
 
 

Kedves Méhésztárs! 

 

A méz a természet egyik legnemesebb adománya. Az egész világon nagy becsben tartott kincs, mely 

nem utolsósorban gyógyító és egészségmegőrző tulajdonságainak köszönhető. 

Az Agrárminisztérium, mint ahogy a teljes társadalom, rendkívül nagyra becsüli a magyar méhészek 

munkáját, mellyel elérhetővé teszik számunkra bolygónk egyik legtáplálóbb és legértékesebb 

élelmiszerét. Elismerést érdemel az a munka, amivel előteremtik a kiváló magyar mézet és 

gondozzák, óvják a méheket, akik beporzóként kulcsszerepet játszanak a mezőgazdasági termelés 

sikerét illetően is. Ez olyan munka, amit minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni kell, hiszen 

eredményessége közös érdek.  

Az elmúlt években súlyos mértékűvé vált a vadon élő beporzók, elsősorban a méh fajok 

sokféleségének és egyedszámának csökkenése. A beporzás bizonytalansága egyszerre okoz gazdasági 

kárt a termelőknek és emelkedő élelmiszerárakat a fogyasztóknak. 

Ebben a helyzetben különösen szükség van a méhészeti ágazatra, hogy segítsen kompenzálni a 

természetes beporzók ökoszisztéma-szolgáltatási tevékenységének csökkenését. 

A Kormány ezért a korábbi számos intézkedés és pénzügyi támogatás folytatásaként tovább küzd a 

méhész szakma védelmében. Konkrét intézkedési javaslatokat fogalmaztunk meg a méhészeti ágazat 

megsegítése érdekében a Mezőgazdasági és Halászati Tanács részére, melyben mellénk állt számos 

méztermelő ország is.  

Célunk, hogy mérsékeljük a méhészkedés kockázatait és helyreállítsuk a méhészet jövedelmezőségét, 

azaz ebben a nehéz helyzetben hatékony és kézzelfogható segítséget nyújtsunk a méhészek számára. 

Ennek érdekében újabb lehetőségekkel bővítettük a Magyar Méhészeti Nemzeti Programot. 

Folytatjuk a méhészek méhegészségügyi támogatását 1000 Ft/méhcsalád mértékben és fenntartjuk a 

méhészek egyedülálló személyi jövedelemadó-kedvezményét. A Vidékfejlesztési Program forrásait a 

korábbi 1400 milliárdról több mint 4200 milliárd forintra növeltük.  



 
2025-ben a Nemzetközi Méhészeti Kongresszusnak hazánkban tervezünk otthont adni, amelynek 

előkészületeire a Kormány mintegy 100 millió Ft-ot elkülönített. Folytatjuk erőfeszítéseinket 

Brüsszelben a mézminőség védelme érdekében. Többszöri kérésünkre az Európai Bizottság 

októberben ígéretet tett a mézkeverékek származás jelölési előírásának felülvizsgálatára. 

80 millió forint támogatással segítjük az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet, mely összegből az 

Egyesület kiegyenlítheti a fipronil hatóanyaggal szennyezett állatgyógyászati készítmények 

felhasználása miatt igazoltan károsult méhészek követeléseit. A támogatásnak köszönhetően a 

méhészek a hosszas és bizonytalan kimenetelű peres eljárások helyett gyorsan és egyszerűen 

hozzájuthatnak a méhcsaládonként legfeljebb húszezer forint összeghez, amely nagy segítség az 

aszály és járványhelyzet miatt is nehézségekkel küszködő méhészeknek. 

Elismerés illeti a magyar méhésztársadalmat az elmúlt egy év nehézségei, a koronavírus okozta 

járvány és az időjárási körülmények ellenére tanúsított helytállásért, hiszen a méhészek ismét 

felbecsülhetetlen szolgálatot tettek a magyar mezőgazdaságnak. 

Köszönöm munkájukat és áldott, békés ünnepeket kívánok, továbbá jó egészséget Önöknek és 

családjuknak! 
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