

Gyakori kérdések a támogatással kapcsolatban: 

1. kérdés: A támogatás teljes összegét elkölthetem gyógyszer oldalon? 

 

Válasz: Igen, a teljes összeget elkölthető gyógyszerekre, nem szükséges semmit 

vásárolni mellé. 

 

2. kérdés: Elkölthetem a támogatás teljes összegét kijuttatási eszközre (pl. szublimátor)? 

Válasz: Önmagában nem támogatható, mindenképpen szükséges mellé legalább egy 

gyógyszert vásárolni.  

3. kérdés: 50 méhcsaládom van. Maximum mennyi támogatást kaphatok cukorra és ehhez 

mennyi gyógyszert kell vásárolnom? 

Válasz: Cukor elszámolásánál figyelembe kell vennünk azt, hogy maximum 1200 ft-ot 

számolhatunk el ezen az oldalon, amihez 400 ft értékben kell gyógyszert venni. 50 

családos állománynál ez így néz ki: Maximum 80.000 ft támogatást kaphatunk, amiből 

maximum 60.000 ft cukor költség számolható el, ehhez 20.000 ft gyógyszert kell 

vásárolnunk. 



 

4. kérdés: külföldön vásárolt gyógyszerek elszámolhatók? 

Válasz: kizárólag Magyarországon megvásárolt készítmények után igényelhető a 

támogatás 

 

Fontos általános tudnivalók a támogatás igénybevételével kapcsolatban: 

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


