
Magyar Méhészeti Nemzeti Program jogcímeinek bemutatása III. rész 

OMME termelői mézesüveg és OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása 

 

Az OMME termelői mézesüveg a MMNP egyik népszerű eleme, ami 2020-ben került be a 

rendeletbe. Tavaly 956 méhész összesen 50 millió forint értékben kapott támogatást üveg 

vásárlására. A támogatás mértéke az üveg beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 3300 

Ft/méhcsalád. Végrehajtási időszakonként maximum egyszer lehet támogatást igényelni, 

azonban akkor több számla is beadható, amely az adott időszakra vonatkozik. Jelenleg a II. 

időszakban járunk, így a számlák 2020.08.01-től fogadhatók el. 

Ki veheti igénybe a támogatást? 

Az, aki a kifizetési kérelem benyújtásának évében OMME tagsággal rendelkezik.  

Honnan lehet megvásárolni az OMME termelői üveget? 

Az üvegeket a szerződéssel rendelkező viszonteladóktól, illetve raklapos tételben az OMME 

Magyarország Kft.-n keresztül lehet megvásárolni. A viszonteladóink listája megtalálható az 

OMME honlapján a http://www.omme.hu/category/mezesuveg-forgalmazok weboldalon. 

Mit kell benyújtani a támogatás igénylésekor? 

A kifizetési kérelemhez szükséges csatolni a kérelmező nevére és címére kiállított számlát a 

mézesüvegek vásárlásáról, illetve a számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatot. Banki 

utalás esetében nem szabad elfelejteni az utalásról szóló visszaigazolást lementeni és a 

kérelemhez azt is csatolni. A támogatás végső benyújtási határideje az idei évre 2021.07.03. 

de mivel ez hétvégére esik ezért még 07-05-ig beadható. 

OMME termelői zárszalag beszerzésének támogatása 

Ez a jogcím szintén új eleme az MMNP-nek. 2020-as évben összesen 1,5 millió forint értékben 

igényeltek támogatást zárszalagra. A támogatás mértéke a beszerzett OMME méz-zárszalag 

értékének 75%-a. Kifizetési kérelmet évente egy alkalommal nyújthatunk be, ekkor több számla 

is beadható.  

Támogatás csakis az OMME által forgalmazott hivatalos méz-zárszalag beszerzési költségére 

számolható el.  

Hogyan lehetünk zárszalagos méhészek, milyen kötelezettséggel jár ez? 

Az OMME-val kötött Méz zárszalag használati szerződésben a méhész vállalja, hogy a 

zárszalaggal ellátott mézeiből bármikor mintát vehet az OMME, és bármely akkreditált európai 

uniós laboratóriumban természetes és magyar eredetre megvizsgáltathatja. Ezeknek a 

mézeknek az eredményeit minden évben szaklapjában teszi közzé. Zárszalag rendelésről és új 

szerződéskötésről az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 06-1/456-0378 

A támogatás végső benyújtási határideje az idei évre 2021.07.03. de mivel ez hétvégére 

esik ezért még 07-05-ig beadható. 
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