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Időrendi sorrendben ismertetjük a 2021-es év fontosabb híreit, eseményeit. Mivel a Beszámoló egyben 

szakma- és kortörténelmi dokumentum, így sok, e szempontból érdekes, értékes információt is tartalmaz 

korábbi híreink felsorolása. 

 

„Tehetsz méh többet!” 

A Takarékbankkal és az Agrármarketing Centrummal közös, „Tehetsz méh többet!” elnevezésű 

kampányunk következő állomása keretében, elkészült a Zümmögés a konyhában című könyv. A szép 

megjelenésű, több mint 200 oldalas könyv szerzői: Ruzsa Magdi énekesnő, a „Tehetsz méh többet” 

kampány nagykövete és Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója. A könyvben 50 receptet 

mutatnak be a könyv szerzői, melyek elkészítéséhez méz szükséges, három hazai méhészetet ismerhetünk 

meg és hasznos információkat olvashatunk a mézről, méhekről. Egyesületünk biztosította a szakmai hátteret 

a könyv elkészítéséhez. A könyv, kedvezményes áron kapható a Központi Irodánkban. 

 

OMME tagsági kártya 

Elkészültek egyesületünk tagsági kártyái. A kártyákat a megyei szaktanácsadók fogják átadni 

tagszervezeteink elnökeinek. Az elnökök a 2021. évi tagdíj befizetése ellenében adhatják majd át a tagsági 

kártyákat, hiszen azok érvényessége 2021. évtől esedékes. A kártyák érvényességét egy évente megújuló, 

ráragasztandó matrica határozza meg, 2021. évben a kártyák – mivel a kiadás éve, illetve az érvényesítést 

megnehezítené a járványhelyzetből adódó befizetési körülmények – érvényesek, először 2022-ben kerülnek 

kibocsátásra matricák, amelyeket a tagszervezetek elnökei majd a későbbiekben a központi irodától kapják 

meg. 

A kártyák az alábbi adatokat tartalmazzák: név, MÁK regisztrációs szám, TIR azonosító szám. 

Sajnos a tagság egy részéről ezen adatok – felhívásunk, illetve a folyamatos adatgyűjtések ellenére – nem 

állnak rendelkezésünkre, így összesen kb. 9500 kártya készült el az első ütemben. Azonban az adatok 

beérkezésével, illetve az irodában egy kártyanyomtató beüzemelésével folyamatosan tudjuk pótolni 

a beérkező adatokból a kártyákat. Azon tagok esetében, akik nem rendelkeznek MÁK regisztrációs 

számmal vagy TIR azonosító számmal (pl. családtagjuk nevén van a méhállomány), szintén legyártásra 

fognak kerülni a tagsági kártyák, kérjük őket, hogy jelentkezzenek szaktanácsadóinknál. 

Ne felejtsük el, hogy a tagsági kártyák tervezése, kibocsátása, illetve az irodai nyomtatásához szükséges 

eszköz beszerzése nem jöhetett volna létre az Aegon Biztosító Zrt. támogatása nélkül, akik erre a célra 

2.794.000,- Ft-ot utalt át Egyesületünknek.  

Továbbá az Aegon létrehozott egy méhészeknek szóló biztosítási felületet is, ahol kedvezményesen lehet 

kötni pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, lakásbiztosítást, balesetbiztosítást. Ezen felület címét és 

a jelszót a tagsági kártyán találják majd. (https://omme.aegon.hu/) Jelszó: OMME2019 

A jövőben Egyesületünk szeretne tárgyalásokat folytatni olyan partnerekkel, akik termékükből, 

szolgáltatásukból a tagsági kártyával rendelkezőknek kedvezményeket biztosítanak – e célból helyeztünk 

el a kártyán QR-kódot, (kétdimenziós vonalkódot) és vonalkódot is. Ennek alakulásáról folyamatosan 

tájékoztatjuk a tagságot! 

 

 

 

https://omme.aegon.hu/
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Online kampány a Magyar Termelői Mézért! 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk online kampányt fog indítani közösségi oldalán a 

magyar termelői mézek fogyasztásának növelése érdekében. Sajnos a vírushelyzet miatt szokásos őszi 

mézkampányainkat, sajtóeseményeinket nem tarhatjuk meg, de mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet méhészeti termékeinkre, illetve a helyi méhészektől történő vásárlás 

fontosságára. 

 

Ennek érdekében kérjük a tagság segítségét, közösségi oldalaikon osszák meg ismerőseikkel 

kampányunkat, hogy minél szélesebb körben terjedjen el üzenetünk: 

 

Karácsonyra ajándékozzon Egészséget, vásároljon termelői mézet! 

 

Eddig több, mint 90 ezer emberhez jutott el üzenetünk! 

 

Támogatás a Pannon Értéktár Zrt.-től! 

A Pannon Értéktár Zrt. és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület támogatási szerződést kötött, amelynek 

értelmében a Pannon Értéktár Zrt. 1000 db „Védd a méheket!” kitűzőt vásárolt 500.000,-Ft értékben, 

támogatva egyesületünk munkáját! A méhes kitűzőket át is adtuk az adományozónak, aki átutalta az 

adományt egyesületünk számlájára. Köszönjük a támogatást! A „Védd a méheket” elnevezésű edukációs 

programunk, a vírus helyzetre tekintettel, remélhetőleg tavasszal fog elindulni. 

 

On-line Apimondia vezetőségi ülés 

Az Apimondia vezetősége nyilvános online ülést tartott, a világ minden részéről becsatlakozott internetes 

megbeszélésén többek között az alábbi témák voltak terítéken: 

Az Apimondia 2021-évi konferenciáját egy évvel elhalasztották, ugyanakkor a Chilei konferencia időpontja 

maradt 2023. Így két egymást követő évben lesz Apimondia. A halasztás magát az Apimondiát is 

érzékenyen érinti, hiszen a tagdíj bevételek mellett ez a fő bevételi forrása. Kissé javít a helyzeten, hogy a 

kanadai Apimondia háromszor annyi bevételt generált, mint a korábbi konferenciák. 

Etienne Bruneau (Belgium): A mézhamisítás tekintetében újabb problémakör vált ismertté. A franciáknak 

olyan tiszta levendula méze termett 2020-ban, hogy a korábbi mintákra alapozott, legmodernebb eljárások, 

azokat hamisnak mutatták ki. Ez megmutatja a valódi méz felismerésének problematikáját. Ha olyan 

összetett vizsgálatokból indulnak ki, mint az NMR, amelyek ráadásul rendkívül kicsi mennyiségeket tudnak 

az adott molekulákra kimutatni, és az adatbázis nem tartalmaz egy-egy mézet, akkor sok kiváló méz kerül 

a hamis méz kategóriába. A világon több, mint 340 féle fajtaméz, és végtelen sok számú vegyes virágméz 

paramétereinek beszerzésének további akadálya, hogy az eddigi minták eredetéről sem lehet tudni semmit, 

az adatbázisok magánlaborok tulajdonában vannak, nem hozzáférhetőek. 

Fani Hatjina (Görögország) felvetette, hogy az interneten sok téves információ kering. Ennek 

következménye, hogy legtöbbször a kezdők olyan technikákba fognak, amelyek teljességgel 

megalapozatlanok.  Javaslata szerint fel kellene építeni a hiteles információk tárházát. 

Az Apimondia titkársága bejelentette, hogy elkészült “A méhészet hozzájárul a fenntartható fejlődés 

céljainak eléréséhez” című könyv. A könyv online változata a neten elérhető: 

https://www.apimondia.com/docs/beekeeping_contributes_sdg_high_resolution.pdf 

Az Apimondia vezetőségének egyetlen magyar tagjaként, Dr. Körmendy-Rácz János vett részt az ülésen.  

 

https://www.apimondia.com/docs/beekeeping_contributes_sdg_high_resolution.pdf


OMME beszámoló 2021. 

- 3 - 
 

 

Online kampány a Magyar Termelői Mézért! 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk magyar termelői mézeket népszerűsítő online 

kampánya több, mint százezer emberhez jutott el! Nagyon köszönjük azon méhészek segítségét, akik 

megosztották saját közösségi oldalukon felhívásunkat! Egyesületünk a jövőben is fog hasonló 

kampányokat indítani, amelyről újságunkban és honlapunkon is beszámolunk. 

 

Gödöllői méhészeti eszközök értékesítése 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az Elnökség döntése értelmében a gödöllői méhészeti eszközök 

értékesítésre fognak kerülni. Első lépcsőben az ISUZU pickup, a méhészeti konténer és az utánfutó kerül 

eladásra licitálásos módon. 

A licitálás az alábbiak szerint fog történni: A három eszköz meghirdetésre kerül az OMME honlapján 

képekkel. Az egyes eszközök leírása alatt megtalálható lesz a kikiáltási áruk, illetve a minimális licitlépcső 

is. A liciteket külön, az egyes eszközökre létrehozott e-mail fiókban fogadja irodánk. A napi legmagasabb 

licitek összegét közzétesszük holnapunkon minden nap 20.00 órakor. A licitálási időtartamon belül megtett 

legmagasabb ajánlat fog győzni, azonos összegű ajánlat esetében az időrendben előbb megküldött ajánlatot 

fogadjuk el. A licitálás lezárását követően a győztes ajánlatot tevőnek 48 órán belül meg kell fizetnie 

a vételárat az OMME számlaszámára. 

 

OMME termelői mézesüveg 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Méhésztársakat, hogy a 2020-as évben a 730 ml-es OMME termelői mézesüvegből 

3.139.668 db fogyott, amely 28 %-kal haladta meg a 2019 évi eladott mennyiséget. 380 ml-es OMME 

termelői mézesüvegből 803.328 db-ot értékesítettünk. Ez a 2019-es évhez képest 53 %-kal több 

üvegfogyást jelent. 2020-ban ismét elérhetővé vált a 220 ml-es OMME termelői mézesüveg, amelyből 

260.678 db került értékesítésre. Viszonteladóink listáját megtalálják az OMME honlapon. Az OMME 

Magyarország Kft.-től közvetlenül vásárolni Orosháza üveggyári átvétellel, raklapos mennyiségben 

lehetséges. Ebben az esetben a 2021-ben érvényes áraink: 730 ml-es: 54 Ft+áfa/db, 380ml-es: 37 Ft+áfa/db, 

220 ml-es 28 Ft+áfa /db. 

Felhívjuk a Méhésztársak figyelmét, hogy a Nemzeti Programban továbbra is visszaigényelhető az OMME 

termelői mézesüvegek árának 50 %-a, 3 300 Ft/méhcsalád mértékig. 

 

Új bemutatóméhészet: Farkas László, Biatorbágy 

Az elnökség Farkas László méhészetét bemutatóméhészetté nyilvánította, mely Pest megyében, Biatorbágy 

külterületi részén, az Ürgehegyen, Budapettől 25 kilométerre található.  Megközelíthető az 1-es és a 7-es 

autópályáról egyaránt, illetve tömegközlekedéssel Biatorbágy vagy Sóskút irányából. 

Farkas László bemutatkozása: Méhészetünk elsősorban  álló méhészet. Fő tevékenységünk a 

méhanya  nevelés és virágpor termelés. Ezen kívül készítünk mézbort, mézsört. 

Látnivalók : Ürgehegyi borospincék és múzeum. Biatorbágyi völgyhíd, amely 1883-84. évben épült 

Budapest és Komárom vasútvonal alatt. 1931 szeptember 12 -én terrorcselekmény áldozata lett. Nyakaskő, 

a Pannon tenger sziklája, amely a régió leglátványosabb természeti szépségei közé tartozik. Református 

templom. Lelkészei névsorát 1600-tól jegyezték. A kiadós ebédet a Mediterrán étterem biztosítja 

A bemutató méhészet program: 

Virágpor  termelése, tisztítása és eszközeik bemutatása. 

Méhanya nevelés technológiája és eszközei. 

Mézbor, mézsör készítés. 

Elérhetőség: Telefon: 06-70/592-1580; Email cím: farkaslacas@gmail.com 

 

 

 

 

tel:06705921580
mailto:farkaslacas@gmail.com
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Év Kiváló Magyar Méze 2020 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a COVID-19 vírus-veszélyhelyzet ellenére, idén is eredményesen 

lezajlott a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

által szervezett „Év kiváló Magyar méze 2020” elnevezésű verseny. Az idei évben 269 db mézminta 

érkezett, mindössze hárommal kevesebb, mint 2019-ben. Az első közös érzékszervi zsűrizésre november 

27-én került sor.  12 fős zsűri  szűkítette le a minták számát nevezési kategóriánként, melyek a következők 

voltak: akácméz, repceméz, napraforgó méz, hársméz, virágméz, egyéb fajtamézek és mézkészítmények. 

A továbbjutott mézek laboratóriumi vizsgálatát követően december 4-én újabb érzékszervi zsűrizés 

következett. Itt már a laboratóriumi és az érzékszervi vizsgálatok együttes értékelése alapján kerültek 

rangsorolásra a mézek. A korábban felsorolt kategóriákban lett eredmény hirdetve. A hat kategória 

győztesei közül választotta ki a zsűri az Év Kiváló Magyar mézét. 

 

Az idén Simai Krisztián, Kisújszállási méhész repceméze bizonyult a legjobbnak és nyerte el az „Év Kiváló 

Magyar Méze” címet! 

Az eredmények kihirdetését, a kialakult vírushelyzetre való tekintettel, online formában, élő közvetítésben 

követhették nyomon az érdeklődők, az Év Kiváló Magyar Méze verseny hivatalos Facebook oldalán. 

Minden résztvevőnek köszönjük az együttműködést, a nyerteseknek pedig gratulálunk! 

 

2021-ben új értékesítési betétlapok várhatóak! 

Felhívjuk az őstermelők figyelmét arra, hogy a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény alapján 

2021. január 1-től az őstermelői kedvezményes adózásra nem az értékesítési betétlap kiváltása fogja 

feljogosítani az őstermelőt, hanem az, hogy szerepel az őstermelői nyilvántartásban. 

Az értékesítési betétlap érvényesítő funkciója az őstermelői igazolvány kivezetésével megszűnik. Az 

őstermelőnek azonban a jövőben is kell vezetnie valamilyen alapnyilvántartást, ami lehet naplófőkönyv, 

pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás, vagy erre a célra az értékesítési 

betétlapot is megtarthatja a gazdálkodó. A betétlapot tehát a bevételeik vezetésére az őstermelők a jövőben 

is választhatják bonyolultabb bevételi nyilvántartás vezetése helyett, amennyiben bevételi nyilvántartás 

vezetésére lennének jogosultak (pl.: nem a tételes költségelszámolás szabályai szerint állapítják meg az 

adókötelezettségüket). 

Az új szabályozás révén az értékesítési betétlap várhatóan megújul. Amennyiben az őstermelő a jövőben is 

betétlapon kívánja bevételeit nyilvántartani, úgy azt várhatóan 2021. január közepétől tudja letölteni a 

NÉBIH, illetve a NAK honlapjáról, továbbá a megszokott módon, a falugazdászoktól is kérheti az 

értékesítési betétlap kinyomtatását. 

 

E-rendszámok 2021 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az E-rendszámokra vonatkozó, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium részére elküldött levelünkre megérkezett a minisztérium válasza. 

A válaszlevélben Dr. Mosóczi László államtitkár Úr tájékoztatja Egyesületünket, hogy a közeljövőben még 

nem várható a rendszámkarakterek és rendszámtábla kialakítások módosítása, így 2021. évben a jelenlegi 

előírások maradnak érvényesek. 

 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy 2021 évre a Groupama Biztosító Zrt.  E rendszámos kötelező 

biztosítás éves díja 42.912Ft- ra változott, így a féléves díj 1000 Ft-al nőtt. Tehát a féléves biztosítás díja 

21.456 Ft-ba kerül függetlenül attól, hogy gépjármű vagy pótkocsi!  

 

„Gyógyszer-cukor” támogatás tájékoztató  

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a „gyógyszer-cukor” támogatás beadási határideje 2021. április 06. 

A támogatás mértéke 1600 Ft/méhcsalád. Saját érdekükben jelezzük, ne halasszák az utolsó pillanatra az 

állatgyógyászati készítmények megvásárlását. A jelenleg engedélyezett gyógyszerek listája honlapunkról 

letölthető. A támogatás igénybevételeinek feltételeiről részletes tájékoztatót is talál honlapunkon. Többek 

között az alábbi gyakori kérdésekre is választ kaphat az összefoglalóban: 
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1. kérdés: Elkölthetem a támogatás teljes összegét kijuttatási eszközre (pl. szublimátor)? Válasz: 

Önmagában nem támogatható, mindenképpen szükséges mellé legalább egy gyógyszert vásárolni. 

2. 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 összegű gyógyszer oldali számlát kell benyújtanunk. 

 

Méhészeti járművek átmeneti támogatása! 

Visszaigényelhető a 2020-as évben megfizetett: 

 gépjármű-felelősségbiztosítás 

 gépjármú súlyadó 

 OBU fedélzeti rendszer nettó ára (5 évente) 

A támogatás feltétele: 

 2020. évben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább 80 méhcsalád volt a tulajdonában, és 

a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs 

Rendszerbe (TIR). 

 a járművet vagy méhesházat a kérelmező 2020. március 1. és október 31. között bármely 

időpontban forgalomban tartotta 

A kérelemhez csatolni kell: 

 Az OMME által 2020-ban kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező vándoroltatás céljából 

tartotta üzemben a járművet. Az igazolást letöltheti az OMME honlapon vagy kérheti 

szaktanácsadóján keresztül! Erről bővebb információt honlapunkon vagy szaktanácsadójától 

kaphat. 

 A vándoroltatás tényét igazoló dokumentumot (állatorvosi igazolás vagy településre bejelentő lap 

vagy kijelentőlap) 

 2020 évben befizetett kötelező gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a 2020 évi 

díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolata és annak befizetését igazoló szelvény vagy 

bankszámla kivonat 

 2020-as évben befizetett gépjárműadót megállapító határozat vagy értesítő annak befizetéséről és 

annak megfizetését igazoló bizonylat 

 Forgalmi (kérelmező tulajdonában vagy üzemeltetésében) 

Támogatás benyújtásának módja kizárólag elektronikusan, ügyfélkapus azonosítással történik. 

Benyújtási határidő: 2021. február 15.- április 15. 

 

Tagsági igazolás 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a „gyógyszer-cukor” támogatáshoz szükséges, OMME tagsági 

jogviszony fennállását egyesületünk elektronikusan igazolja le a Magyar Államkincstárnak, tehát a kérelem 

elektronikus leadásakor nincs szükség a tagdíj befizetését igazoló bizonylatra, azt nem kell feltölteni. 
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A tagsági jogviszony fennállásának igazolásához kérjük a méhésztársakat, hogy a tagdíj befizetését igazoló 

bizonylatot (készpénzes fizetés esetén pénztár bizonylatot, átutalás esetén a banki visszaigazolást az 

átutalásról, vagy bankszámlakivonatban szereplő utalási sort) elektronikus úton küldjék el a megyei 

méhészeti szaktanácsadójuknak. Ők, az OMME központi tagnyilvántartó rendszerében feltételesen aktív 

státuszba regisztrálják azokat, akik elküldik nekik a korábban említett, tagdíj befizetési igazolást. Így, a 

központi iroda már tudja igazolni a MÁK felé a kérelmet benyújtó méhésztárs OMME tagságát. Aktívvá 

akkor válik a kérelmező, amikor a tagszervezet a tagsági díjakat átutalja. 

Tehát, még egyszer leírjuk a legfontosabbat: a „gyógyszer-cukor” támogatáshoz nincs szüksége 

senkinek sem tagdíj-befizetési igazolásra! 
Szaktanácsadók elérhetőségeit, a támogatott gyógyszerek listáját, valamint a beadási útmutató 

honlapunkon megtalálják. 

 

Adószám feltüntetése 

Az utóbbi időben sok megkeresés érkezik irodánkhoz azzal kapcsolatban, hogy a méhésznek rá kell-e írnia 

egy termék vásárlásakor (azaz amikor a méhész vásárol pl. egy pergetőt, vagy gyógyszert) adószámát a 

számlára. 

2020 július 1-jétől a számlán a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő belföldi adóalany első 8 

számjegyét fel kell tüntetni. 

Belföldi adóalany az a személy, aki (amely) gazdasági tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik. 

Azaz, ide tartoznak cégek, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkező alapítvány, stb.), egyéni 

vállalkozók, őstermelők és az adószámos magánszemélyek is. 

Amennyiben a méhészek el szeretnék számolni költségként a megvásárolt eszközt a gazdaságukban, 

mindenképpen ügyeljenek arra, hogy az adószámot tüntesse fel a számla kiállítója. 

Gyakori kérdés, hogy mit tegyenek azok akik nem rendelkeznek adószámmal, igényelhetnek-e támogatást? 

Természetesen akinek nincs adószáma, annak nem kell adószámot feltüntetni a számlán. Gazdasági 

tevékenységet nem végző személy is adhat be támogatási kérelmet a Nemzeti Programban, a 

kérelembenyújtásnak nem feltétele az adószám. 

 

Mezőgazdasági krízisbiztosítás méhészeknek is! 

Új kockázatkezelési eszközt vezet be a Magyar Államkincstár közreműködésével az Agrárminisztérium. 

A rendszerhez önkéntes alapon, de legalább három évre csatlakozhat a termelő. A csatlakozást követően a 

termelő a csatlakozás évében használt földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya 

alapján meghatározott krízisbiztosítási hozzájárulást fizet. Amennyiben a termelő tárgyévi jövedelme rajta 

kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos 

jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt. A jövedelem-kiesés 69,9%-ig 

kompenzálható. A kompenzáció forrása 30%-ban a termelői befizetésekből, 70%-ban az intézkedéshez 

kapcsolódó Európai Uniós vidékfejlesztési támogatásból áll. 

Csatlakozási határidő: 2021.02.28. 

Csatlakozási feltételek: 

- elektronikus kapcsolattartás kötelező 

- a rendszerhez önkéntes alapon a csatlakozási kérelem benyújtásával lehet csatlakozni 

- csatlakozás évében rendelkezni kell legalább három lezárt működési évvel 

- a mezőgazdasági tevékenység bevételeit és költségeit elkülönítetten tartja nyilván a nem 

mezőgazdasági tevékenység bevételeitől és költségeitől 

- készletnyilvántartást vezet 

- eleget tesz gazdálkodásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének 

- a csatlakozás évét megelőző 3 évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában nem élt 

nemleges nyilatkozattételi jogával 

- amennyiben a termelő úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, akkor tagságát a csatlakozási évtől 

számított harmadik év végéig nem szüntetheti meg 
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A rendszerben csak a krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett közlemény szerinti listán szereplő 

mezőgazdasági termékekkel lehetséges részt venni. 

Az évenként fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás mértékét (a hasznosított területegységre és átlagos 

állatlétszámra vetített egységdíjakat) az 542/2020. (XII.2.) Korm. rendelet határozza meg. Méhcsaládok 

esetén 100 forint/méhcsalád. 

 

Online kampány a Magyar Termelői Mézért! 

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy véget ért „Ajándékozzon Egészséget, vásároljon termelői 

mézet!” című online kampányunk! Nagyon köszönjük a sok megosztást, a magyar termelői méhészeti 

termékek fogyasztását népszerűsítő posztunk több, mint százezer emberhez jutott el, és 100-nál is többen 

jelentkeztek nyereményjátékunkra. A játék során azok között, akik 2020. novemberében és decemberében 

vásároltak termelőtől minimum kétféle méhészeti terméket (több mézfajtát, vagy virágport, propoliszt, 

méhpempőt a méz mellé), és ezek fogyasztásáról posztoltak fotót, mézes ajándékcsomagokat sorsoltunk ki. 

A beérkezett képek alapján igazán örömteli, hogy mennyien gondolnak egészségükre, mennyien 

támogatják immunrendszerüket magyar termelői méhészeti termékekkel! 

 

Mentsük meg a méheket és a gazdákat! 

Felhívjuk a Méhésztársak figyelmét, hogy európai polgári kezdeményezés indult – általános célként 

megfogalmazva-  a méhek és az emberek egészségének védelme érdekében. Ebben arra szólítják fel az 

Európai Bizottságot, hogy támogasson egy olyan mezőgazdasági modellt, amely lehetővé teszi a gazdák és 

a természet számára, hogy harmóniában éljenek. A kezdeményezésről részletesen olvashat honlapunkon, 

illetve megtalálhatja a petíció aláírásához szükésges linket is. 

 

Tárgyalások az Agrárminisztériumban 

Január végén Dr. Nagy István agrárminiszter és Bross Péter elnök szakmai megbeszélést folyatott. Az egy 

óra hosszúságú megbeszélés témái a következők voltak, a teljesség igénye nélkül: 

- az átmeneti támogatásnak minősülő további, a hazai méhészeti ágazatnak nyújtandó méhcsaládonkénti 

közvetlen dotáció lehetőségei; 

- az un. „Fipronil-rendelet” és az un. „2000 forintos-rendelet” mielőbbi megjelenése; 

- a jelenlegi Magyar Méhészeti Nemzeti Program (MMNP) módosításával kapcsolatos nemrég benyújtott 

OMME javaslat; 

- a Közös Agrárpolitikába átkerülő új MMNP-al kapcsolatos egyes „nagyobb-ívű” jogcím-felvetések 

átbeszélése; 

- a hazai üzletláncok polcain lévő import mézekkel kapcsolatos minőségi problémák; 

- a méhegészségügyi felelős hálózat működésével kapcsolatos állami feladatok kidelegálása az OMME-

nak. 

A korábban felsorolt, kiemelt témák mellett sok más, ágazatunk jelenlegi helyzetével kapcsolatos ügyet 

beszélt át az agrárminiszter és az OMME elnöke. 

Egy másik fontos találkozóra is sor került. Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár 

fogadta Bross Pétert, akik legutóbb Brüsszelben, az Európai Parlamentben (EP) találkoztak. Erdős Norbert 

volt a beterjesztője az EP Mézjelentésnek, mely azóta is mozgásban tartja a Bizottságban a méhészeti 

ágazattal kapcsolatos eseményeket. Bross Péter köszönetét fejezte ki a méhészekért kifejtett EP képviselői 

munkájáért és tájékoztatta az államtitkár urat, hogy éppen találkozásuk napján értesítette a Bizottság a 

tagországok illetékes minisztériumait arról, hogy hivatalosan is 42 millió euróról 60 millió euróra emelték 

a Méhészeti Program (MP) közösségi finanszírozását! A tagországok január második hetében írásban 

szavaztak az emelésről, és mind a 27 tagország igennel szavazott. Csak emlékeztetőül: az Erdős-

Mézjelentés tartalmazta az MP forrásának megemeléséről szóló EP javaslatot, amely a napokban valósággá 

vált! 
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A megbeszélésen áttekintették a mézvizsgálatokkal kapcsolatos múltbéli és jelenlegi gyakorlatot, mind a 

NÉBIH és a Kormányhivatalok, mind az OMME éves mintavételi oldaláról. A boltokban lévő nagy 

mennyiségű import mézek vizsgálatáról, a hazai méz adatbázis további kiépítéséről és a termelői jó 

gyakorlatról is tájékoztatták egymást a felek. 

 

Háromszoros környezeti vállalást a növekvő vidékfejlesztési keretekből! 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), az Országos Magyar Vadászkamara 

(OMVK) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) vezetői 2020. év végén közös 

állásfoglalást írtak alá az élő rendszerek védelméért és a mezőgazdaság jövőjét meghatározó támogatások 

természetbaráttá tételért. Az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, minden eddiginél több támogatás 

lesz elérhető a Közös Agrárpolitika kereteiből a mezőgazdasági ágazat számára. A természetvédelmi, a 

vadgazdálkodási és a méhészeti ágazat továbbra is kiáll amellett, hogy a megemelt forrásokkal az agrártáj 

természeti értékeinek védelme elengedhetetlen feladatunk. 

A következő támogatási ciklustól – bár csökkennek az átalakuló közös agrárpolitika EU-s forrásai – a 

magasabb nemzeti támogatás miatt nőni fognak a mezőgazdaságba áramló támogatások. Az  MME 

számításai szerint a hazai társfinanszírozás jelentős növelésével az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 

(EMGA) mintegy 3200 milliárd forint keretből fog gazdálkodni, míg az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nagyjából 4400 milliárd forintot fog kitenni a hazai agrár költségvetésben 

a 2012-2027 közötti időszakban. Ez, összevetve például a korábbi (2014-2020) időszak EMVA keretével, 

háromszoros növekedést jelent. 

Az EU-s mezőgazdasági kifizetések jelenlegi reformja mellett ez azt is jelentheti, hogy szerencsésen 

találkozik a vidéki területekre, döntően mezőgazdaságra, vidékfejlesztésre szánt több forrás és a növekvő 

magasabb környezeti elvárás. A következő támogatási időszak támogatási szerkezete – a környezeti 

problémák súlyosbodására és tagállamok közvéleményének nyomására reagálva – egy sor stratégiai célban 

nagyobb környezeti teljesítményt vár el. Ezek mellett hasonló elvárásokat fogalmaz meg a “Termőföldtől 

az asztalig” (From farm to fork) stratégia és az EU, majd a tagállamok saját biodiverzitás stratégiái is. 

A környezeti teljesítmény további fokozására nagy szükség van, mivel az agrárterületek környezeti állapota 

leromló tendenciát mutat: a madárállományok jelentős, 30 %-os csökkentést mutatnak; a beporzó rovarok, 

így például a háziméh-állományok leromlása a növényvédőszerek hatására vezethető vissza, és az 

apróvadfajok (fogoly, mezei nyúl) visszaszorulása is kimutatható. A mezőgazdasági természeti sokféleség 

csökkenése érezhető gazdasági károkat okoz. 

„A méhészeti, a vadgazdálkodási és a természetvédelmi ágazat képviselőivel nemrégiben megállapodást 

írtunk alá, melyben rögzítettük az új költségvetési időszakra megszülető agrártámogatásokkal kapcsolatos 

várakozásainkat és közös javaslatainkat. A jelenlegi keretek azt mutatják, hogy lesz lehetőség ennek a 

megvalósítására is.” – mondta Bross Péter az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. 

„A vadgazdálkodási, a méhészeti és a természetvédelemi szakterületek céljai elérésében közös sorson 

osztoznak. Mindhárom ágazat működését alapjaiban határozza meg a mezőgazdasági földhasználat 

mikéntje. A természetes élőhelyfoltok védelme, a szegélyélőhelyek megőrzése, az apróvadbarát 

földművelés támogatása nélkül nem biztosítható a vadgazdálkodás sikeressége a jövőben.” – állapította 

meg Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára. 

„Az előző támogatási ciklusok folyamatos reformja, az agrártámogatások zöldítése mellett sem sikerült a 

kedvezőtlen természeti folyamatokat lelassítani. Talán ez az utolsó esélyünk, hogy a pusztulóban lévő 

agrárkörnyezet számunkra fontos elemeit megmentsük. Célzott, magas környezeti hozzáadott értékű agrár-

környezetgazdálkodási kifizetésekkel, a Natura 2000 területek támogatásával és a mezőgazdasági 

intenzifikáció kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésével erre lehet megoldást találni. A megfelelő 

támogatási eszközök kidolgozása mellett kiemelt fontosságú a természetbarát gazdálkodási módot választó 

gazdálkodók előnyhöz juttatása az agrártámogatások odaítélése során. Meggyőződésünk, hogy a nemzeti 

társfinanszírozással megemelt az agrártámogatások esetében sem érhetjük be kevesebbel: a háromszoros 

forrásbővüléssel arányos növekedést kell elérni a természeti sokféleség védelmét szolgáló intézkedések 

célterületeiben!” – hangsúlyozta Dr. Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

ügyvezető igazgatója. 
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1000 forint/méhcsalád 

Március elsején lezárult a kérelembenyújtási időszaka a méhegészségügyi átmeneti támogatás jogcímnek 

(29/2019. (VI. 20.) AM rendelet). A Kincstár tájékoztatása szerint, 11.784 db támogatási kérelemet 

nyújtottak be a méhészek, összesen 1 025 000 000 Ft támogatási összegre. Így, emelni kell a rendelkezésre 

álló keretösszeget annak érdekében, hogy a támogatások visszaosztás nélkül biztonsággal kifizethetőek 

legyenek. A jelenlegi AM rendeletben foglaltak szerint, a kérelmekre legkésőbb 2021. május 15-éig döntést 

kell hoznia a Kincstárnak. Mindezeket figyelembe véve, Egyesületünk levelet írt ez ügyben az 

agrárminiszternek. 

 

A Tik-Tak forgalmi korlátozása 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Méhésztársakat, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 5300/1131-2/2021 számú határozatával visszarendelte a Tik-Tak 

125 mg/ml külsőleges oldat mézelő méheknek A.U.V. készítmény 010120 és 010120/1 gyártási számú 

tételét. A forgalmi korlátozás oka: a készítmény amitráz hatóanyag tartalma a követelményektől eltér. 

Kérjük, hogy ha van Önöknél fel nem használt termék a visszarendelt tételek közül, haladéktalanul vegyék 

fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával (akitől vásárolták). Amennyiben korábban az érintett vásárlással 

kapcsolatban támogatási kérelmet nyújtottak be a Magyar Államkincstárhoz, úgy gondoskodjanak a termék 

cseréjéről vagy ha ez nem lehetséges, a módosított számlával korrigálják korábbi kérelmüket, hiánypótlás 

vagy visszavonás és új kérelem benyújtásával. 

 

Mentsük meg a méheket és a gazdákat! 

A vírushelyzet miatt az Európai Bizottság újabb 3 hónappal meghosszabbította a folyamatban levő európai 

polgári kezdeményezések határidejét. Így a "Mentsük meg a méheket és a gazdákat! Méhbarát 

mezőgazdaságot az egészséges környezetért" európai polgári kezdeményezés keretében szeptember 30-ig 

gyűjthetjük az aláírásokat. Több, mint 13 ezer magyar aláírás gyűlt eddig össze, így már csak 2100 magyar 

aláírásra van szükség, hogy teljesítsük az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban Magyarországra 

vonatkozó feltételeket. Írja alá Ön is! Keresse a felhívást a honlapunkon: www.omme.hu 

 

Tárgyalások a NÉBIH-nél 

Március 3-án 2,5 órás szakmai megbeszélést folytattunk Dr. Oravecz Márton NÉBIH elnökkel. Alapvetően, 

a hazai méhészeti ágazat állat- és élelmiszerhigiéniai helyzetéről volt szó. A hatóság oldaláról kifejezett 

szándék továbbra is a fogyasztók érdekeinek a védelme, a természetes mézek lehető legkisebb 

minőségváltozással történő feldolgozásának ösztönzése. A hatósági kontroll protokollja, gyakorlata 

továbbra is a tisztességes ágazati szereplők érdekeit szolgálja. Szó esett a méhegészségügyi rendszer 

OMME irányába történő hatósági kidelegálásának egyes részleteiről is. 

Másnap, Dr. Nagy Attila és Jordán László NÉBIH igazgatókkal folytattunk szakmai egyeztetést. A téli 

méhveszteségek hatósági bejentéseinek szükségességéről, egyáltalán, a hatósági vizsgálatok lefolyásáról, 

jelentőségéről. A NÉBIH elindít egy un. laborítóriumi akut, etetéses méh-toxikológiai vizsgálatot, melynek 

protokollja az elmúlt évek méhmérgezési esetek adataiból levonaható tapasztalatok alapján kerül 

kidolgozásra. 

 

Veszélyhelyzet idején  
Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Közlöny 36. számában megjelent a védelmi intézkedések 

ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021 (III.5.) Korm. rendelet. A rendeletben megfogalmazott szabályok 

alapján a mezőgazdasági munkavégzéshez kapcsolódó üzletek a 2021. március 8-tól elrendelt korlátozások 

ideje alatt is zavartalanul üzemelhetnek a kijárási tilalmon kívüli időben. Ez azt jelenti nekünk 

méhészeknek, hogy továbbra is vásárolhatunk állatgyógyászati készítményeket és méhtakarmányt, azaz a 

Nemzeti Program „gyógyszer-cukor” kérelmének április 6-ai végső benyújtási határidejéig mindenkinek 

lehetősége van beszerezni a szükséges dolgokat. 

http://www.omme.hu/
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az este nyolc utáni vándorlások alkalmával, okirattal kell igazolnunk a 

kijárási korlátozás alatti agrárcélú munkavégzést. Azaz, természetesen van lehetőségünk méhek vásárlása 

esetén, valamint kora tavaszi méhlegelőre vándorlás esetén 20:00 óra után és hajnal 5:00 óra előtt méheinket 

szállítani. Azonban ehhez mindenkinek ki kell töltenie a Kormány által ajánlott formanyomtatványt, amely 

nyilvánosan elérhető. Az alkalmazottak részére szóló igazolásminta honlapunkról letölthető. 

A méhészeknek gyakorlatilag maguknak kell egy igazolást kiállítaniuk, így elkészítettük az ajánlott 

formanyomtatvány egy egyszerűbb változatát, mely szintén honlapunkról tölthető le. 

Kérjük a méhésztársakat, hogy a fenti igazolásokon kívül az alábbi dokumentumok tartsák maguknál, hogy 

egy esetleges igazoltatás során egyértelművé tegyék mezőgazdasági munkavégzésüket: 

1. A régi őstermelői igazolvány, esetleg az OMME igazolvány is. 

2. A vándorláshoz szükséges méhegészségügyi igazolás. 

 

Leköszönt Éger György 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Éger György, lapunk főszerkesztője, lap tervezője felmondott. Ez 

a lapszám az utolsó, melyet ő készített el. A lap 2014-es indulása óta Éger György nevéhez fűződik 

a Méhészújság arculata, megjelenése, mely mindenki elégedettségre szolgált. Sajnálattal vettük tudomásul 

főszerkesztőnk távozási szándékát. Köszönetünket fejezzük ki munkájáért, amit magas színvonalon és 

lelkiismeretesen végzett. Köszönjük Gyuri!  

 

1000 forint/méhcsalád 

Örömmel értesítjük a Tisztelt Méhésztársakat, hogy az OMME és a Magyar Államkincstár közbenjárására 

az Agrárminisztérium jóváhagyta a méhegészségügyi átmeneti támogatás keretösszegének emelését, így 

túligénylés ellenére, minden kérelmező megkapja az 1000 forint méhcsaládonkénti támogatást. 

A túligénylés mértéke 75.000.000 forint volt. 

 

Gépjárműadó – „Méhesházas” gépjármű 

Egyesületünkhöz folyamatosan érkeznek megkeresések azzal kapcsolatban, hogy a NAV-tól a méhesházas 

gépjárművekkel rendelkező méhésztársak, az adott jármű(vek)re gépjárműadó megfizetésére vonatkozó 

határozatot kapnak annak ellenére, hogy ezek a gépjárművek – a 1991. évi LXXXII. törvény 1. § (1)-(2) 

bekezdése alapján – mentességet élveznek a gépjármű adó alól. 

Ebben az esetekben az alábbiak szerint kell eljárni: Nyilatkozatban kérni kell a NAV megyei 

Igazgatóságától az adott járműre vonatkozó adó törlését. A nyilatkozatban kérjük tüntessék fel a kézhez 

kapott határozat iktatószámát, az ügyszámot és a saját adóazonosító számukat. A nyilatkozatban 

hivatkozzanak a 1991. évi LXXXII. törvény 1. § (1)-(2) bekezdésére, amely a méhesházas gépjárművek 

adómentességére vonatkozik. Mellékletként csatolják a gépjármű(vek) forgalmi engedélyének 

másolatát.  A nyilatkozatot postai úton ajánlott küldeménykét küldjék meg a NAV megyei Igazgatóságának 

postacímére, illetve személyesen is leadhatják azokban a Kormányablakokban, ahol adó ügyintézés is 

folyik. 

 

Mit tegyünk méhmérgezés esetén? 

A NÉBIH illetékes igazgatóságával folytatott személyes megbeszélés eredményeként, a következőkre 

szeretnénk felhívni a méhészek figyelmét: 

Minden olyan rendellenes állapotot (mint például: méhmérgezés gyanúja, egyéb okból történő 

méhelhullás), jelentsék a hatóság felé a következő módon: 
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 haladéktalanul értesítsék a területileg illetékes méhegészségügyi felelőst és hatósági állatorvost, 

akik a hatósági eljárási rend szerint kötelesek értesíteni az Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóságot, a Növényvédelmi és Talajvédelmi Igazgatóságot. Ők 24 órán 

belül kötelesek vizsgálóbizottságot létrehozni, és a vizsgálatot elkezdeni. 

 a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih Zöld Számán is (06-80/263-244)  – a 

bejelentés időpontját jegyezzék fel 

Ajánlás: a mintavétel során jó ha kéznél van  a „Teendők méhmérgezés esetén” c. tájékoztató (amely 

honlapunkról is letölthető), ez a hatóságnak is segítséget nyújthat az eljárás során 

 ha bármilyen problémával találja szemben magát a méhész,  például: az állatorvos megtagadja a 

mintavételt, 24 órán belül nem történik mintavétel, a hatósági állatorvos a költségeket a méhészre 

akarja terhelni vagy bármi egyéb olyan esemény, ami nem a vonatkozó jogszabályok és eljárásrend 

alapján történik, panaszaikat nevekkel, rövid esetleírással és címadatokkal továbbítsák az OMME 

területileg illetékes szaktanácsadója felé 

Miért van erre szükség: 

Ha a hatóságnak nincs tudomása a problémákról, akkor a hatóság szempontjából minden rendben működik, 

mert nincs panasz. A mi felelősségünk, hogy felhívjuk az állam figyelmét a problémáinkra, ha csendben 

maradunk és meghunyászkodunk nem várhatunk változást. „Hallasuk a hangunkat!”. 

Ellenőrizze benyújtott kérelmeit! 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az Magyar Államkincstár folyamatosan végzi a benyújtott kérelmek 

bírálatát. Folyamatosak az ügyfélkapura kiküldött hiánypótlások és kifizetési határozatok is. Kérjük, hogy 

aki adott be valamilyen támogatási igényt, legalább hetente 1-2 alkalommal ellenőrizze 

a tarhely.gov.hu oldalát az esetleges hiánypótlások miatt. Hiánypótlás elektronikus benyújtására 

vonatkozó segédletünk elérhető honlapunkon! Ha segítségre van szüksége, keresse bizalommal megyei 

szaktanácsadóját, vagy az OMME nemzeti program koordinátorát! 

 

Lobbi a nemzeti program módosításáért! 

Egyesületünk felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság illetékesével, valamint az Európai Bizottság 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságával a Magyar Méhészeti Nemzeti Program módosítási 

tervezetének minél előbbi jóváhagyása érdekében. Hiszen ha nem történik meg uniós szinten a módosítás 

engedélyezése időben, akkor nem lesz már mód a keretbővítés kihasználására. A fejleményekről értesíteni 

fogjuk a méhésztársakat! 

 

Leveleket írtunk a NÉBIH Elnökének 

Az Elnökség jóváhagyásával az OMME elküldte javaslatát a NÉBIH Elnökének egy olyan ellenőrzési 

gyakorlat kialakítása érdekében, ami szerintünk több elérni kívánt célt valósít meg: 

- biztosítja a magyar mézfogyasztók mézbe vetett bizalmának megtartását és erősítését; 

- a teljes hazai méhészeti és mézfeldolgozó szakmának megfelel; 

- megszüntetné az évek óta fennálló és mindkét fél számára egészségtelen, szakma és a hatóság 

szembenállását 

- minden szereplő számára (hatóság, közvetlenül értékesítő méhész, mézkiszerelő) érthető, életszerű és 

betartható szabályok között lehessen dolgozni.  

Szakmai javaslatainkat, a jelenlegi felmerült, ismert problémák alapján, több csoportba szedtük, melyek a 

következő területeket érintik: 

1. A méz változó paraméterei  

2. Fajtamézek azonosítása 

3. Mézfelvásárló mézkiszerelők kötelezettségei 

http://www.omme.hu/teendok-mehmergezes-eseten/
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4. Méztermelő mézkiszerelők kötelezettségei 

5. Nemzetközi mézvizsgálatok 

 

A második levélben kértük a hatóság állásfoglalását a propolisszal kapcsolatban, hiszen a méhészek 

visszajelzései alapján folyamatosan nő a kereslet ezen kiváló gyulladáscsökkentő, antibakteriális 

készítményre. Az őstermelőket és családi gazdálkodókat érintő 2021. évi törvényi változásokat követően, 

lehetőség nyílt a klasszikus őstermelői tevékenységen kívül, kiegészítő tevékenység végzésére, vásárolt 

anyagok hozzáadásával is. Mint tudjuk, a propolisz emberi szervezet számára hasznosítható alkotórészei 

csak alkoholban oldódnak. 

Ezért megkérdeztük a hatóságot, hogy a méhész, kistermelői engedély birtokában, előállíthat-e propolisz 

tinktúrát? Kiegészítő tevékenységbe tartozhat a propolisz tinktúra előállítása, amennyiben –alkalmazva az 

idevonatkozó hatályos jogszabályt- az ebből származó bevétel a teljes őstermelői termelői árbevétel 25%-

át nem haladja meg? 

A levelekkel kapcsolatban megkezdődtek az egyeztetések, amelyek fejleményeiről folyamatosan 

tájékoztatni fogjuk a méhésztársakat! 

 

Levelet írtunk tagszervezeteink elnökeinek és küldötteinek 

Április első napján küldtük ki elektronikusan tájékoztató levelünket az OV tagoknak, valamint a 

tagszervezetek küldötteinek. A levélben tájékoztattuk őket az aktuális ügyekről, így a Magyar Méhészeti 

Nemzeti Program módosításáról, az OMME 2020. évi beszámolóinak és 2021. évi pénzügyi és 

munkatevének elfogadásáról, a Méhészújság körüli történésekről, valamint az OMME Magyarország Kft. 

2020-as évéről, 2021. évi terveiről. 

 

Méhészeti gépjárművek – de minimis támogatás 

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy rekord mennyiségű és összegű kérelem érkezett a Magyar 

Államkincstárhoz méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatásra. A benyújtott 

kérelmek együttes összege meghaladta a 4/2017 (I. 27.) VM rendeletben meghatározott 100 millió forintos 

keretet, ezért Egyesületünk levelet írt Agrárminiszter úrnak, hogy amennyiben lehetősége van rá, segítse 

az ágazatot a keretösszeg megemelésével, így az érintett vándorméhészek teljes összegben megkaphatják a 

2020-as évben felmerült kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjat és a gépjárműadó díját. Amint 

lesznek fejlemények, tájékoztatást adunk. 

 

Kártyanyomtató a Központi Irodában 

Május elején sikerült beüzemelnünk azt a plasztikkártya-nyomtatót, amellyel pótolhatjuk azoknak a 

tagoknak a tagsági kártyáit, akiknek hiányzott valamely adatuk, ezért nem kaptak még tagsági kártyát. 

Továbbá kijavíthatjuk a hibás kártyákat is. A 2021. évi tagok rögzítésével megkezdődhet a nyomtatás és az 

egyesületek részére történő kiosztásuk is. 

 

Meglepetés Méhek napjára 

A Takarékbank Méhek napjára időzítette új lakossági szolgáltatásnak bevezetését, nem véletlenül! A 

Magyar Bankholding csoporthoz tartozó Takarékbank a hazai pénzügyi piacról eddig hiányzó, a 

fenntartható fejlődést támogató lakossági terméket vezetett be. A májustól igényelhető Takarék 

Fenntartható Lakossági Számlacsomag egy újabb lépés a környezettudatosság felé. A Takarékbank 

bejelentette, hogy a környezettudatos ügyfelei bevonásával folyamatos támogatást nyújt Egyesületünk 

számára, ezzel segítve a méhpusztulás okainak felderítését, a hazai méhészet és a növények beporzását 

elvégző méhek fennmaradásáért folytatott küzdelmet. A felajánlás mértéke: a kedvezményes díjtételekkel 

meghirdetett Takarék Fenntartható Lakossági Számlán lezajlott kártyás vásárlások kéttized százalékának 

megfelelő összeget a bank adományként átadja az OMME-nak. Köszönjük! 
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Összegyűltek a magyar aláírások! 

Félúton a teljes siker felé a méhek védelmét célzó európai kampányban: a magyar célkitűzések teljesítve! 

Összegyűlt a “Mentsük meg a méheket és a gazdákat!” európai kezdeményezéshez szükséges 15 750 

magyar aláírás – jelentette be a kampány magyarországi koordinátora, a Magyar Természetvédők 

Szövetsége. Ezzel Magyarország lett a hatodik EU-tagállam, amely teljesítette az európai polgári 

kezdeményezésekre vonatkozó feltételeket. A civil szervezetek a kampányt e mérföldkő elérését követően 

is folytatják, hogy sikerüljön teljesíteni az uniós szinten megkövetelt egymillió aláírást. 

 

Nagyon köszönjük a méhésztársaknak a segítségüket, és a sok megosztást facebook oldalukon! 

 

Egységben a magyar erdőkért és méhészetért – OEE-OMME együttműködési megállapodás 

2021. április 30-án, a Méhek Napja alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Kárpát-medence 

két, nagy tradíciókkal rendelkező szakmai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület és az Országos 

Magyar Méhészeti Egyesület. A közös szakmai célokat megfogalmazó nyilatkozatot a szervezetek elnökei 

– Kiss László (OEE) és Bross Péter (OMME) – látták el kézjegyeikkel, az OEE patinás Wagner Károly 

Erdészeti Szakkönyvtárában. 

 

Copa-Cogeca 

Egyesületünk több levélben is tájékoztatta Federico Facchin urat, a Copa-Cogeca uniós érdekképviseleti 

szervezet méz-szakrefensét a hazánkban kialakult kitelelés utáni, tavaszi kedvezőtlen helyzetről, mind 

a méhcsaládvezsteségeket, mind az akácerdők elfagyását érintve. A többi környező tagországból is 

összegyűjtöttük az idevonatkozó információt és elértük, hogy a Copa-Cogeca jelentést küld az illetékes 

Bizottságnak, referálva a méhészek kedvezőtlen helyzetéről. Reméljük, mindez törekvésünk is egy apró, 

de fontos lépés az uniós méhészek közvetlen, méhcsalád alapú támogatásának jövőbeni bevezetése céljából. 

 

Május 8-án Egyesületünk illetékese részt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett 

értekezleten, mely a Copa-Cogeca munkájáról, jelentőségéről szólt és általában, a szakmai szervezetek 

„brüsszeli“ lobbitevékenységének lehetőségeit ismertette.  

 

Növényvédelem 

Május 4-én az Agrárminisztérium és a NÉBIH illetékes szakembereivel folytattunk megbeszélést, melyen 

közösen értelmeztük az Egyesületünk által megírt, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 

23.) FVM rendelet módosításáról szóló beadványunkat. Javasoltuk, hogy árnyékban mért 30 °C feletti 

hőmérsékleteknél növényvédő szeres kezelés ne legyen elvégezhető. Sajnos, javasatunkat elutasították arra 

hivatkozva, hogy nincs konkrét kutatási eredmény, ami kérelmünket meglapozná. Még egy javaslatunkat 

elutasítottak, kértük ugyanis, hogy legyen tilos öntözött kultúra esetén méhekre kifejezetten kockázatos 

növényvédő szerrel kezelni. Több apróbbnak tűnő, de fontos észrevételünket beépítik a rendeletbe.  

 

Szó esett az E-permetezési napló bevezetéséről is. A NÉBIH, javaslatunkat figyelembevéve, 

mindenféleképpen szeretné bevezetni a gazdák permetezéseit, annak megkezdése előtt dokumentálni képes 

E-naplót, de egyelőre a növénytermesztők érdekképviseleteinek ellenállásába ütköztek. Ez alaposan lassítja 

a folyamatot, de előbb-utóbb lesz eredmény.  

 

Európai Bíróság: nem volt törvénytelen a neok betiltása! 
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Az Európai Bíróság május 6-án megerősítette, hogy az Európai Bizottság jogosan tiltotta a neonikotinoidok 

használatát a méhek számára vonzó növényeken 2013-ban, a Bayer által az Európai Bizottsághoz benyújtott 

fellebbezéssel kapcsolatos ügyben hozott ítéletében. A luxembourgi székhelyű intézmény támogatta az 

elővigyázatosság elvének alkalmazását, és azt, hogy az Európai Bizottság még bizonytalanság esetén is 

jogosult volt ilyen korlátozásokat bevezetni. A Bíróság megerősítette: amennyiben kétségek merülnek fel 

egy növényvédő szer toxicitásával kapcsolatban, az Európai Bizottságnak joga van betiltani azt. 

 

A döntést üdvözölnünk kell, hiszen ez minden bizonnyal nagyobb mozgásteret biztosít az EFSA-nak 

(Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) és az Európai Bizottságnak, hogy a legfrissebb tudományos 

ismeretek felhasználásával felgyorsítsa a legmérgezőbb növényvédő szerek betiltását. 

 

Növényvédelem 

A Nemzeti Agrárgazdasá Kamara (NAK) kezdeményezésére június 1-én a Parlamentben, Jakab István 

alelnök, MAGOSZ elnök dolgozószobájában és részvételével találkozott Győrffy Balázs NAK elnök, Papp 

Gergely NAK igazgató, Dúl Udó NAK állattenyésztési csoportvezető, Szandai József Nógrád megyei NAK 

elnök, Pusztavámi Márton Vas megyei NAK igazgató és Bross Péter OMME elnök. A megbeszélés témái 

voltak: 

- az OMME tavasszal végrehajtott repce-mintavételes akciójának tapasztalatai 

- a növénytermesztő gazdák és a méhészek közötti kapcsolat értékelése 

- on-line „méhes-térkép“ kialakításának felvetése 

- védett állatok (pl. gyurgyalag) károkozása a mezőgazdaságban – megoldási lehetőségek   

A felek megállapodtak az aktuális témák napirenden tartásáról és e témákban egymás kölcsönös 

tájékoztatásáról. 

 

Egyeztetés a Nemzeti Program módosításáról 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy 2021. június 02-án az Agrárminisztérium, a Magyar Államkincstár, 

valamint az OMME szakemberei egyeztető ülést tartottak a jelenleg hatályos, Magyar Méhészeti Nemzeti 

Programról szóló rendelet módosításáról. Egyesületünk javaslatára több új eszköz is bekerülhet a 

módosítással az AM rendeletbe. Az ülésen résztvevők egyetértettek abban, hogy minden lehetséges 

eszközzel fel kell gyorsítani jogalkotás folyamatát a mielőbbi kihirdetés érdekében, hiszen így is szinte 

csak néhány hét fog majd rendelkezésre állni az eszközök beszerzésére és a kérelmek beadására. Az 

Államkincstár szakemberei pedig megkezdik az elektronikus beadási felület fejlesztését, hogy az új 

eszközökre is igényelhetőek legyenek a támogatások. 

 

Jelenleg az Európai Bizottság hivatalos jóváhagyására vár a magyar módosítási tervezet. A jóváhagyást 

követően részletesen tájékoztatni fogjuk a méhésztársakat az új lehetőségekről. Reméljük, hogy a hazai 

jogalkotás gyorsan meg fog történni, és ki lehet használni az utólagos forrásemelést. A módosítás a 

jelenlegi, 2021. július 31-éig tartó Nemzeti Programot érinti. 

 

Újabb intézkedések a hamis mézek ellen 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy egyesületünk levelet írt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH) elnökének, mivel hamis mézet találtunk egy magyarországi élelmiszer forgalmazónál. A mézet 

megvizsgáltattuk a Wessling laboratóriumában, ahol az eredmény egyértelműen igazolta, hogy a méz nem 

valódi. A méz –a címkén feltűntett eredettel megegyezően- Kínából származik. Levelünkben kértük Dr. 
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Oravecz Márton elnök urat, hogy szíveskedjen eljárni ügyünkben, az ehhez szükséges vizsgálati 

jegyzőkönyvet és adatokat a hatóság rendelkezésére bocsátottuk. 

 

Egy másik ügyben is a NÉBIH elnökéhez fordultunk: hazánk egyik nagy élelmiszerláncában olyan méz 

van forgalomban, mely címkéjén a nemzeti zászlónk színei vannak jelen, a méz származása a felirat szerint 

EU- és nem EU-országok, de a labor eredmény alapján a méz egyértelműen csak egyetlen országból, 

Kínából származik. Az eredethamis méz esetén is kértük a hatóság eljárását. 

 

Jogalkotás 

Igen intenzív volt az iroda munkája júniusban. A napi folyó ügyek mellett négy, a közeljövőben megjelenő 

rendelettel kapcsolatban végeztünk napi szintű egyeztetést a jogalkotókkal. Ezek a rendeletek június végén 

– júliusban fognak megjelenni. Nyilván a Magyar Közlönyben történő megjelenésről azonnal tájékoztatjuk 

a méhésztársakat. Akik érintettek, gyakrabban nézzék honlapunkat (www.omme.hu). Kik az éreintettek? 

- akik 2020-ban éltek az első „1000 forintos“ támogatás igénybevételével, de a másodikkal már nem 

- akiket Fipronil mérgezés ért 

- és akik még szeretnének eszközöket vásárolni az idei NP-ból (lapzártáig „brüsszel“ nem hagyta jóvá 

a magyar tervet, ezért nem adhatunk bővebb felvilágosítást e témában) 

 

A negyedik jogszabály közvetve fogja érinteni a méhészeket: a növényvédelmi tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról van szó. Reményeink –és a tervezet- szerint, sikerült egyik 

nagy kérésünket -2,5 év után- bevenni a rendeletbe. Erről bővebbben annak kihirdetése után írunk. 

 

Méhészeti gépjárművek – de minimis támogatás 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Közlöny 2021. évi 129. számában július 7-én megjelent az 

egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2021. 

(VII. 7.) AM rendelet, mellyel más rendeletek mellett, számunkra két fontos rendelet módosítása történt 

meg. Az egyik: a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésének a módosítása, rögzítve ezáltal a 

jogcím 2021. évi keretösszegének 100 M Ft-ról 110 M Ft-ra történő emelését. 

 

Mint arról honlapunkon május 17-én tájékoztatást adtunk, a benyújtott kérelmek együttes összege 

meghaladta az idevonatkozó rendeletben meghatározott 100 millió forintos keretet, ezért Egyesületünk 

levelet írt Agrárminiszter úrnak, hogy amennyiben lehetősége van rá, segítse az ágazatot a keretösszeg 

megemelésével, így az érintett vándorméhészek teljes összegben megkaphatják a 2020-as évben felmerült 

kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjat és a gépjárműadó díját. Köszönjük az agrárminiszternek és 

munkatársainak a szakmai hozzáállásukat és segítségüket!  

 

Aki kimaradt – nem maradt le – 1000 Ft/mcs 

Örömmel tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Közlöny 2021. évi 129. számában a megjelent az 

egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2021. 

(VII. 7.) AM rendelet, mellyel más rendeletek mellett, számunkra két fontos rendelet módosítása történt 

meg. Az egyikről („tehergépkocsis de minimis“ keretösszegének emelése) korábban írtunk.  

 

 

http://www.omme.hu/
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A másik, a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő 

Programból a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 28/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása, mellyel kiegészítő átmeneti támogatás 

keretében lehetővé válik, hogy 2021. július 15-e és július 31-e között támogatási kérelmet nyújthassanak 

be a jogcímre azok a méhészek, akik meghatározott okok miatt a tavalyi évben átmeneti támogatásban nem 

részesülhettek. Azok a méhésztársak, akik a tavalyi évben igényelték az első „ezer forintos” támogatást, 

azonban a második „ezer forintos” támogatás iránt nem nyújtottak be kérelmet, vagy az első „ezer forintos” 

kérelmük alapján támogatásban bizonyos okokból nem részesültek, most ők újra beadhatják támogatási 

igényüket a második „ezer forintos” támogatásra. 

 

Azok jogosultak a támogatás benyújtására, akik: 

1. megkapták az első „1000 forintos” támogatást, de nem nyújtották be a második ”1000 

forintos” támogatást (2020. július 13. – 27. között) 

2. benyújtották az első „ezer forintos” támogatást (2020. február 1. – 28. között), de nem kapták meg 

azt (megszűntették az eljárást, mert nem teljesítették a hiánypótlást, vagy elutasították a kérelmüket, 

mert nem jelentették be az illetékes kormányhivatalnak az őszi vizsgálatok során felmért méhcsalád 

változást, de 2020 március 31-ig ezt pótolták) 

 

Benyújtási határidő: 2021. július 15.-31. 

 

Fontos, hogy aki a fenti feltételeknek megfelel, még két, további feltételnek is meg kell felelnie: 

- 2020. január 01. – május 01. között bejelentett méhcsaládokkal rendelkeztek,  

- vállalja, hogy 2021. december 31-ig folytatja a tevékenységét 

 

A benyújtás módja az alábbi oldalon történik: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ 

 

A megyei méhészeti szaktanácsadó hálózat munktársai felkeresték azon érintett, több mint 1000 méhészt, 

akikről tudomásunk volt. 

 

E rendelet módosításnak a kezdeményezését Egyesületünk 2020. nyarán kezdeményezte. Szeretnénk 

köszönetet mondani az Agrárminisztérium munkatársainak az eddigi jogalkotási gyakorlatuktól teljesen 

eltérő, példátlannak is nevezhető munkájukért! 

 

Növényvédelem 

Egyesületünk képviselői megbeszélést folytattak a NÉBIH két igazgatójával, Dr. Nagy Attilával és Jordán 

Lászlóval június 30-án. A találkozón a hatóság képviselőivel egyeztetésre került egy közös, országos 

mintavételezés, valamint egy közös kutatási terv is. Egyesületünk a hatóság együttműködésével szeretne 

ismét a tavaszi repcemintázáshoz hasonló, országos felmérő akciót, amelynek keretében minden megyében 

mintákat fognak venni a kukoricáról, illetve szeretne egy hatósági vizsgálatot a növényvédőszerek méhekre 

gyakorolt hatásairól is. 

 

Fipronil-rendelet 

Júliusban két alkalommal vettünk részt az Agrárminisztérium illetékeseivel folytatott, a Fipronil károsultak 

kártlanításáról szóló rendelet jogalkotásával kapcsolatos megbeszélésen. A rendelet előreláthatóan nyár 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
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végén fog megjelenni. Az érintett méhészeket fel fogja keresni Egyesületünk, tájékoztatást adunk még a 

megjelenés előtt a lehetőségekről, a kártalanítás mértékéről és a tennivalókról.  

 

„Ellenőrzött Termelő“ matrica 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk irodája a júniusban kiküldte postán azoknak a 

zárszalagos méhészeknek az „Ellenőrzött Termelő” matricáikat, akik mintát szolgáltattak és mézeik 

megfeleltek a 2019–20-as évben a laboratóriumi vizsgálatokon. 

Az OMME e védjegy létrehozásával szeretné ösztönözni a méhészeket termékeik minőségének 

fejlesztésére és folyamatos szinten tartására. A vásárlókat pedig a piacon található mézek közötti 

tájékozódásban támogatja azzal, hogy a matricával ellátott mézeknél garantálja a termelő ellenőrzöttségét, 

így a védjegy egyfajta iránytűként szolgál ahhoz, hogy a vásárlók megbízható, garantált minőségű, valódi 

magyar termelői mézhez jussanak. 

 

Használjuk mézünkhöz a védjegyet, üzenjünk fogyasztóinknak: 

Keressék az OMME zárszalagjával és „Ellenőrzött termelő” védjegyével ellátott termelői mézesüvegeket, 

mert azokban megbízható, garantáltan természetes eredetű, kiváló minőségű magyar termelői mézet 

találnak! 

 

Egyesületünk 2021-ben is tervez termelői mézmintavételt a zárszalagos méhészektől, így idén is több 

méhész fog majd kapni a matricákból!  

 

Ismét siker a Hungarikum pályázaton! 

Egyesületünk az Agrárminisztérium nemzeti értékek és Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 2021. évi pályázatában 3.000.000 

Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Július 14-én 43 oldal dokumentumot nyújtottunk be, melyek a 

pályázati szerződés megkötéséhez voltak szükégesek. A pályázat során a magyar akácot és akácmézet 

bemutató, népszerűsítő kisfilmet készíttetünk. A forgatás már az idei évben el is kezdődött. 

 

Méhészeti Nemzeti Program tervezett változásai 

Július 14-én Dr. Nagy István agrárminiszter aláírta az Nemzeti Programunkat. Amikor e sorokat írjuk, 

lapzártakor, még nem jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, de amikor e sorokat olvassa Ön, kedves 

méhésztárs, már igen. 

 

Az egyik legfontosabb változás, hogy e hónap, azaz július 31-ig kiállított számlával lehet olyan eszközöket 

vásárolni, melyeket eddig még soha, és július 31. után sem lehet majd. 

 

FIGYELEM! 
Amikor e sorokat olvassa és kíváncsi az egyszeri alkalommal, július 1-ig megvásárolható eszközök listájára, 

kérjük, ne az alábbi táblázatot vegye alapul, hanem az OMME honlapján megtalálható információk alapján 

tájékozódjon vagy keresse fel méhészeti szaktanácsadóját. Az alábbi táblázat azért csak tájékoztató jellegű, 

mert még mi sem láttuk – e sorok írásakor- a kihirdetett rendeletet és az un. közigazgatási egyeztetés során, 

előfordulhatnak apróbb változtatások. 

Az alábbi táblázatban csak a jelenlegi, azaz II. végrehajtási időszakban (2020. augusztus 01. -2021. július 

31.) igényelhető új eszközöket ismertetjük. FIGYELEM, A FELSOROLT ESZKÖZÖK KIZÁRÓLAG A 

TERVEZETBEN SZEREPELNEK! Még egyszer leírjuk, hogy először tájékozódjon honlapunkon: 

www.omme.hu. 

http://www.omme.hu/
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Fontos! Az új eszközök miatt meghosszabbodik a beadási határidő augusztus 10-re (összes korábbi 

vándoroltatási és mézkinyerési eszköznél is). Nyomtató és számítógép esetében is ez érvényes. Idén, nő a 

párzott, párzatlan anya és az anyabölcső támogatási intenzitása is! A már benyújtott „anyatámogatások” 

esetében is a módosított, emelt összegű támogatás fog járni a kérelmezőnek – ezt a kérelembenyújtó felület 

automatikusan fogja kezelni. 

2021.július 31-ig azaz a II. végrehajtási időszak végéig 

Eszköz megnevezése Támogatás mértéke 
minimális mcs 

szám 
megjegyzés 

minimum 10 m2 alapterületű 

könnyűszerkezetes tároló 

építmény 

beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 700 000 

forint 

  

asztali vagy hordozható 

számítógép 

beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 200 000 

forint 

  

multifunkcionális lézer nyomtató 
beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 35 000 forint 
  

benzines láncfűrész 

beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 130 000 

forint 

  

fűnyíró traktor (minimum 10 kw 

motorteljesítmény) 

beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 1 500 000 

forint 

30  

autós tetősátor 

beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 700 000 

forint 

  

párzott, petéző méhanya 2800 forint/anya  

állomány 120%-a 50%-

ának megfelelő számú 

anyára 

anyabölcső és párzatlan anya 1100 forint/bölcső  
korábban anya 1600 

bölcső 650 volt 

A következő táblázatban azok az eszközök szerepelnek, amelyek támogatása megmarad, fennmarad 2021. 

augusztus 1. után is, de már most is el lehet őket számolni, ha a számla teljesítésének dátuma legfeljebb 

július 31-ig szól. 
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A II-IV. végrehajtási időszakban (tehát már most is igénybe vehető, de július 31-én túl is) 

Eszköz megnevezése Támogatás mértéke 
minimális mcs 

szám 
megjegyzés 

120 literes bilincsel záródó 

élelmiszeripari tanúsítvánnyal 

(műbizonylattal) rendelkező 

műanyag hordó 

350 forint/méhcsalád   

mézszűrő kád 
beszerzési ár 50%-a de 

legfeljebb 250 000 forint 
  

léptároló konténer 
beszerzési ár 70%-a de 

legfeljebb 500 000 forint 
  

melegvizes magasnyomású 

mosó 

beszerzési ár 50%-a de 

legfeljebb 500 000 forint 
  

O1 pótkocsi, legfeljebb 0,75 

tonna 

a beszerzési ár 50%-a de 

legfeljebb 200 000 forint 
30  

A következő, augusztus 1-től induló NP egyéb változásairól, az újdonságokról később adunk tájékoztatást 

annak érdekében, hogy mindenki a jelenlegi lehetőségek kihasználására koncentráljon.  

Szeretnénk megköszönni a méhésztársak megértését és felelősségteljes hozzáállását a rendkívül csonka 

támogatási időszak okának elfogadásában és kihasználásában, hiszen e sorok olvasásakor, mindössze 2-3 

nap áll a rendelkezésükre a vásárlásra. Köszönettel tartozunk az Államkincstár és az Agrárminisztérium 

szakembereinek az elmúlt közel félév megfeszített munkájáért. Tudniuk kell, hogy általában, a normál 

ügymenet szerint, minimum 3 hónapig tart a jogszabályalkotás folyamata, most, esetünkben az Európai 

Bizottság június 15-én hagyta jóvá a jogcímeket, 3 hétbe telt, hogy megjelenjen a rendelet! Ezt úgy sikerült 

megoldani, hogy már a Brüsszeli jóváhagyást megelőzően elkészítettük több verzióban a rendeletet. 

Amikor a magyar NP tervezet március 15-én benyújtásra került a Bizottsághoz, a tagországok többsége 

még azt sem tudta, hogy emelkedett a 2020/2021-es NP forrása. Reméljük, minél többen tudnak élni az 

egyszeri vásárlási, eszközbeszerzési lehetőségekkel. 

 

Növényvédelem 

Egyesületünk szakemberei a NÉBIH illetékes szakembereivel 7 megyében vettek növénymintát (címerből) 

a kukoricából. Különösen a csemegekukorica területekre koncentráltak a mintavételek. Az eredményekről 

az eredmények ismeretében adunk tájékoztatást. 

 

Mézdirektíva 

Az elnökség elküldte a Brüsszeli székhelyű uniós vezető mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetnek, 

a Copa-Cogecának, a hatályos mézdirektíva módosításával kapcsolatos szakmai véleményét.  
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2004-2005-ben mi, magyar méhészek, azért demonstráltunk Brüsszelben, mert szerettük volna 

megváltoztatni (szigorítani, a fogyasztók szempotnjából megerősíteni) az uniós csatlakozásunk okán 

megörökölt Mézdirektívát. 16 év (!) után elkezdődött a konkrét munka: napirendre vette az ügyet a Copa-

Cogeca Méz-munkcsoportja, mely kikérte a tagszervezetek véleményét az egyes kardinális pontokról. Ezek 

a kövezkezők: 

- a méz földrajzi eredetének feltüntetése a címkén, mméghozzá százalékos megjelöléssel 

- a nyomonkövetés definiciójának beemelése a jogszabályba 

- a szűrt méz definiálása – katagórikusan megtiltani a gyantaszűrést 

- érett méz időbeni meghatározása – nem a kiszerelt méz, hanem már a kaptárból kivett lépben lévő méz, 

azaz a pergetőből kifolyó méz érettségének meghatározása 

- a méz feldolgozása során a megengedett maximális hőfok mértékének meghatározása 

- a változó paraméterek (diasztáz, HMF) értékei meghatározásának időbeniségének definiálása 

 

AMC 

Július 27-én, megbeszélésen vettünk részt az Agrármarketing Centrum illetékeseivel a közeljövő 

mézkampányaival kapcsolatban. Megállapodtunk, hogy október 7-10. között, Egyesületünk egy 80 nm-es 

standon képviselni fogja ágazatunkat. A stand költségeit az AMC állja. 

 

Apimondia 2025 – Budapest  
A Magyar Közlöny 2021. évi 134. számában megjelent az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti 

Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületek támogatásáról szóló 

1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozat. 

Egyesületünk 2020 évi munkájáról készült Beszámolóból idézünk: „Egyszer már pályáztunk az Apimondia 

Kongresszus megrendezéséért. 2009-ben nem sikerült. Most megpróbáljuk még egyszer. Az 

Agrárminisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Budapest Convention Bureau, valamint az OMME 

képviselői június 9-én tárgyaltak az Agrárminisztérium Kupolatermében arról, hogy milyen feltételeket kell 

teljesíteni annak érdekében, hogy 2025. évben Magyarország rendezze meg az Apimondia-t. A 

megbeszélésen Bross Péter ismertette az előző Apimondia pályázatunkat, valamint a korábbi rendezvények 

tapasztalatait. A megjelentek megállapodtak abban, hogy tisztázzák az Apimondia vezetőségével a pályázati 

feltételeket, hiszen azok kissé megváltoztak az elmúlt 10 évben. Megközelítőleges költségvetést készítenek a 

pályázatnak legköltségesebb részéről, a 2021-es ufai Apimondia Kongresszuson való megjelenésről. 

Pontosan ki kell dolgoznunk a közel jövőben, milyen programokkal, arculattal, szakmai anyagokkal 

jelenjen meg Magyarország, mint pályázó a 2021-es ufai (Baskír Köztársaság) Apimondia-n, és ennek 

biztosítására mekkora összegű források szükségesek. A munka 2021-ben is folytatódik.” 

És folytatódott. Mint ismeretes, a COVID19 világjárvány következtében, elmarad idén az UFA-ba tervezett 

Apimondia Kongresszus. 2022-ben, a 47. Kongresszus augusztus 22-27. között lesz megtartva UFA-ban. 

A 2023-as Chilei Kongresszus az eredeti időpontban lesz megrendezve. 

Az Agrárminisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Budapest Convention Bureau és Egyesületünk 

közösen elkészítette a Kormány számára benyújtandó előterjesztést, mely tartalmazta az Ufai és a Chilei 

Kongresszuson történő magyar megjelenés és az UFA-ban történő pályázat prezentációjához kapcsolódó 

szakmai leírást és annak részletes költségvetését. 

A magyar Kormány összesen 102 870 ezer forinttal támogatja az Apimondia 2025. évi Kongresszusa 

Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületeket. A hazai méhésztársadalom nevében 

szeretnénk köszönetünket kifejezni a Kormány tagjai felé e nemes, az ágazatunk irányába kifejtett 

gesztusért és köszönjük azon szakemberek munkáját, aki részt vettek a Kormány-előterjesztés 

elkészítésében! 
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Nemzeti Programban támogatott növénylista 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Nemzeti Programból lehetőség nyílik méhlegelő célú facsemetéket, 

cserjéket, félcserjéket bokrokat vásárolni. A támogatás mértéke 500 forint/ méhcsalád. A támogatott 

fajtalistát honlapunkra is feltöltöttük. Fontos, hogy a fenti támogatás egy kategóriába tartozik az 

alábbiakkal: új fa kaptár, fa keretléc, viaszcsere költsége, műlép, ózongenerátor. Tehát amennyiben a teljes 

összeget elköltötte facsemetére, már nem vásárolhat a többi eszköz közül. 

34. Bábolnai Gazdanapok 

2021. szeptember 09. és 11. napja között került megrendezésre a 34. Bábolnai Gazdanapok, ahol 

Egyesületünk is részt vett a hazai méhészágazatot képviselve egy minden eddiginél nagyobb standdal. A 

kilátogató családokat – kiemelt figyelemmel a gyerekekre – megismertettük a beporzók világával, a méhek 

nélkülözhetelen szerepével, néhány méhészeti munkával és az egészséges táplálkozás részeként az egyes 

méhészeti termékkel. Az eseményre több, figyelelfelhívó roll up-al is készültünk. Bemutattuk a méz 

pergetésének folyamatát: fedett mézes lépeket fedeleztünk, áttetsző falú kézi hajtású pergetőben pergettünk 

és csapos kannából mézet üvegeztünk. Az OMME standjánál megkóstolható volt több hazai mézfajta, így 

például a hárs, selyemfű és az akácméz, valamint a virágpor is, amely egyfajta „szuperélelmiszer“, illetve 

10 grammos virágmézet, és virágporos tasakokat adtunk ajándékba minden standunkat meglátogató 

vendégnek. Folyamatosan lejátszásra kerültek az OMME saját készítésű filmjei, valamint lehetőség volt 

megtekinteni a Magyarországon használt méhkaptárak egyes típusait, valamint teljesen élethű bemutató 

keretekkel szemláltettük, hogyan épül fel egy méhcsalád. A „játszósarokban” fából készült méhecskés 

ügyességi és memóriajátékkal várta a kicsiket Magyarország 2021-es Mézkirálynője és Udvarhölgyei. 

Standunkat a megnyitó napján meglátogatta Dr. Nagy István agrárminiszter Úr is. A rendezvény 

lebonyolításában való segítségét külön köszönjük Simonné Venter Éva elnökségi tagnak, Demeter László 

budapesti szaktanácsadónak, valamint a szaktanácsadó hálózat munkatársainak. 

 

Egyeztetés az Agrárminisztériumban 

Szeptember 06-án –nem túlzással – szakmatörténelmi megbeszélésen vettünk részt az 

Agrárminisztériumban. Több főosztály vezetőjével és államtitkár-helyettessel került sor arra, a közel 3 órás 

tárgyalásra, melyre Dr. Nagy István agrárminiszter kérte fel az illetékeseket. Témája: a Magyar Méhészeti 

Nemzeti Programtól független, afelett juttatható normatív, méhcsaládalapú támogatási forma 

bevezetésének kidolgozása. A közös munka megkezdődött, amelynek során még szeptemberben egy 

szakmai javaslat kerül az Európai Bizottság elé, melynek ratifikálni kell. A részletekről ezután tájékoztatjuk 

a méhésztársakat.  

 

Egyeztetések a KAP-ról 

Egyesületünk folyamatos kapcsolatban van az Agrárminisztérium szakembereivel az új Közös 

Agrárpolitikával kapcsolatban, amelynek 2023. január 01-től része lesz a Méhészeti Nemzeti Program is. 

Fontos szempont számunkra, hogy a meglévő támogatási jogcímeket megtartva egy egyszerűbb, 

átláthatóbb rendszert hozzunk létre a hazai ágazat számára. 
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Küldöttgyűlés 

2021. október 03. napján került sor Egyesületünk első idei Küldöttgyűlésére. A közgyűlést megelőzően, 

a szabályoknak megfelelően kerültek megküldésre az elnököknek és a küldötteknek a napirendi pontok, 

valamint az azokhoz kapcsolódó felkészítő anyagok, illetve a járványhelyzetre tekintettel kötelezően 

betartandó szabályok. Az OMME erre vonatkozóan állásfoglalást kért a BRFK IX. Kerületi 

Rendőrkapitányságtól a Küldöttgyűlésre vonatkozó egészségügyi előírásokkal kapcsolatban, mivel 

rengeteg megkeresés érkezett Központi Irodánkhoz a védettségi igazolvány kötelező előírásáról. A 

Rendőrség válasza megerősítette azt, hogy kötelező az elnököknek és a küldötteknek védettségi 

igazolvánnyal rendelkezniük a részvételhez. 

A gyűlésen magas, 80 %-os részvételi arányban jelentek meg a küldöttek, ezúton is nagyon köszönjük 

nekik az aktív részvételt! 

A kötelező napirendi pontok (mint pl. az OMME 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, az EB, 

az Etikai Bizottság beszámolójának) elfogadása után, a Küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget arra, 

hogy járjon el Egyesületünk szakmaközi szervezetté válása érdekében úgy, hogy az OMME a jelenlegi 

Alapszabállyal működhessen tovább, valamint, az erről szóló miniszteri kihirdetés előtt, még egyszer 

szavazhasson az ügyben a Küldöttgyűlés. 

Megválasztották a Jelölő Bizottság tagjait (5 fő), akik feladata az elnökségből jelenleg hiányzó egy főre 

történő tagszervezeti jelölések összegyűjtése. A választás a következő év tavaszi Küldöttgyűlésén lesz. A 

Jelölő Bizottság tagjainak elérhetőségeit, valamint a jelöltállításhoz szükséges dokumentumokat hamarosan 

közreadjuk. 

Döntés született arról, hogy nem lesz külön őszi Küldöttgyűlés. 

Megszavazta a Küldöttgyűlés a 2022. évi tagdíjak mértékét is. Ez alapján méhcsaládonként 15 forinttal 

emelkedik a tagdíj. Így, jövő évben, fejenként 5000 Ft-ot és méhcsaládonként 100 forintot kell OMME 

tagdíjként fizetni. 

A Küldöttgyűlés – a Kúria ítéletének megfelelően – megismételte a másodfokú etikai és fegyelmi eljárást 

Cs. László tagságból történő kizárásával kapcsolatban. A Küldöttgyűlés helybenhagyta az elsőfokú eljárás 

során hozott bizottsági határozatot, azaz Cs. László kizárását fenntartotta. 

A küldöttek beszámolót hallgathattak meg az OMME Magyarország Kft. működéséről és a Nemzeti 

Program aktualitásairól, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkájáról. 

Továbbá a Küldöttgyűlés jóváhagyta a kitüntetési javaslatok alapján, hat méhésztársunk „Kiváló méhész” 

oklevéllel történő kitüntetését, valamint két Magyar Méhészetért Emlékérem odaítélését. 

 

Öko-Sziget 

2021. szeptember 16. és 17. napján Szigetmonostoron került megrendezésre az Öko-Sziget elnevezésű 

program, amelyen idén először, az OMME is részt vett együttműködő partnerként. A rendezvény témája 

idén a beporzás volt, amelynek keretein belül a regisztrált iskolások megismerhették a beporzók, elsősorban 

a méhek, méhészek munkáját. 

 

Két fő fix programot látogattak egymást követve a csoportok. Az egyiken, az OMME részéről Demeter 

László budapesti szaktanácsadó interaktív, látványos előadásaival játékosan adta át tudását a diákoknak a 

méhek életéről. Míg a másik állomáson a tanulók méhecskehotelt készítettek nádból, és farönkökből, a 

szervező Ökológiai Művelődés Alapítvány jóvoltából. 

Ezen kívül szabad programként többek között mézkóstolásra, a pergetéssel való megismerkedésre, 

méhekről szóló ismeretterjesztő videó nézésére is lehetősége volt a diákoknak. A két nap alatt több, mint 

1000 lelkes diák ismerkedett meg közelebbről a méhekkel, méhészeti termékek fogyasztásának jótékony 

hatásaival. 
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Elkészült legújabb filmünk! 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az OMME megbízásából elkészült egy újabb film, amelynek címe: 

A méhészet négy évszaka – Tavasz 

Poroszka Magyar Zsolt filmje az első a négy részes sorozatunkból, amely évszakonként mutatja be a méhek 

életét, a fontosabb méhlegelőket és a méhészek munkáját. 

Minden évszakban más tájakkal, más méhészekkel és méhészeti technológiával lehet majd megismerkedni. 

Ezúton is nagyon köszönjük Poroszka Magyar Zsolt munkáját! 

A film megtekinthető az OMME Youtube csatornáján, valamint letölthető honlapunkról!  

Kellemes időtöltést kívánunk, reméljük elnyeri új kisfilmünk a méhésztársak tetszését! 

Terjesszék szabadon, mutassák meg ismerőseinek, iskolákban, idősek otthonában, minél többen lássák 

szakmánk, munkánk nehézségeit – hátha így jobban értékelik a termelői méz nagyszerűségét! 

Zöld Civil Országos találkozó 

A keszthelyi Georgikonon megtartott szakmai találkozón arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit 

tehetünk a beporzók védelmében egyénileg valamint szervezeti, önkormányzati szinten, továbbá mit várunk 

a döntéshozóktól hazai és uniós szinten. Ez előadásokban több önkormányzat (Budapest, Vác, Veszprém) 

beszámolt a települések kezelésében lévő terület méhlegelőként történő hasznosításáról, valamint a 

különböző beporzó rovarfajok szerepéről hallhattunk előadásokat. 

A fórumon az OMME részéről dr. Kolics Balázs tartott előadást, melyben kiemelte, hogy a városokban 

telepített lágyszárú virágzó növényeknek ugyan van üzenetértéke, ám a beporzási problémákat a gazdasági 

jelentőséggel bíró méhlegelőkkel lehet orvosolni, amiben különös hangsúlyt kell fektetni a fás méhlegelők 

jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági beporzásban a mézelő méh szerepe kiemelt kell legyen, 

valamint, hogy beporzási tevékenység döntőrészt méhészetek által valósul meg. 

Klímahét 

Budapesten az Auróra Közösségi Házban került sor Egyesületünk szakemberének előadására, mely a 

klímaváltozás méhekre gyakorolt hatásáról szólt. A Szabad Terek Hálózata 2021. szeptember 20. és 26. 

között országos szinten megrendezett eseménysorozattal hívta fel a lakosság és a döntéshozók figyelmét, 

hogy „a klímavészhelyzet témája a mindennapok, a közösségi tevékenységek és a választások során is 

prioritás kell, hogy legyen”. A közel 50 eseményből álló rendezvénysorozat egyik állomásán vettünk részt, 

mézkóstolóval, filmvetítéssel és előadással hívtuk fel a figyelmet a méhek jelentőségére.  

 

Az eseménysorozat célja a szervezők szerint az, hogy a tematikus programok résztvevői tudatosabban 

álljanak a jövőben várható éghajlat- és időjárás-változáshoz: „Megértsék a mára visszafordíthatatlanná vált 

folyamatok ökológiai és társadalmi hatásait, közösségi szinten megoldásokat keressünk az alkalmazkodás 

feladataira, világos és elérhető célokat fogalmazzunk meg városaink élhetőségének fenntartása érdekében.” 

 

Nyúlós költésrothadás 

Egyesületünk levelet írt Nagy István agrárminiszternek a nyúlós költésrothadás állami kártalanításának 

ügyében, miután az általa vezetett agrárminisztérium szakemberei szakmailag és szakma politikailag is 

kifogásolható levelet írtak a Kormányhivatalok állategészségügyért felelős szakembereinek.  
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Kértük az adott témában a mielőbbi legmagasabb szintű szakmai kerekasztal összehívását. A 

fejleményekről tájékoztatjuk a méhésztársakat. 

 

Áruházláncok mézei 

Elnökségi döntés alapján, levelet küldtünk az összes hazai élelmiszerlánc illetékesének, akiket 

tájékoztattunk a legutóbbi méz-mintavételeink során tapasztalt jogsértésről. Ennek lényege, hogy őket és a 

fogyasztókat is megtévesztve kínai eredetű mézek vannak olyan termékekben, melyeken ezt –az egy 

országból származó eredetet – nem tűntették fel. Korábban, levélben megkérdeztük az áruházláncok 

illetékeseit arról, hogy üzletpolitikájukban támogatják-e a Kínából származó mézek beszerzését? A 

válaszlevelekből kiderült: egyik hazai üzletlánc sem szeretne kínai mézet a polcokon látni! Továbbra is 

elsősorban a magyar mézeket részesítik előnyben, de a tavaly téli időszakban, a legtöbb beszállító jelezte, 

hogy az év végi akciókat nem tudják a hazai gyenge termés következtében csak magyar mézekből 

beszerezni, így –főleg ukrán – import mézekkel keverték a magyart, de nem Kínából származó mézeket 

használtak. Jelezték, hogy napjaink beszállításai már kizárólag magyar termelőktől származó mézek 

keverékeiből állnak. 

 

OMÉK 

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) 2021. évben nem különálló 

rendezvényként, hanem az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérő 

eseményeként valósult meg Budapesten, a HUNGEXPO területén belül az E és B pavilonokban 2021. 

október 7- 10. napjai között. 

Egyesületünk egy 100 nm-es standon képviselte a hazai méhészeti ágazatot a rendezvényen. Az idei évben 

egy új, az egyes mézfajták bemutatását oktató játékot is felvonultattunk a meglévő standberendezéseinken 

felül. A játék lényege, hogy 6 fajtamézre jellemző képet, növényt, tulajdonságot helyeztünk el méhsejt 

formájú hatszögeken. A hatszögeket forgatva a látogatóknak egy sorban kell elhelyezniük az adott 

mézfajtákra jellemző tulajdonságokat és képeket. A helyes megfejtőket tasakos mézzel és virágporral 

jutalmaztuk! Standunkat a megnyitó napján meglátogatta Dr. Nagy István agrárminiszter Úr is. 

A stand területén bemutattuk a méz pergetésének folyamatát: fedett mézes lépeket fedeleztünk, áttetsző falú 

kézi hajtású pergetőben pergettünk. Az érdeklődők lépesmézet is kóstolhattak. 

Többféle fajtaméz megkóstolására is lehetőséget adtunk, valamint élő méheket láthattak az érdeklődők 

üvegkaptárban. A háttérben közben folyamatosan vetítettük filmjeinket. 

Játszósarkunkban a gyermekeknek méhes ügyességi játék, memória játék és óriás puzzle állt 

rendelkezésükre. Szaktanácsadóinknak nagyon köszönjük a közreműködést standunk üzemeltetésében! 

 

Méz eredetének címkézése 

Október 11-én facebook közösségi oldalán Dr. Nagy István agrárminiszter Luxemburgból, 

a Mezőgazdasági és Halászati Tanács üléséről jelentkezett be. Miniszter Úr videójában közölte, hogy 

hazánk kezdeményezésére szigorodhatnak a mézkeverékek származás jelölési előírásai, mivel a 

Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén az Európai Bizottság ígéretet tett a mézkeverékek származás 

jelölési előírásának felülvizsgálatára. „Ezzel lehetőség nyílik a származási országok pontos feltüntetésére, 

amely alapján a vásárlók könnyen felismerhetik majd a silányabb minőségű, túlnyomórészt nem magyar 

mézet tartalmazó keverékeket!” 
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Mint ahogy azt a Méhészújság szeptemberi számában, az „OMME hírek“ rovatban olvashatták: 

„Egyesületünk elküldte a Brüsszeli székhelyű mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetnek, a Copa-

Cogecának, a hatályos mézdirektíva módosításával kapcsolatos szakmai véleményét. 2004-2005-ben mi, 

magyar méhészek, azért demonstráltunk Brüsszelben, mert szerettük volna megváltoztatni (szigorítani, 

a fogyasztók szempontjából megerősíteni) az uniós csatlakozásunk okán megörökölt Mézdirektívát. 16 év 

(!) után elkezdődött a konkrét munka: napirendre vette az ügyet a Copa-Cogeca Méz-munkcsoportja, mely 

kikérte a tagszervezetek véleményét az egyes kardinális pontokról. 

Ezek a következők: 

– a méz földrajzi eredetének feltüntetése a címkén, méghozzá százalékos megjelöléssel 

– a nyomonkövetés definíciójának beemelése a jogszabályba 

– a szűrt méz definiálása – kategórikusan megtiltani a gyantaszűrést 

– érett méz időbeni meghatározása – nem a kiszerelt méz, hanem már a kaptárból kivett lépben lévő méz, 

azaz a pergetőből kifolyó méz érettségének meghatározása 

– a méz feldolgozása során a megengedett maximális hőfok mértékének meghatározása 

– a változó paraméterek (diasztáz, HMF) értékei meghatározásának időbeniségének definiálása“ 

Ezen javaslatok közül most elsőként a méz földrajzi eredetének a címkén történő megjelenítésével 

kapcsolatban foglalt állást a Tanács, mely reméljük, mielőbb átüti az illetékes Bizottság „ingerküszöbét“ 

és rendelet lesz belőle. Továbbá reméljük, hogy a többi javaslatunkat is tárgyalni fogja a Tanács. 

 

Együttműködési megállapodás előkészítése az erdészeti csemetetermelőkkel 

2021. október 14-én tartotta éves küldöttgyűlését az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Teméktanács 

(EESZT), melyre egyesületünk elnökségi tagja, Lászka István Attila okleveles erdőmérnök is meghívást 

kapott. Ennek keretén belül került sor az előadására, mely során bemutatta az OMME történetét, valamint 

felvázolta a küldöttek és az elnökség előtt a két egyesület közötti együttműködési lehetőségeket. 

Mivel a Magyar Méhészeti Nemzeti Programba bekerült a méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék 

vásárlásának a támogatása, időszerű tennivaló, hogy megalkossunk egy átfogó – „Fásítási útmutató 

méhészeknek” című – kiadványt, hogy az ország különböző részein, a különböző termőhelytípus-

változatokon a megfelelő fafajt/fafajokat ültessék a méhészek méhlegelő-fejlesztés céljából. Ennek a 

szakmai kiadványnak az elkészítése az erdészeti csemetetermelő szakemberek segítségével valósulna meg. 

Megállapodtunk a „Méhbarát fásítás – ültess fát, védd a beporzókat” kampány közös kidolgozásában. 

Ennek részleteiről a közeljövőben részletes tájokoztatást adunk. Ugyancsak megállapodtunk abban, hogy a 

méhész igazolvány felmutatásával a méhésztársak az EESZT tagjainál 5 %-os vásárlási kedvezményt 

kapnak facsemeték vásárlásakor. Ezzel is közösen szeretnénk a fás méhlegelő-javítást/fejlesztést 

ösztönözni. 

Az akác kérdéskörében is konkrét javaslatok kerültek előterjesztésre.  

 

Egyfelől a Turbo Akác-fajták nektárvizsgálatának programszerű kidolgozása az egyik fő kutatási terület, 

amelyben mindkét fél komoly lehetőségeket lát. Másfelől az akác méhészeti kultivárjainak (Például a 

Rózsaszín AC) a feltámasztása és a csemetekerti kereskedelmi forgalomba hozatalának a kidolgozása a fő 

cél. Mindez a méhészek bevonásával valósulna meg, akik nagyobb mennyiségben biztosíthatnak 

„szaporító-alapanyagot” a tovább termeléshez. 

További programpontok, együttműködési lehetőségek is előterjesztésre kerültek a rendezvényen, ezekről 

részletesebben Szaklapunkban, a Méhészújság hasábjain fogunk a közeljövőben beszámolni. A két 

egyesület között az egyeztetés rendkívül konstruktív mederben zajlott, az együttműködési megállapodás 

részletes kidolgozása az EESZT részéről Farkas Pál ügyvezető úr és Lászka István Attila OMME elnökségi 

tag koordinálásával már kezdetét is vette. 
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Sikeres lobbi az elmaradt 1000 forintokért: átmeneti támogatás kifizetése! 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Államkincstár október utolsó hetében eleget tett a 

méhészek átmeneti támogatásának kifizetésének A támogatás benyújtására azon méhészek voltak 

jogosultak akik: 

- megkapták az első „1000 forintos” támogatást, de nem nyújtották be a második ”1000 

forintos” támogatást (2020. július 13. – 27. között) 

- benyújtották az első „ezer forintos” támogatást (2020. február 1. – 28. között), de nem kapták meg 

azt (megszűntették az eljárást, mert nem teljesítették a hiánypótlást, vagy elutasították a kérelmüket 

A kincstár tájékoztatása szerint 654 méhész kapta meg a támogatást. 

 

Segédletek Mézes Reggelihez 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk az idei évben – tekintettel a koronavírus járványra, 

valamint az iskolákba, óvodákba történő eltérő beléptetési korlátozásokra – a mézes reggelihez kapcsolódó 

központi rendezvényt nem tartotta meg. 

 

Azonban most is szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét a méhek munkájának 

nélkülözhetetlenségére, fontosságára, így támogattuk a méhészek egyéni, helyi kezdeményezéseit! 

Honlapunkon közzétett felhívásra, mely szerint a méhészek szaktanácsadójukon keresztül igényelhettek 

mézestasakokat október 25. napjáig, nagyon sokan jelentkeztek. Összesen 50 ezer darab 15 grammos 

virágmézes tasakot gyártattunk le, amelyeket november első felében ki is osztottunk a megyei 

szaktanácsadóknak, akik pedig azokat átadták a méhésztársaknak.  

  

Nagyon köszönjük az intézményvezetők, pedagógusok és nem utolsó sorban a méhészek önzetlen 

munkáját! 

 

Tavaszi Küldöttgyűlés és Országos Vezetőségi ülés 

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy az Elnökség által jóváhagyott időpontja tavaszi 

Küldöttgyűlésünknek 2022. április 02. napja (szombat). Természetesen Egyesületünk végig követni fogja 

az aktuális járványügyi helyzetet és előírásokat. A Küldöttgyűlési meghívót a hatályos szabályoknak 

megfelelően fogjuk megküldeni, az ülés az akkor érvényben lévő járványügyi előírások szerint fog zajlani. 

 

Az elnökség döntése értelmében, a tavaszi Országos Vezetőségi ülés 2022. március 5-én (szombat) lesz. 

 

Kérjük, mindenki vegye figyelembe saját tagszervezete programjainak kialakításakor, tervezésekor a fenti 

időpontot! Együttműködésüket köszönjük! 

 

OMME Elnökségi tag megválasztása 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az egy fő elnökségi tag megválasztására a 2022. április 02. napjára 

meghirdetett Küldöttgyűlésen kerül sor. Honlapunkon elérhetővé tettük az elnökségi tag jelöléséhez 

szükséges dokumentumokat, valamint az OMME Jelölő Bizottságának tájékoztatóját. Kérjük, hogy a 

tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek tagszervezeteink eljárni a jelöléskor. A jelölés végső 

határideje: 2022. március 02. napja. 
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Regionális ülések 

Megkezdődtek az elnökség által kezdeményezett un. Méhészvezetők Regionális Ülései országszerte! E 

sorok írásakor már két helyszínen, Nyíregyházán és Újszászon találkoztak a helyi szervezetek elnökei és a 

résztvevő méhészek az OMME Elnökségével. A találkozók célja: „Ismerjük meg egymást, egymás 

gondolatait, melynek célja csak egy lehet – ágazatunk érdeke, jövője!” Sajnos nagyon ritkán találkozik (a 

pandémia miatt két év alatt kétszer) az Elnökség a tagszervezetek vezetőivel, és akkor is csak ritkán nyílik 

alkalom, hogy meghallgassa a tagszervezeti vezetők ötleteit, meglátásait. A találkozókon lehetőség nyílik 

bármit, bármiről megkérdezni az elnökség képviselőitől, illetve lehetőség van felhívni a figyelmet olyan 

dolgokra is, amit eddig nem tettek meg. Az OMME Elnökségének tagjai kíváncsiak arra, hogy a méhészek 

szerint milyen fontos dolgokat kell/kellene megoldani az ágazatunk jövője szempontjából, illetve 

meghallgatnak bármilyen, a munkájukról szóló vagy negatív-pozitív visszacsatolást. Az ország 10 

helyszínén megtartott ülések tapasztalatairól – azok lezajlásával – egy cikket fogunk közölni újságunkban.  

 

Törvényességi felügyeleti eljárás 

Egyesületünk ellen egy korábbi tagunk törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Fővárosi 

Törvényszék előtt. A kérelmezett elsősorban azt kifogásolja, hogy a Kúria döntésétől egészen a 

Küldöttgyűlés ismételt határozathozataláig nem tekintettük őt egyesületünk tagjának, valamint 

megakadályoztuk újbóli belépését az egyesületbe (hiszen az Etikai és Fegyelmi Bizottság kizáró határozatát 

nem helyezte hatályon kívül a Kúria). A bíróság megkeresésére megkezdtük levelünk összeállítását, amely 

részletesen ki fogja fejteni a fentiekkel kapcsolatos jogi álláspontunkat. A fejleményekről tájékoztatni 

fogjuk a tagságot. 

 

Tagsági kártya és érvényesítő matrica 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Központi Iroda egyesületünk szaktanácsadóinak segítségével 

folyamatosan tölti fel a hiányzó adatokkal nyilvántartási rendszerünket, amelyből legyártatjuk a hiányzó 

tagsági kártyákat. 

Megkezdtük a munkát a 2022. évi érvényesítő matrica legyártásával kapcsolatban is. Várhatóan e sorok 

olvasásakor már elkészülnek a teljes tagság számára. A matricákat egyesületeink elnökeinek fogjuk 

megküldeni. 

 

Mézédes – ami keserű 

Egyesületünk, még aznap, miután tudomásunkra jutott, vásárolt a Mézédes elnevezésű, az internetes 

fórumokon óriási –jogos- felháborodással fogadott új „mézpótlóból” és azonnal elküldtük két mézlaborba.  

 

Az eredmények ismeretében folytatjuk munkánkat, melynek célja: elérni azt, hogy ne lehessen olyan 

termékeket a mézzel összehasonlítani, felhasználásukat a mézzel népszerűsíteni, mely termékeknek semmi 

közük a mézhez. A fogyasztók megtévesztése ellen megteszünk mindent, és természetesen minden, 

szakmánkat és a mézet lejárató kezdeményezést elutasítunk. 

 

Európai méhészek között 

Október 29-én tartotta éves Közgyűlését az Európai Professzionális Méhészek Egyesülete (EPBA), 

melynek tagja az OMME. Tavaly, a világjárvány miatt elmaradt a személyes találkozás, sőt, on-line sem 

találkoztak a tagországok képviselői. A helyszín új volt, hiszen Németországban, a Boden-tó északi partján 

fekvő Friedrichshafen eddig még nem látta vendégül a méhészeket. 
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Áruházláncok mézei - demonstráció 

Egyesületünk idén másodszor mintát vett a hazai üzletláncokban található mézekből. A szokásos 

mézparamétereken felül, a mézek földrajzi eredetének vizsgálatát is kértük. Tudni kell, hogy az év első 

felében vett minták szerint, sajnos eredethamis mézek vannak forgalomban. Magyar nemzeti zászlónkkal 

díszített címkés, EU- és EU-on kívüli eredetmegjelölésű virágméz a labor szerint 100% kínai eredetű. Erről 

tájékoztattuk a NÉBIH elnökét, tájékoztattuk az áruházláncokat. Látszólag semmi sem történt azóta. Ha 

a közelmúlt újabb mézmintavételeinek eredménye azt igazolja, hogy minden változatlan, az elnökség egy 

budapesti demonstráció lehetőségét szavazta meg. A fejleményekről tájékoztatjuk a méhésztársakat. 

 

OMME a facebook-on 

Felhívjuk a méhésztársak figyelmét, hogy Egyesületünk közösségi felületén decembertől megosztjuk 

honlapunk ágazati híreit, így érdemes lesz követni facebook oldalunkat is!  

https://www.facebook.com/OMMEOFFICAL 

 

OMME Youtube csatorna 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az OMME megbízásából készített filmek, többek között legújabb „A 

méhészet négy évszaka – Tavasz” c. filmünk, elérhető Egyesületünk youtube csatornáján. Youtube – 

OMME Filmek 

 

Az idei Mézes Reggeli „mérlege” 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk az idei évben – tekintettel a koronavírus járványra, 

valamint az iskolákba, óvodákba történő eltérő beléptetési korlátozásokra – a Mézes Reggelihez kapcsolódó 

központi rendezvényt nem tartotta meg. Azonban most is szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét a 

méhek munkájának nélkülözhetetlenségére, fontosságára, így támogattuk a méhészek egyéni, helyi 

kezdeményezéseit, valamint számos iskola kereste fel irodánkat is! Idén több, mint 50 000 mézestasakot 

gyártattunk le, és szaktanácsadóink, valamint a méhészek segítségével eljuttattuk a tanintézményekbe, ahol 

a méhekkel, mézzel kapcsolatos tudás átadása mellett a gyermekek hazavihettek egy-egy tasakot is. Nagyon 

sokan vásároltak központi irodánkból az AMC által elkészített, Egyesületünk által legyártott méhes 

kifestőkből (100 Ft/db). 

 

Nagyon köszönjük az intézményvezetők, pedagógusok és nem utolsó sorban a méhészek önzetlen 

munkáját! 

 

Copa-Cogeca 

November 26-án tartotta on-line a brüsszeli székhelyű Copa-Cogeca mezőgazdasági érdekvédelmi 

szervezet Méz-munkacsoportja az őszi ülését. A 3 órás megbeszélés nagy részében, a kötelező, időszerű 

tisztségviselő választásokkal telt el. Röviden a lényeg: sok év után változás történt az elnöki poszton. 

Etienne Bruneau belga szakembert Stan Jas finn szakember váltotta fel. Szó esett a tagországok méhészeti 

ágazatának idei évértékeléséről. Általában elmondható, hogy rossz évet zártak a méhészek. Szinte 

mindenhol a legnagyobb problémát a mézhamisítás okozza. Mind a minőség (idegenanyag), mind a 

földrajzi eredet hamisítása a probléma. Kaptunk tájékoztatást a Bizottság illetékesétől a mézpiacról. E 

szerint, Ukrajna lett stabilan az EU legnagyobb mézbeszállítója. Évről-évre folyamatosan nő az ukrán 

import: 2018-ban 40 600 tonna érkezett, 2020-ban már 54 800 tonna. 2021. első 8 hónapjában pedig már 

37 700 tonna ukrán mézet vásárolt az EU, amely mennyiség 20,4%-al haladja meg a 2020-as év ugyanezen 

időszakában importált méz mennyiségét.  
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Kínából 36 800 tonna méz érkezett 2020-ban, 2021. első 8 hónapjában pedig 27 800 tonna, ami 30,1%-al 

több az előző év hasonló időszakához képest. Argentína a 3. legnagyobb importőr, 2020-ban 22 800 tonna 

méz érkezett onnan. Mexikóból 17 400 tonna, Uruguayból pedig 10 600 tonna. 2020-ban az EU összesen 

175 000 tonna mézet importált. Fontos, hogy ezek a „számok” nagyban különböznek a korábbi években 

megszokott számoktól (pl. a kínai import lecsökkent kb. a felére). Ennek oka a Brexit. 

 

AMC-OMME együttműködés 

December 2-án, az Agrármarketing Centrum (AMC) székházában találkozott Ondré Péter AMC ügyvezető 

és Bross Péter OMME elnök. A találkozó célja az AMC jövő évi, mézre vonatozó költségvetésének 

áttekintése volt. Tekintettel a Kormányhatározatra, mely szerint az OMME megpályázza a 2025-ös 

Apimondia Kongresszus Budapesten történő megtartását, az AMC fogja levezényelni az UFA-ban történő 

megjelenésünket. Ennek kivitelezéséhez szükséges forrásokat már most, idén év végén elkülöníti az AMC 

illetve felállítanak egy szakemberekből álló csapatot, akik kimondottan az orosz kiállítás megszervezésével 

fognak foglalkozni. A két vezető értékelte a pandémia következtében kialakult speciális helyzetet a hazai 

mézmarketingre vonatkozóan. Arról is szó esett, hogy ha esetleg a vírus helyzetre való tekintettel nem lesz 

megtartva a következő Apimondia és on-line szavazással fog eldőlni a 2025-ös kongresszus helyszíne, 

akkor milyen marketing lehetőség áll rendelkezésünkre a szavazatra jogosultak meggyőzésére.   

 

Egyesületünk levelet írt az Apimondia római központjába arról érdeklődve, hogy meg lesz e tartva –

tekintettel a COVID-19 terjedésére- 2022-ben, UFA-ban a Kongresszus. Hiszen már decemberben el kell 

kezdeni a stand lefoglalását, a repülőjegyek megvásárlását és a szállások foglalását. Lapzártáig nem 

kaptunk választ.  

 

Folytatódtak a regionális ülések 

Folytatódtak az Elnökség által kezdeményezett un. Méhészvezetők Regionális Ülései országszerte! E sorok 

írásakor már hét helyszínen találkoztak a helyi szervezetek elnökei és a résztvevő méhészek az OMME 

Elnökségével. A találkozók célja: „Ismerjük meg egymást, egymás gondolatait, melynek célja csak egy 

lehet – ágazatunk érdeke, jövője!” Sajnos nagyon ritkán találkozik (a pandémia miatt két év alatt kétszer) 

az Elnökség a tagszervezetek vezetőivel, és akkor is csak ritkán nyílik alkalom, hogy meghallgassa a 

tagszervezeti vezetők ötleteit, meglátásait.  

A találkozókon lehetőség nyílik bármit, bármiről megkérdezni az elnökség képviselőitől, illetve lehetőség 

van felhívni a figyelmet olyan dolgokra is, amit eddig nem tettek meg. Az OMME Elnökségének tagjai 

kíváncsiak arra, hogy a méhészek szerint milyen fontos dolgokat kell/kellene megoldani az ágazatunk 

jövője szempontjából, illetve meghallgatnak bármilyen, a munkájukról szóló vagy negatív-pozitív 

visszacsatolást. Az ország 11 helyszínén megtartott ülések tapasztalatairól – azok lezajlásával – egy cikket 

fogunk közölni újságunkban. 

 

Fellépés a hazai mézek minőségének védelmében 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy egyesületünk több olyan jelzést kapott a fogyasztóktól (papír alapú 

levélben vagy email-en), amelyek szerint nem megfelelő minőségű, vagy nem akácméznek minősülő 

mézeket lehet vásárolni a boltokban.  
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Az OMME azonnal mintákat gyűjtött a boltokban kapható mézekből, és független laboratóriumi vizsgáltra 

küldte őket. Az eredmény az akácmézek tekintetében lesújtó. Ezért, a Magyar Mézkiszerelők Egyesületével 

közösen sajtónyilatkozatot adtunk ki a hazai mézek minőségének védelmében, felhívva a figyelmet a 

vizsgálatok alapján tapasztalt tarthatatlan helyzetre. Munkánkról több sajtóhír is megjelent, amelyek 

részletesen foglalkoznak a legnagyobb magyarországi kiszerelő (K.J.) „akácmézeivel” és vegyes 

virágmézével, amelyeket a NÉBIH közreműködésével több hazai üzletlánc vissza is hívott polcairól. 

 

A hazai mézek minőségének kérdése volt egyik témája a december 01. napján, az OMME Elnökség 

kezdeményezésére, a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesületének, valamint a Magyar 

Mézkiszerelők Egyesületének tagjaival megtartott ülésen. 

 

Megjelent a „fipronil” rendelet 

Örömmel értesítjük a tisztelt méhésztársakat, hogy Egyesületünk és az Agrárminisztérium közös 

munkájának eredményeként a Magyar Közlöny november 29-ei számában megjelent a fipronillal 

szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek támogatásának 

részletes szabályairól szóló 44/2021. (XI. 29.) AM rendelet. Ennek értelmében, a teljesség igénye nélkül, 

azok a méhésztársak élhetnek az OMME felé kártalanítási igényükkel, akik fipronil hatóanyaggal 

szennyezett Oxxovar 5%-os oldat és Destruktor 3,2%-os koncentrátum, 2016. január 1. és 2019. december 

31. között történő felhasználása miatt méhcsaládjaik kárt szenvedtek. 

 

A károsult méhészeknek un. engedményezési szerződést kell kötniük az OMME-val, mely szerződés 

részleteiről Egyesületünk minden érintett méhészt meg fog keresni. Az igazoltan elpusztult vagy max. 50% 

méhegyed veszteséget elszenvedett méhcsaládok után 20 000 forint kártalanítás jár a károsult méhésznek. 

Az OMME 2022. első negyedévében kezdi el a kifizetéseket, addig minden szükséges információval 

ellátjuk a károsult méhészeket és előkészítjük a kifizetéshez szükséges szerződést. Jelenleg még a 

kifizetésekre szánt forrás sem érkezett meg az OMME-hoz, a támogatási szerződés előkészítése 

folyamatban van. Egyesületünk kitartó érdekképviseleti munkájának, az Agrárminisztérium 

munkatársainak, személyesen pedig Dr. Nagy István agrárminiszternek óriási szerepe volt abban, hogy az 

érintett méhészek igazát elismerjék és lehetőséget biztosítsanak az őket ért kár enyhítésére. 

Az OMME szeretne köszönetet mondani az Agrárminisztérium azon munkatársainak, akik részt vettek e 

rendelet létrehozásában! 

Minden érintett méhészt, aki jelentkezett az OMME-nál a mérgezést követően, fel fogunk keresni a 

szükséges tennivalókról történő tájékoztatás érdekében! Addig is szíves türelmüket kérjük! 

 

Környezetterhelési monitoring vizsgálat 2020-2021 

Megjelent a Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat legújabb eredményeit bemutató 

kiadványunk. A tanulmány az 57/2019 (XII. 14.) AM-rendelet 26. § „Méhegészségügyi és 

környezetterhelési monitoringvizsgálat” című jogcím keretében jött létre, és finanszírozása is ebből valósult 

meg. Az összefoglalót az OMME monitoringbizottságának tagjai, valamint kutatóintézeti munkatársak 

készítették a megyei szaktanácsadók és több méhész bevonásával. Az elvégzett munkáért az Országos 

Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) külön köszönetét fejezi ki minden szakembernek, továbbá 

valamennyi közreműködő méhésznek. A kiadványokat a Méhészújsággal együtt kézbesítettük tagjainknak. 
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OMME mézesüveg árváltozás 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az OMME termelői mézesüvegek árai az alábbiak szerint alakulnak 

2022. január 01-től (A feltüntetett árak az OMME Magyarország Kft.-től való vásárlás, üveggyári átvétel 

esetén érvényesek és raklapos tételre vonatkoznak.): 

- 730 ml-es OMME termelői mézesüveg: 58 Ft+áfa/db (7,4 %-os emelés a 2021-es árhoz képest) 

- 380 ml-es OMME termelői mézesüveg: 40 Ft+áfa/db (8,1%-os emelés a 2021-es árhoz képest) 

- 220 ml-es OMME termelői mézesüveg: 29 Ft+áfa/db (3,6%-os emelés a 2021-es árhoz képest) 

 

A viszonteladói árak változása ettől eltérhet, a 2022-es áraikról érdeklődjön forgalmazóinknál, akiknek 

listáját megtekinthetik az OMME honlapján.  

 

Kommunikációs eszközök a Nemzeti Programból 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2021. augusztus 01-től indult, 

III. végrehajtási időszakában adminisztrációs hiba folytán benne maradt a támogatott jogcímek között, 

a méhészek által vásárolható informatikai eszközök (asztali vagy hordozható számítógép, multifunkcionális 

lézernyomtató) támogatásának lehetősége. 

A rendelet költségeinek tervezésekor a harmadik, azaz a jelenlegi végrehajtási időszakban nem tervezett 

a jogalkotó és a rendelet módosításában közreműködő OMME forrást az informatikai eszközökhöz (hiszen 

ezek támogatását csak az ezt megelőző időszakra, egyszeri alkalommal tervezte a jogalkotó). 

Felhívjuk a méhésztársak figyelmét, hogy a „méhészek kommunikációját segítő eszközök“ elnevezésű 

intézkedés támogatott eszközeinek listája tartalmazza az OMME és tagszervezetei által megvásárolható 

informatikai eszközök beszerzéséhez szükséges forrást, mely önmagában mindössze harmada a tavalyi 

extra-rövid (két hetes) támogatási időszakban a „laptopok“ vásárlására felhasznált keretösszegnek. Azaz, 

tavaly két hét alatt háromszor annyi támogatást kaptak a méhészek a laptopok vásárlására, mint idén egész 

évben és jövőre erre és az egyesületek informatikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló összeg. 

Így, a benyújtott támogatási kérelmek teljes összegű kifizetése rendkívül kockázatos, elképzelhető, hogy 

a rendelkezésre álló keret forráshiánya miatt nem teljes összegben kerülnek kifizetésre az ezekre az 

eszközökre igényelt támogatások. 

A fentiekre figyelemmel nem ajánljuk, hogy ebben a kategóriában a méhésztársak kérelmeket nyújtsanak 

be. Mindenki – ismerve a körülményeket, tudva azt, hogy véletlen, technikai hiba miatt maradt 

a rendeletben a lehetőség – a saját kockázatára nyújtson be kérelmet! 

 

Tagsági díj változás 

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az OMME Küldöttgyűlése 2021. október 03. napján határozatával 

jóváhagyta a tagsági díj emelését. Ennek értelmében 5000 forint/fő + 100 forint/méhcsalád összegre 

emelkedett tagdíjunk. Kérjük, hogy a 2022. évi tagsági díjat ennek megfelelően szíveskedjenek 

tagszervezetüknél befizetni. 
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ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÜLDÖTTGYŰLÉSE ÉS ELNÖKSÉGE ÁLTAL MEGHOZOTT  

2021. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA 

 

Időpont Határozat száma Határozatot hozó szervezet Határozat 

2021.02.10 EH 1/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME szerződést 
kössön 6 Ft/méhcsalád összegben, méhész szakmai 

felelőségbiztosításról az Aegon Biztosító Zrt.-vel. 

2021.02.10 EH 2/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME kérelmet 

nyújtson be az AM-nek a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 
módosításáról. 

2021.02.10 EH 3/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy az 

OMME megbízza a Kreatív műhely nevű céget arculati tervek 
kidolgozására. 

2021.02.10 EH 4/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag egyetért abban, hogy az OMME megkezdje a 

munkát a szakmaközi szervezetté válás érdekében.  

2021.02.10 EH 5/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 6 igen, 1 nem és 2 fő tartózkodása mellett egyetért abban, 

hogy az OMME osztalékként 6,4 millió forint eredményt vegyen ki az 
OMME Magyarország Kft. vagyonából. 

2021.02.10 EH 6/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 5 igen, 1 nem és 3 fő tartózkodása mellett egyetért abban, 

hogy az OMME 8,153 millió forint eredménytartalékot vegyen ki az 
OMME Magyarország Kft. vagyonából. 

2021.02.10 EH 7/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 1 igen, 8 nem szavazattal elutasítja a szerződés megkötését 
a Pharma Vet Kft.-vel. 

2021.02.10 EH 8/2021. (02.10.) OMME ELNÖKSÉG 
Az OMME kiváló méhész oklevelet adományoz az alábbi három 

méhésznek: Holló Róbert, Nagy Tibor, Bodnárné Fodor Zsuzsa. 

2021.02.18 EH 9./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME együttműködési 

megállapodást kössön a megtárgyalt tartalom szerint az Országos 

Erdészeti Egyesülettel. 
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2021.02.18 EH 10./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME pályázzon a 

2021. évi Hungarikum pályázaton, és kezdje meg a munkát a Központi 

Iroda egy kiadvány elkészítése érdekében és egy lehetséges rendezvény 
helyszín kidolgozásában. 

2021.02.18 EH 11./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 7 igen, 1 tartózkodás mellett elutasítja az etikai eljárás 

megindítását. 

2021.02.18 EH 12./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a kérelmező 1 millió forint, 

5 éves törlesztési időtartamban kamatmentes kölcsönben részesüljön az 
OMME Katasztrófa Alapjából. 

2021.02.18 EH 13./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag egyetért azzal, hogy az Elit Méhész 

Szövetkezetet levélben értesítse a Központi Iroda, hogy önálló 
tagszervezetként nem csatlakozhatnak az OMME-hoz, viszont valamely 

OMME tagszervezetbe beléphetnek. 

2021.02.18 EH 14./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG Az Elnökség egyhangúlag támogatja a mézkirálynő marketing kérelmét. 

2021.02.18 EH 15./2021. (02.18.)  OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a kérelmezőtől 
a méhes társasjátékot illetően gyártási és részletes költségvetési tervet 

fog kérni, amely alapján a későbbiekben dönthet a támogathatóságról. 

2021.03.24 EH 16./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Magyar Méhészeti Nemzeti 
Program 2021/2022 évi végrehajtási időszakaiban foglalt intézkedések 

módosításait. 

2021.03.24 EH 17./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az OMME 2020. évi beszámolóját. 

2021.03.24 EH 18./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az OMME 2020. évi egyszerűsített 

éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 

2021.03.24 EH 19./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az OMME Magyarország Kft. 
2020. évi pénzügyi beszámolóját. 

2021.03.24 EH 20./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az OMME 2021. évi munkatervét. 

2021.03.24 EH 21./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az OMME 2021. évi pénzügyi 
tervét. 

2021.03.24 EH 22./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 5 igen, 2 nem, 3 tartózkodással támogatja a beadott 
kutatási tervet, amelyet a Központi Iroda továbbít az 

Agrárminisztérium részére. 

2021.03.24 EH 23./2021. (03.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag támogatja a tumblebee.hu nevű webshop 

támogatási kérelmét. 

2021.04.28 EH 24./2021. (04.28) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a maradék gödöllői 

méhészeti kiseszköz licitálás nélkül, hirdetés útján kerüljön 
értékesítésre. 

2021.04.28 EH 25./2021. (04.28) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 8 igennel 2 tartózkodás mellett Simonné Venter Éva által 
megküldött tervet fogadja el. 
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2021.04.28 EH 26./2021. (04.28) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy amennyiben az OMME-nak 
lehetősége van, vásároljon gépjárműveket a szaktanácsadói hálózat 

részére. 

2021.06.24 EH 27./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az OMME kiállítóként részt 

vegyen a Bábolnai Gazdanapokon. 

2021.06.24 EH 28./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett támogatja a 

benyújtott kutatási tervet. 

2021.06.24 EH 29./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja az OMME celldömölki 

ingatlanának (479/10000-ed rész osztatlan közös tulajdon) értékesítését 
816.695 forintért. 

2021.06.24 EH 30./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a Küldöttgyűlés 2021. 
október 03. napján kerüljön megtartásra a Lurdy Házban. 

2021.06.24 EH 31./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az OMME a NÉBIH-el 
közösen kezdje meg országszerte a napraforgó és a kukorica virágából 

és címeréből a növényminték gyűjtését. 

2021.06.24 EH 32./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Jászsági Méhészegyesület 

marketing kérelmében foglaltakat, támogatva a kiemelt rendezvényt. 

2021.06.24 EH 33./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Zselici Méhész Egyesület 

marketing kérelmében foglaltakat, támogatva a kiemelt rendezvényt. 

2021.06.24 EH 34./2021. (06.24) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Sárvár és Vidéke Méhész 

Egyesület marketing kérelmében foglaltakat, támogatva a rendezvényt. 

2021.09.13 EH 35./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag egyetért abban, hogy az OMME 2021. évben 

– tekintettel a helyszín bérleti díjának emelkedésére, valamint a 
járványhelyzet miatti, várhatóan alacsony látogatottságra - ne tartsa 

meg az Újbudai Mézfesztivált. 

2021.09.13 EH 36./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag egyetért abban, hogy az OMME Elnöksége a 

kutatási beszámolókról szóló napirendi pontban történő 

határozathozatalhoz alakuljon át Szakmai Bíráló Bizottsággá. 

2021.09.13 EH 37./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja az ELKH 

ATK Növényvédelmi intézet „Herefiasítási illatanyagok 
mintavételezése és elemzése a Varroa atkák elterelésén alapuló új 

védekezési módszer kidolgozása“ c. kutatási beszámolóját. 

2021.09.13 EH 38./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézet 

által megküldött, a „Higiénikus pannon méh fenntartási és nemesítési 
genetikai kutatások” c. kutatási beszámolóját. 

2021.09.13 EH 39./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 4 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadja a Magyar 
Apiterápiás Társaság által benyújtott, „A méhészeti termékek gyártás 

technológiáihoz szükséges új tudásanyag megszerzése“ c. kutatási 
beszámolót. 
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2021.09.13 EH 40./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME, mint kiállító 

részt vegyen az OMÉK-on.  

2021.09.13 EH 41./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy 

az OMME a korábban megküldött, illetve az ülésen ismertetett szakmai 
anyagot küldje meg a Copa-Cogeca Mézmunkacsoportjának. 

2021.09.13 EH 42./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag egyetért abban, hogy az Elnökség javaslata 

a Küldöttgyűlésen a 2022. éi tagdíj mértékét illetően 5000 forint + 100 
forint/méhcsalád legyen. 

2021.09.13 EH 43./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a 2021. október 03-án 
megtartandó Küldöttgyűlés napirendi pontjait. 

2021.09.13 EH 44./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 7 igen és 1 nem szavazattal jóváhagyja a 2021. október 
03-án megtartandó Küldöttgyűlésen kötelező legyen a maszkhasználat. 

2021.09.13 EH 45./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Magyar Méhészeti Nemzeti 
Programból támogatandó növényfajok listáját. 

2021.09.13 EH 46./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett jóváhagyja a 

támogatói okirat kiadását. 

2021.09.13 EH 47./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Berettyóújfalu és Vidéke 

Méhészek Egyesület marketing kérelmében foglaltakat, támogatva a 
rendezvényt. 

2021.09.13 EH 48./2021. (09.13) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Sárvár és Vidéke 

Méhészegyesület marketing kérelmében foglaltakat, támogatva a 
rendezvényt. 

2021.10.03 KH 1./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 180 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 

Küldöttgyűlésen a szavazatszámláló bizottság tagjai a következő 
személyek legyenek: Molnár Ferenc, Nagy Csaba, Árgyelán János, 

Barkó Árpád és Kovács Csaba. 

2021.10.03 KH 2./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 180 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 

Küldöttgyűlésen a szavazatszámláló bizottságban Barkó Árpád helyett 

Nyerges József töltse be a tisztséget. 

2021.10.03 KH 3./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 171 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy 
Sebők Dávid legyen a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője. 

2021.10.03 KH 4./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 168 igen szavazattal, egy fő tartózkodása mellett 
elfogadja, hogy Molnár Klaudia és Berty Márton legyen a jegyzőkönyv 

hitelesítő. 

2021.10.03 KH 5./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 164 igen szavazattal, egy fő tartózkodása mellett 

elfogadja, hogy Bross Péter legyen a Küldöttgyűlés levezető elnöke. 

2021.10.03 KH 6./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 177 igen szavazattal, egy fő tartózkodása mellett 
elfogadja a Küldöttgyűlés napirendi pontjait azzal, hogy a napirendi 

pontok sorrendje megváltozzon, az ötödik napirendi pont helyén a 

tizenkettedik napirendi pontot tárgyalja a Küldöttgyűlés. 

2021.10.03 KH 7./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 171 igen szavazattal, 3 fő tartózkodása mellett 
elfogadja az OMME 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 



OMME beszámoló 2021. 

- 36 - 
 

2021.10.03 KH 8./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 173 igen szavazattal, egy fő tartózkodása mellett 
elfogadja az OMME 2020. évi egyszerűsített éves pénzügyi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 

2021.10.03 KH 9./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 173 igen szavazattal, kettő nem szavazattal és egy fő 

tartózkodása mellett elfogadja az OMME 2021. évi pénzügyi tervét. 

2021.10.03 KH 10./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 173 igen szavazattal, három fő tartózkodása mellett 

elfogadja az OMME 2021. évi munkatervét. 

2021.10.03 KH 11./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 164 igennel, 4 nemmel, 5 tartózkodás mellett elfogadja 
az OMME Ellenőrző Bizottságának 2020. évről szóló beszámolóját. 

2021.10.03 KH 12./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 172 igen szavazattal, egy nemmel, 4 tartózkodás 

mellett elfogadja az OMME Etikai és Fegyelmi Bizottság 2020. évről 

szóló beszámolóját. 

2021.10.03 KH 13./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 179 igen szavazattal elfogadja az OMME 2021. évi 
tagdíjának mértékére tett elnökségi javaslatot. 

2021.10.03 KH 14./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 163 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 9 tartózkodás 

mellett elfogadja, hogy az OMME Elnöksége megkezdje a munkát 

annak érdekében, hogy az OMME szakmaközi szervezetté váljon, azzal, 
hogy a szakmaközi válás előtt erről külön szavazzon a Küldöttgyűlés. 

2021.10.03 KH 15./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 169 igen szavazattal, egy fő tartózkodása mellett 
elfogadta, hogy az OMME Jelölő Bizottsága az alábbi személyekből 

álljon: Fekete József elnök, bizottsági tagok pedig: Sira Balázs, Nagy 
Csaba, Jenei Ferenc és Idó Gábor. 

2021.10.03 KH 16./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 166 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és egy fő 

tartózkodása mellett elfogadja az Elnökség javaslatát, amely szerint ne 
kerüljön megtartásra 2021. őszén egy újabb Küldöttgyűlés. 

2021.10.03 KH 17./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 127 igen szavazattal, 26 nem szavazattal, 6 fő 

tartózkodása mellett elfogadja, hogy az OMME 2022. évi tagdíja 5000 
forint + 100 forint/méhcsalád legyen. 

2021.10.03 KH 18./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 123 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 18 tartózkodás 

mellett helybenhagyja az Etikai és Fegyelmi Bizottság 7/2016. Et.B. 
számú határozatát, és végleges kizárás büntetésben részesíti Csuja 

Lászlót (2100 Gödöllő, Bethlen Gábor utca 15. sz. alatti lakos). 

2021.10.03 KH 19./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 

A Küldöttgyűlés 132 igen szavazattal egyhangúlag egyetért abban, 

hogy a Holló Róbertet, Nagy Tibort, Bodnárné Fodor Zsuzsát, Őri 
Józsefet, Idó Gábort és Simai Krisztiánt kiváló méhész oklevélben 

részesítse az OMME. 

2021.10.03 KH 20./2021. (10.03) KÜLDÖTTGYŰLÉS 
A Küldöttgyűlés 131 igen szavazattal egyhangúlag egyetért abban, 
hogy Czémán László és Molnár György posztumusz Magyar 

Méhészetért Emlékérem kitüntetésben részesüljön. 
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2021.12.01 EH 49./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME tavaszi 
Országos Vezetőségi ülése 2022. március 05. napján kerüljön 

megtartásra a Lurdy Házban. 

2021.12.01 EH 50./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME tavaszi 

Küldöttgyűlése 2022. április 02. napján kerüljön megtartásra a Lurdy 
Házban. 

2021.12.01 EH 51./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag egyetért abban, hogy az OMME az 

üzletekben kapható, rossz minőségű mézekre történő figyelemfelhívás 
érdekében demonstrációt szervezzen a későbbiekben. 

2021.12.01 EH 52./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME legyártassa a 

bemutatott hologramos tagsági kártya érvényesítő matricákat.  

2021.12.01 EH 53./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME szakmai 

fórumot, beszélgetést tartson a mézkereskedőkkel 2021.12.01-én a 

Lurdy Házban.  

2021.12.01 EH 54./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag hozzájárul közös sajtónyilatkozat kiadásához 
a Magyar Mézkiszerelők Egyesületével. 

2021.12.01 EH 55./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 
Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy az OMME Tapolcai 
Szervezete 34.120 forint marketing támogatást és egy bemutató 

keretkészletet kapjon marketing támogatásként. 

2021.12.01 EH 56./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Gajdos Máté 

méhésztárs méhészetét bemutató méhészetté nyilvánítsa az OMME, 
illetve iyen tárgyú vele szerződést kössön vele a központ. 

2021.12.01 EH 57./2021. (12.01) OMME ELNÖKSÉG 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem „Méhészeti kutatások a fenntartható 

méhészkedés érdekében“ c. kutatási tervét, amelyet felterjeszt az 

Agrárminisztériumhoz jóváhagyás céljából. 
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OMME Katasztrófa Alap 

2020. december 31-én az OMME Katasztrófa Alapjában 23.824.841 Ft volt, amelyhez 2021. évben új 

tőkeösszeg nem került elkülönítésre. 

2021. évben 1.000.000 Ft kamatmentes, visszatérítendő támogatás került kifizetésre az alapból, valamint 

1.250.000 Ft-ot fizettek vissza. 

Bankköltségünk 14.120 Ft volt, így 2021. december 31-én az alapban, az OMME pénzforgalmi 

bankszámláján 24.060.721 Ft állt rendelkezésre. 

 

OMME Marketing Alap 

2021. december 31-ig lejelentett 995.332 méhcsalád alapján 22.892.636 Ft került a marketing alapba az év 

folyamán elkülönítésre. A biztosított keretösszegből az év folyamán maradt 14.091.423 Ft. Sajnos 

a koronavírus járvány miatt ismét nem tarthattuk meg szokásos rendezvényeinket, sajtóeseményeinket. A 

marketing alapból történő kiadásokat csökkentette a sikeres Hungarikum pályázat is. 

 

OMME Termelői Zárszalag 

Nyilvántartásunk alapján 1382 méhésztársunk rendelkezik OMME zárszalag szerződéssel. A felhasználók 

köre a 2021. év folyamán 25 új taggal bővült. 2021. évben az OMME tagsággal rendelkező méhészek 

összesen 406.406 db zárszalagot vásároltak. A 2007. évi indulástól számítva eddig összesen 6.466.739 db 

került értékesítésre. 

 

OMME Taglétszám és Méhcsaládszám 

2021-ben a tagszervezetek által történt lejelentés alapján 13.712 fő OMME tagot tartunk nyilván, amely 

tagság 995.332 db méhcsaláddal gazdálkodik. Az OMME 2021. évi tagdíjbevétele 141.049.670 Ft volt. 

 

A tárgyévi adatokat, valamint ez előző évek adatait tartalmazó diagramok a következő oldalon 

megtekinthetőek. 
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Méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének, valamint 

terjesztésének támogatása 

A „Méhegészségügyi ismeretek - Szemelvények külföldi tapasztalatok alapján” c. sorozat 16. része jelent 

meg az idei évben. A kötet összesen 31 cikket tartalmaz, a főbb méhbetegségek - varroa atka, nozéma-

fertőzés, méhmérgezés, méz minőségének védelme méhkártevők okozta - valamint egyéb 

méhegészségügyi problémák témakörében. Az idei évben 13.000 példányban jelentettük meg 

kiadványunkat, melyeket a megyei szaktanácsadók juttattak el Egyesületeinkhez. A kiadvány 

elkészítésének teljes költsége 5.800.000 forint, ami tartalmazza a fordítók, szerkesztő, korrektor, szakmai 

lektor és a nyomtatás költségét.  

 

Regionális rendezvény, kongresszus szervezése és az azokon való részvétel, nemzetközi rendezvény, 

konferencia, kiállítás, tanulmányutak szervezése és az azokon való részvétel, valamint elméleti 

ismeretterjesztés támogatása  

 

Országszerte 36 támogatott méhészeti rendezvény került megrendezésre. Több mint 300 rendezvény 

maradt el a COVID miatt. 

  

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

36   7.873.138 21 

 

 

Bemutató méhészetek látogatásának támogatása  

 

Országszerte 6 bemutató méhészet látogatást szerveztek meg az egyesületek. 2020-ban ez a szám 30 volt. 

A COVID járvány miatt nem lehetett szervezni ilyen eseményeket. 

 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

6 2.4490.216 34 

 

Méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása 

 

A méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása jogcímben összesen 

1278 db kifizetési kérelem érkezett be az Államkincstárhoz.  

 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

1.278 171.837.123 94 
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Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása (gyógyszer-cukor) 

 

A „gyógyszer-cukor” támogatási igény minden évben meghaladja a rendelkezésre álló keretet. A Nemzeti 

Program fennállása óta 2021 volt a legtöbb forrást igénylő év.  

 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

7.629 1.104.624.749 89 

 

 

 
 

Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása (aljdeszka) 

 

A jogcím 2019/2020-as évben jelentős forrás bővítést kapott és kibővítésre került a virágporszedős 

aljdeszka vásárlási lehetőséggel. Korábbi években jellemzően 80-90 szokott beérkezni, tavaly ez a szám 

231 volt. 

 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

237  44.007.240 89 

 

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása ("kis és nagyeszközök" 

beszerzésének támogatása) 

  

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

2.438 398.253.358 99 
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OMME termelői mézesüveg beszerzése 

 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

953 62.358.005 57 

 

OMME méz-zárszalag beszerzése 

 

 

 

 

 

 

 

Méhanya támogatás 

 

 

 

 

 

 

 

Mézvizsgálati eredmények: 

2021. évben az OMME 160 hazai és külföldi mézmintát vizsgáltatott meg. 2 részre bonthatjuk az 

eredményeket. Az 1. táblázatban a boltok polcairól levett mézek eredményei láthatóak. A nagy 

szupermarketek polcairól 35 mintát vettünk le. A 2. táblázatban a 2020-as évben termelőktől gyűjtött 126 

db akác és vegyesméz minta eredményei kerültek. A 3. sz. táblázat a termelői akácmézek változó 

paramétereit tartalmazza fél éves bontásba. 

1. sz. táblázat: 

Üzlet/Gyártó/Forgalmazó neve 
HMF 

mg/kg 
Diasztáz 
aktivitás 

Fruktóz 
g/100g 

Glükóz 
g/100g 

Szacharóz 
g/100g 

F+G 
g/100g 

F/G 
Pollenszám/g 

méz 
Pollensűrűség 

Lidl/ Méhecske Bt. 
Vegyes 
virág 

30,4 9,7 39,2 35,0 <0,5 74,2 1,12 4788 alacsony 

Lidl/ Méhecske Bt. Akác 14,6 11,4 44,4 27,9 <0,5 72,3 1,59 1688 alacsony 

Lidl/ Lidl Magyarország Bt Hárs 
10,9 12,8 38,5 31,9 <0,5 70,4 1,21 2102 alacsony 

Lidl/ Lidl Magyarország Bt 
Vegyes 
virág 

7,6 13,1 40,9 36,2 <0,5 77,1 1,13 2389 alacsony 

Nagy és fia akác 10,2 10,9 42,3 29,3 <0,5 71,6 1,44 2142 alacsony 

Tesco/Klenáncz József ev. Akác 
12,9 8,9 38,8 30,5 0,8 69,3 1,27 1225 alacsony 

Tesco/Klenáncz József ev. 
Vegyes 
virág 

12,0 11,0 39,6 36,7 <0,5 76,3 1,08 2571 alacsony 

Tesco/Aranynektár Kft. 
Vegyes 
virág 

6,6 13,5 40,3 36,7 <0,5 77,0 1,10 3229 alacsony 

CBA (Príma)/ Klenáncz 
József ev. akác 

23,2 9,0 39,5 30,5 1,1 70,0 1,30 1112 alacsony 

CBA (Príma)/ Klenáncz 
József ev. 

Vegyes 
virág 

8,4 14,1 38,5 36,5 <0,5 75,1 1,05 1784 alacsony 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

66 1.985.535 36 

2020/2021 

végrehajtási 

időszak 

Kifizetési kérelmek száma (db) 
Felhasznált összeg 

(Forint) 

Kihasználtsági 

mutató (%) 

2790 312.943.316 101 
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CBA (Príma)/ Klenáncz 
József ev. Akác 

21,9 7,0 40,2 28,6 0,6 68,8 1,40 1076 alacsony 

CBA (Príma)/ Klenáncz 
József ev. Akác 

11,6 12,6 38,1 35,8 <0,5 73,9 1,06 2769 alacsony 

CBA (Príma)/ Natur-Sz. Kft Akác 
6,0 14,3 41,8 27,3 <0,5 69,1 1,53 738 alacsony 

CBA (Príma)/ Natur-Sz. Kft 
Vegyes 
virág 

33,2 8,7 39,7 35,8 <0,5 75,5 1,11 1659 alacsony 

CBA (Príma)/ Íz-Food Kft Akác 
19,8 6,3 41,1 26,8 <0,5 67,9 1,53 118 alacsony 

CBA (Príma)/ Íz-Food Kft 
Vegyes 
virág 

20,7 11,9 38,8 35,3 <0,5 74,0 1,10 1245 alacsony 

KÉK ABC/ Coco trade 
Vegyes 
virág 

69,7 3,9 42,8 33,7 <0,5 76,5 1,27 670 alacsony 

KÉK ABC/ Coco trade 
Vegyes 
virág 

73,7 3,4 44,0 36,7 0,5 80,7 1,20 93 alacsony 

Penny Market Kft Akác 21,2 11,4 38,6 30,4 2,9 69,1 1,27 1148 alacsony 

Penny Market Kft 
Vegyes 
virág 

14,0 11,4 37,8 36,2 <0,5 73,9 1,04 4011 alacsony 

Penny Market Kft Akác 10,9 10,4 38,9 31,0 0,8 69,9 1,25 1850 alacsony 

Penny Market Kft 
Vegyes 
virág 

14,9 12,5 40,2 36,1 <0,5 76,3 1,11 1551 alacsony 

Auchan Magyarország Kft. Akácméz 
19,4 7,0 43,8 25,3 <0,5 69,0 1,73 592 alacsony 

Auchan Magyarország Kft. 
Vegyes 
virág 

4,0 9,4 40,2 34,3 <0,5 74,4 1,17 3022 alacsony 

Auchan Magyarország Kft./ 
Klenáncz méhészet 

Vegyes 
virág 

22,4 10,1 37,4 31,5 <0,5 68,9 1,18 2621 alacsony 

COOP/ Aranynektár Kft. 
Vegyes 
virág 

84,2 5,5 39,7 30,3 <0,5 70,0 1,31 1414 alacsony 

COOP/ Nyírség Méz Kft. Akácméz 11,9 12,3 41,9 28,4 <0,5 70,3 1,47 1576 alacsony 

COOP/Aranynektár Kft.  
Vegyes 
virág 

33,1 7,0 38,8 32,2 <0,5 71,0 1,21 6032 közepes 

COOP/ Aranynektár Kft. Akácméz 21,8 5,7 42,8 25,1 <0,5 67,9 1,71 1550 alacsony 

Spar/ Alba-Méz Kft.  Akác 7,6 12,9 41,8 29,9 <0,5 71,7 1,40 1718 alacsony 

Spar/ Mézes- Kert 2002 
Kft. Akác 

7,9 10,7 44,0 26,7 <0,5 70,7 1,65 325 alacsony 

Aldi/Alba-Méz Kft. Akác 7,9 14,0 42,0 29,6 <0,5 71,6 1,42 2081 alacsony 

Spar/ Alba-Méz Kft.  Akác 11,4 9,5 41,8 28,9 <0,5 70,7 1,45 784 alacsony 

Spar/ Alba-Méz Kft.  Akác 16,8 13,1 41,6 29,6 <0,5 71,2 1,41 1912 alacsony 

 

2. sz. táblázat: 

 

Minta 
A címkére írt 
megnevezés 

HMF 
mg/kg 

Diasztáz 
aktivitás 

Fruktóz 
g/100g 

Glükóz 
g/100g 

Szacharóz 
g/100g 

F+G 
g/100g 

F/G 
Pollenszám/g 

méz 
Pollensűrűség 

BA01 Akác 3,8 17,0 44,6 28,1 <0,5 72,8 1,59 291 alacsony 

BA02 Akác 8,6 9,2 38,7 28,8 <0,5 67,5 1,34 188 alacsony 

BA03 Akác 8,8 8,9 38,3 29,2 <0,5 67,5 1,31 1148 alacsony 

BA04 Akác 1,7 25,3 43,4 28,5 <0,5 71,9 1,52 292 alacsony 

BA05 Akác 4,2 12,1 45,8 27,4 <0,5 73,3 1,67 516 alacsony 

BA06 Akác 5,4 12,2 43,2 29,3 <0,5 72,5 1,47 2382 alacsony 

BA07 Akác 7,3 8,7 30,9 24,5 19,0 55,4 1,26 873 alacsony 

BA08 Akác 20,1 7,9 39,8 27,5 <0,5 67,3 1,45 1634 alacsony 

BA09 Akác 12,6 3,4 38,2 33,2 0,5 71,4 1,15 899 alacsony 
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BA10 Akác 7,6 15,2 42,7 30,0 <0,5 72,6 1,42 7041 közepes 

BA11 Akác 2,4 19,6 43,6 27,0 <0,5 70,7 1,61 431 alacsony 

BA12 Akác 7,1 14,6 39,4 30,6 <0,5 70,0 1,29 1789 alacsony 

BA13 Akác 1,4 21,5 43,5 27,8 <0,5 71,3 1,56 859 alacsony 

BA14 Akác 1,8 15,8 43,8 28,1 <0,5 71,9 1,56 326 alacsony 

BA15 Akác 4,6 11,9 43,2 28,8 <0,5 72,0 1,50 810 alacsony 

BA16 Akác 3,5 9,5 37,4 26,7 7,1 64,1 1,40 2825 alacsony 

BA17 Akác 6,4 14,7 44,3 28,5 <0,5 72,8 1,55 1263 alacsony 

BA18 Akác 3,1 18,6 42,3 30,2 <0,5 72,4 1,40 3036 alacsony 

BA19 Akác 21,1 5,0 38,3 25,7 5,8 64,0 1,49 822 alacsony 

BA20 Akác 2,0 24,8 42,9 29,2 <0,5 72,1 1,47 2791 alacsony 

BA21 Akác 57,3 6,4 43,1 25,0 <0,5 68,1 1,72 1097 alacsony 

BA22 Akác 1,3 18,5 43,5 28,4 <0,5 71,9 1,53 450 alacsony 

BAHA1 virág 2,1 19,6 38,9 36,8 <0,5 75,7 1,06 871 alacsony 

BE01 akác 6,3 15,4 44,4 29,4 <0,5 73,8 1,51 1274 alacsony 

BE02 Vegyes 5,9 5,6 41,5 38,0 <0,5 79,5 1,09 3870 alacsony 

BE03 Vegyes 30,5 7,0 40,4 38,0 <0,5 78,4 1,06 1757 alacsony 

BE04 akác 18,3 4,0 41,1 27,6 <0,5 68,7 1,49 255 alacsony 

BE05 Vegyes 7,5 16,6 42,3 33,8 <0,5 76,1 1,25 350 alacsony 

BKK01 Akác 3,8 16,1 40,0 27,7 <0,5 67,8 1,44 508 alacsony 

BKK02 Selyemfű 25,1 8,7 40,8 30,8 <0,5 71,7 1,32 2369 alacsony 

BKK03 Akác 2,3 10,4 40,7 38,1 <0,5 78,7 1,07 662 alacsony 

BKK04 Selyemfű 9,6 15,6 41,7 30,6 <0,5 72,3 1,36 495 alacsony 

BKK05 Repce 1,5 12,3 37,8 36,2 <0,5 74,0 1,05 2779 alacsony 

BKK06 Mustár 10,0 12,5 41,3 30,5 <0,5 71,8 1,35 2460 alacsony 

BO20 Akác 8,1 7,7 43,9 27,8 <0,5 71,7 1,58 1076 alacsony 

BO21 Akác 7,1 8,8 40,6 29,3 <0,5 69,8 1,39 9143 közepes 

BO22 akác 7,7 9,8 42,4 32,4 <0,5 74,8 1,31 1013 alacsony 

BO23 Akác 9,5 17,5 42,4 28,4 <0,5 70,8 1,49 2479 alacsony 

BO24 Akác 9,4 13,3 41,0 28,9 <0,5 69,9 1,42 2690 alacsony 

BO25 Akác 2,0 21,3 43,5 27,3 <0,5 70,8 1,59 466 alacsony 

BO26 Vegyes 206,0 <1 30,7 32,8 11,1 63,5 0,94 13 alacsony 

BO27 Akác 0,8 20,3 43,6 26,3 <0,5 69,9 1,66 298 alacsony 

BO28 Akác 24,7 6,3 42,2 29,1 <0,5 71,3 1,45 556 alacsony 

BO29 Akác 2,0 17,2 44,2 29,3 <0,5 73,4 1,51 1006 alacsony 

BO30 Akác 2,5 8,7 43,1 29,7 <0,5 72,7 1,45 977 alacsony 

BU1 Akác 3,9 15,0 43,8 27,8 <0,5 71,6 1,58 826 alacsony 

BU2 akác 7,2 3,0 31,4 20,1 22 51,5 1,56 197 alacsony 

BU3 akác 15,4 7,0 37,9 28,6 4,2 66,5 1,32 515 alacsony 

BU4 akác 5,3 15,3 44,3 28,1 <0,5 72,5 1,58 371 alacsony 

BU5 akác 37,3 5,7 42,2 30,0 <0,5 72,2 1,41 2705 alacsony 

CSO1 Akác 2,3 20,4 40,3 28,0 <0,5 68,4 1,44 1563 alacsony 

CSO10 Akác 7,0 22,3 44,8 32,9 <0,5 77,8 1,36 1774 alacsony 

CSO2 Akác 2,2 18,6 40,8 26,8 <0,5 67,6 1,52 1679 alacsony 

CSO3 Akác 4,0 20,4 42,0 30,5 <0,5 72,5 1,38 1697 alacsony 

CSO4 Vegyes 13,5 17,4 35,7 35,3 <0,5 70,9 1,01 7786 közepes 

CSO5 Akác 14,2 11,0 39,6 27,6 <0,5 67,1 1,43 1783 alacsony 

CSO6 Akác 13,2 9,4 41,9 28,8 0,6 70,7 1,45 712 alacsony 
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CSO7 Akác 3,2 11,6 44,2 26,2 0,5 70,4 1,69 3343 alacsony 

CSO8 Akác-repce 14,2 16,0 38,5 32,6 <0,5 71,1 1,18 5295 közepes 

CSO9 Akác 27,2 4,2 42,0 31,3 <0,5 73,3 1,34 517 alacsony 

FE1 Akác 21,1 7,1 44,1 27,5 <0,5 71,6 1,60 1984 alacsony 

FE2 Akác 5,1 15,4 43,1 28,4 <0,5 71,6 1,52 2424 alacsony 

FE3 Akác 5,8 13,2 40,7 29,8 <0,5 70,5 1,37 458 alacsony 

FE4 Akác 1,5 12,3 44,1 27,6 0,8 71,7 1,60 1045 alacsony 

FE5 Akác 1,7 16,1 43,9 29,5 0,7 73,4 1,49 1267 alacsony 

GY001 Akác 4,7 13,4 41,4 31,4 <0,5 72,8 1,32 1105 alacsony 

GY002 Akác 11,0 8,6 39,6 31,3 <0,5 71,0 1,27 1718 alacsony 

GY003 Akác 16,7 10,2 42,4 30,0 <0,5 72,3 1,42 907 alacsony 

GY004 Akác 24,7 9,6 43,0 25,0 <0,5 68,0 1,72 681 alacsony 

GY005 Akác 6,2 15,9 41,7 32,2 <0,5 73,8 1,30 2265 alacsony 

HA01 Vegyes 18,4 12,4 40,0 35,2 <0,5 75,3 1,14 2306 alacsony 

HA02 Akác 6,1 7,2 36,0 27,6 3,3 63,6 1,31 1027 alacsony 

HA03 Akác 3,0 12,1 42,9 28,0 <0,5 70,9 1,54 274 alacsony 

HA04 virág 73,0 3,6 39,2 37,9 <0,5 77,1 1,03 671 alacsony 

HE01 Selyemfű 1,8 24,3 38,0 31,1 <0,5 69,1 1,22 633 alacsony 

HE02 Akác 1,2 9,6 40,4 29,8 0,8 70,2 1,35 852 alacsony 

HE03 Akác 18,2 6,8 39,5 30,2 3,4 69,7 1,31 852 alacsony 

HE04 Akác 19,5 1,6 35,9 26,5 <0,5 62,4 1,35 13 alacsony 

HE05 Akác 1,7 23,8 45,1 27,0 <0,5 72,2 1,67 317 alacsony 

JASZ1 akác 20,2 15,7 53,7 21,9 <0,5 75,5 2,46 996 alacsony 

JUH1 virág 85,8 2,7 40,8 33,3 <0,5 74,1 1,23 3867 alacsony 

KO1 Akác 28,5 5,0 41,6 26,9 2,4 68,6 1,55 397 alacsony 

KO2 Akác 12,2 13,3 38,8 30,8 <0,5 69,6 1,26 857 alacsony 

KO3 Vegyes 14,1 16,5 34,3 31,1 <0,5 65,5 1,10 2516 alacsony 

KO4 Akác 8,2 7,8 38,7 32,0 1,9 70,6 1,21 2606 alacsony 

KO5 Vegyes 14,4 6,9 40,5 34,2 0,7 74,7 1,19 3804 alacsony 

KO6 Hárs 57,8 7,7 39,5 32,7 <0,5 72,3 1,21 450 alacsony 

KO7 Facélia 17,2 12,1 38,4 30,9 1,7 69,3 1,24 2740 alacsony 

KO8 Akác 9,2 10,8 43,4 26,8 <0,5 70,2 1,62 419 alacsony 

MOL1 akác 2,4 17,8 42,9 27,7 <0,5 70,6 1,55 800 alacsony 

NO-001 Vegyes 8,4 17,7 38,9 33,2 <0,5 72,1 1,17 4528 alacsony 

NO-002 Akác 2,1 16,3 41,8 28,6 0,6 70,3 1,46 4485 alacsony 

NO-003 Akác 15,1 11,0 32,9 25,0 10,2 57,9 1,31 768 alacsony 

NO-004 Akác 3,2 13,2 42,3 25,6 <0,5 67,9 1,65 171 alacsony 

So01 Akác 5,4 12,5 42,9 27,6 <0,5 70,5 1,55 1034 alacsony 

So02 Akác 2,5 16,2 43,0 27,5 <0,5 70,6 1,56 568 alacsony 

So03 Akác 5,3 17,7 43,2 29,2 1,7 72,4 1,48 1193 alacsony 

So04 Akác 2,6 22,5 44,3 25,9 <0,5 70,2 1,71 249 alacsony 

So05 Akác 13,0 5,3 43,1 27,4 <0,5 70,5 1,58 859 alacsony 

So06 Akác 5,6 13,5 42,5 31,1 <0,5 73,6 1,37 2793 alacsony 

SZA05 Akác 3,5 11,1 42,2 26,6 <0,5 68,8 1,59 461 alacsony 

SZA06 Akác 18,1 6,3 43,2 28,4 <0,5 71,6 1,52 238 alacsony 

To10 Akácméz 1,7 14,4 43,2 26,0 <0,5 69,2 1,66 263 alacsony 

To11 Akácméz 13,2 6,6 43,8 26,2 <0,5 70,1 1,67 1329 alacsony 

To12 Akác 15,8 24,8 39,9 31,5 <0,5 71,4 1,27 734 alacsony 
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To13 Akác 8,9 6,3 40,9 30,2 <0,5 71,0 1,35 173 alacsony 

To14 Vegyes 7,8 4,6 36,6 30,5 1,9 67,0 1,20 174 alacsony 

To8 Akácméz 9,9 8,1 43,5 26,7 <0,5 70,2 1,63 1745 alacsony 

To9 Akácméz 5,8 11,1 41,2 29,4 <0,5 70,6 1,40 693 alacsony 

VAS01 Akác 13,6 10,0 42,0 26,9 <0,5 68,9 1,56 990 alacsony 

VAS02 Akác 7,0 19,6 42,5 29,2 <0,5 71,7 1,46 328 alacsony 

VAS03 Akác 3,3 11,0 43,2 27,4 <0,5 70,6 1,58 2948 alacsony 

VAS04 Akác 10,3 10,8 43,9 26,7 1,0 70,6 1,65 160 alacsony 

VAS05 Akác 4,5 26,2 41,2 28,7 <0,5 69,9 1,44 1032 alacsony 

Ve01 Akác 1,8 15,1 44,1 25,6 <0,5 69,7 1,72 740 alacsony 

Ve02 Selyemfű+ 9,9 6,3 39,0 35,9 <0,5 75,0 1,09 658 alacsony 

Ve03 Akác 3,4 10,0 42,2 27,1 0,6 69,3 1,56 321 alacsony 

Ve04 Facélia 3,8 24,7 38,6 32,3 <0,5 70,9 1,19 2668 alacsony 

Ve05 Akác 4,0 16,3 41,8 26,7 <0,5 68,5 1,56 700 alacsony 

Ve06 Akác 4,2 15,5 42,2 27,3 <0,5 69,5 1,54 697 alacsony 

Ve07 Akác 9,5 12,3 37,5 23,0 <0,5 60,5 1,63 330 alacsony 

Za-1 Akác 1,7 17,2 43,3 27,9 <0,5 71,3 1,55 5721 közepes 

Za-2 Akác 2,3 24,5 42,2 29,3 <0,5 71,5 1,44 1870 alacsony 

Za-3 Akác 7,0 10,4 42,8 27,9 0,6 70,7 1,53 893 alacsony 

Za-4 Akác 14,7 7,8 42,5 27,2 <0,5 69,6 1,56 369 alacsony 

Za-5 Akác 1,9 26,0 43,4 27,2 <0,5 70,5 1,60 763 alacsony 

 

 
3. sz. táblázat: 

 

Minta 
A címkére írt 
megnevezés 

HMF 
mg/kg 

Diasztáz 
aktivitás 

Fruktóz 
g/100g 

Glükóz 
g/100g 

Szacharóz 
g/100g 

F+G 
g/100g 

F/G 
Pollenszám/g 

méz 
Pollensűrűség 

BA01 Akác 3,8 17,0 44,6 28,1 <0,5 72,8 1,59 291 alacsony 

BA02 Akác 8,6 9,2 38,7 28,8 <0,5 67,5 1,34 188 alacsony 

BA03 Akác 8,8 8,9 38,3 29,2 <0,5 67,5 1,31 1148 alacsony 

BA04 Akác 1,7 25,3 43,4 28,5 <0,5 71,9 1,52 292 alacsony 

BA05 Akác 4,2 12,1 45,8 27,4 <0,5 73,3 1,67 516 alacsony 

BA06 Akác 5,4 12,2 43,2 29,3 <0,5 72,5 1,47 2382 alacsony 

BA07 Akác 7,3 8,7 30,9 24,5 19,0 55,4 1,26 873 alacsony 

BA08 Akác 20,1 7,9 39,8 27,5 <0,5 67,3 1,45 1634 alacsony 

BA09 Akác 12,6 3,4 38,2 33,2 0,5 71,4 1,15 899 alacsony 

BA10 Akác 7,6 15,2 42,7 30,0 <0,5 72,6 1,42 7041 közepes 

BA11 Akác 2,4 19,6 43,6 27,0 <0,5 70,7 1,61 431 alacsony 

BA12 Akác 7,1 14,6 39,4 30,6 <0,5 70,0 1,29 1789 alacsony 

BA13 Akác 1,4 21,5 43,5 27,8 <0,5 71,3 1,56 859 alacsony 

BA14 Akác 1,8 15,8 43,8 28,1 <0,5 71,9 1,56 326 alacsony 

BA15 Akác 4,6 11,9 43,2 28,8 <0,5 72,0 1,50 810 alacsony 

BA16 Akác 3,5 9,5 37,4 26,7 7,1 64,1 1,40 2825 alacsony 

BA17 Akác 6,4 14,7 44,3 28,5 <0,5 72,8 1,55 1263 alacsony 

BA18 Akác 3,1 18,6 42,3 30,2 <0,5 72,4 1,40 3036 alacsony 

BA19 Akác 21,1 5,0 38,3 25,7 5,8 64,0 1,49 822 alacsony 
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BA20 Akác 2,0 24,8 42,9 29,2 <0,5 72,1 1,47 2791 alacsony 

BA21 Akác 57,3 6,4 43,1 25,0 <0,5 68,1 1,72 1097 alacsony 

BA22 Akác 1,3 18,5 43,5 28,4 <0,5 71,9 1,53 450 alacsony 

BAHA1 virág 2,1 19,6 38,9 36,8 <0,5 75,7 1,06 871 alacsony 

BE01 akác 6,3 15,4 44,4 29,4 <0,5 73,8 1,51 1274 alacsony 

BE02 Vegyes 5,9 5,6 41,5 38,0 <0,5 79,5 1,09 3870 alacsony 

BE03 Vegyes 30,5 7,0 40,4 38,0 <0,5 78,4 1,06 1757 alacsony 

BE04 akác 18,3 4,0 41,1 27,6 <0,5 68,7 1,49 255 alacsony 

BE05 Vegyes 7,5 16,6 42,3 33,8 <0,5 76,1 1,25 350 alacsony 

BKK01 Akác 3,8 16,1 40,0 27,7 <0,5 67,8 1,44 508 alacsony 

BKK02 Selyemfű 25,1 8,7 40,8 30,8 <0,5 71,7 1,32 2369 alacsony 

BKK03 Akác 2,3 10,4 40,7 38,1 <0,5 78,7 1,07 662 alacsony 

BKK04 Selyemfű 9,6 15,6 41,7 30,6 <0,5 72,3 1,36 495 alacsony 

BKK05 Repce 1,5 12,3 37,8 36,2 <0,5 74,0 1,05 2779 alacsony 

BKK06 Mustár 10,0 12,5 41,3 30,5 <0,5 71,8 1,35 2460 alacsony 

BO20 Akác 8,1 7,7 43,9 27,8 <0,5 71,7 1,58 1076 alacsony 

BO21 Akác 7,1 8,8 40,6 29,3 <0,5 69,8 1,39 9143 közepes 

BO22 akác 7,7 9,8 42,4 32,4 <0,5 74,8 1,31 1013 alacsony 

BO23 Akác 9,5 17,5 42,4 28,4 <0,5 70,8 1,49 2479 alacsony 

BO24 Akác 9,4 13,3 41,0 28,9 <0,5 69,9 1,42 2690 alacsony 

BO25 Akác 2,0 21,3 43,5 27,3 <0,5 70,8 1,59 466 alacsony 

BO26 Vegyes 206,0 <1 30,7 32,8 11,1 63,5 0,94 13 alacsony 

BO27 Akác 0,8 20,3 43,6 26,3 <0,5 69,9 1,66 298 alacsony 

BO28 Akác 24,7 6,3 42,2 29,1 <0,5 71,3 1,45 556 alacsony 

BO29 Akác 2,0 17,2 44,2 29,3 <0,5 73,4 1,51 1006 alacsony 

BO30 Akác 2,5 8,7 43,1 29,7 <0,5 72,7 1,45 977 alacsony 

BU1 Akác 3,9 15,0 43,8 27,8 <0,5 71,6 1,58 826 alacsony 

BU2 akác 7,2 3,0 31,4 20,1 22 51,5 1,56 197 alacsony 

BU3 akác 15,4 7,0 37,9 28,6 4,2 66,5 1,32 515 alacsony 

BU4 akác 5,3 15,3 44,3 28,1 <0,5 72,5 1,58 371 alacsony 

BU5 akác 37,3 5,7 42,2 30,0 <0,5 72,2 1,41 2705 alacsony 

CSO1 Akác 2,3 20,4 40,3 28,0 <0,5 68,4 1,44 1563 alacsony 

CSO10 Akác 7,0 22,3 44,8 32,9 <0,5 77,8 1,36 1774 alacsony 

CSO2 Akác 2,2 18,6 40,8 26,8 <0,5 67,6 1,52 1679 alacsony 

CSO3 Akác 4,0 20,4 42,0 30,5 <0,5 72,5 1,38 1697 alacsony 

CSO4 Vegyes 13,5 17,4 35,7 35,3 <0,5 70,9 1,01 7786 közepes 

CSO5 Akác 14,2 11,0 39,6 27,6 <0,5 67,1 1,43 1783 alacsony 

CSO6 Akác 13,2 9,4 41,9 28,8 0,6 70,7 1,45 712 alacsony 

CSO7 Akác 3,2 11,6 44,2 26,2 0,5 70,4 1,69 3343 alacsony 

CSO8 Akác-repce 14,2 16,0 38,5 32,6 <0,5 71,1 1,18 5295 közepes 

CSO9 Akác 27,2 4,2 42,0 31,3 <0,5 73,3 1,34 517 alacsony 

FE1 Akác 21,1 7,1 44,1 27,5 <0,5 71,6 1,60 1984 alacsony 

FE2 Akác 5,1 15,4 43,1 28,4 <0,5 71,6 1,52 2424 alacsony 

FE3 Akác 5,8 13,2 40,7 29,8 <0,5 70,5 1,37 458 alacsony 

FE4 Akác 1,5 12,3 44,1 27,6 0,8 71,7 1,60 1045 alacsony 

FE5 Akác 1,7 16,1 43,9 29,5 0,7 73,4 1,49 1267 alacsony 

GY001 Akác 4,7 13,4 41,4 31,4 <0,5 72,8 1,32 1105 alacsony 

GY002 Akác 11,0 8,6 39,6 31,3 <0,5 71,0 1,27 1718 alacsony 
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GY003 Akác 16,7 10,2 42,4 30,0 <0,5 72,3 1,42 907 alacsony 

GY004 Akác 24,7 9,6 43,0 25,0 <0,5 68,0 1,72 681 alacsony 

GY005 Akác 6,2 15,9 41,7 32,2 <0,5 73,8 1,30 2265 alacsony 

HA01 Vegyes 18,4 12,4 40,0 35,2 <0,5 75,3 1,14 2306 alacsony 

HA02 Akác 6,1 7,2 36,0 27,6 3,3 63,6 1,31 1027 alacsony 

HA03 Akác 3,0 12,1 42,9 28,0 <0,5 70,9 1,54 274 alacsony 

HA04 virág 73,0 3,6 39,2 37,9 <0,5 77,1 1,03 671 alacsony 

HE01 Selyemfű 1,8 24,3 38,0 31,1 <0,5 69,1 1,22 633 alacsony 

HE02 Akác 1,2 9,6 40,4 29,8 0,8 70,2 1,35 852 alacsony 

HE03 Akác 18,2 6,8 39,5 30,2 3,4 69,7 1,31 852 alacsony 

HE04 Akác 19,5 1,6 35,9 26,5 <0,5 62,4 1,35 13 alacsony 

HE05 Akác 1,7 23,8 45,1 27,0 <0,5 72,2 1,67 317 alacsony 

JASZ1 akác 20,2 15,7 53,7 21,9 <0,5 75,5 2,46 996 alacsony 

JUH1 virág 85,8 2,7 40,8 33,3 <0,5 74,1 1,23 3867 alacsony 

KO1 Akác 28,5 5,0 41,6 26,9 2,4 68,6 1,55 397 alacsony 

KO2 Akác 12,2 13,3 38,8 30,8 <0,5 69,6 1,26 857 alacsony 

KO3 Vegyes 14,1 16,5 34,3 31,1 <0,5 65,5 1,10 2516 alacsony 

KO4 Akác 8,2 7,8 38,7 32,0 1,9 70,6 1,21 2606 alacsony 

KO5 Vegyes 14,4 6,9 40,5 34,2 0,7 74,7 1,19 3804 alacsony 

KO6 Hárs 57,8 7,7 39,5 32,7 <0,5 72,3 1,21 450 alacsony 

KO7 Facélia 17,2 12,1 38,4 30,9 1,7 69,3 1,24 2740 alacsony 

KO8 Akác 9,2 10,8 43,4 26,8 <0,5 70,2 1,62 419 alacsony 

MOL1 akác 2,4 17,8 42,9 27,7 <0,5 70,6 1,55 800 alacsony 

NO-001 Vegyes 8,4 17,7 38,9 33,2 <0,5 72,1 1,17 4528 alacsony 

NO-002 Akác 2,1 16,3 41,8 28,6 0,6 70,3 1,46 4485 alacsony 

NO-003 Akác 15,1 11,0 32,9 25,0 10,2 57,9 1,31 768 alacsony 

NO-004 Akác 3,2 13,2 42,3 25,6 <0,5 67,9 1,65 171 alacsony 

So01 Akác 5,4 12,5 42,9 27,6 <0,5 70,5 1,55 1034 alacsony 

So02 Akác 2,5 16,2 43,0 27,5 <0,5 70,6 1,56 568 alacsony 

So03 Akác 5,3 17,7 43,2 29,2 1,7 72,4 1,48 1193 alacsony 

So04 Akác 2,6 22,5 44,3 25,9 <0,5 70,2 1,71 249 alacsony 

So05 Akác 13,0 5,3 43,1 27,4 <0,5 70,5 1,58 859 alacsony 

So06 Akác 5,6 13,5 42,5 31,1 <0,5 73,6 1,37 2793 alacsony 

SZA05 Akác 3,5 11,1 42,2 26,6 <0,5 68,8 1,59 461 alacsony 

SZA06 Akác 18,1 6,3 43,2 28,4 <0,5 71,6 1,52 238 alacsony 

To10 Akácméz 1,7 14,4 43,2 26,0 <0,5 69,2 1,66 263 alacsony 

To11 Akácméz 13,2 6,6 43,8 26,2 <0,5 70,1 1,67 1329 alacsony 

To12 Akác 15,8 24,8 39,9 31,5 <0,5 71,4 1,27 734 alacsony 

To13 Akác 8,9 6,3 40,9 30,2 <0,5 71,0 1,35 173 alacsony 

To14 Vegyes 7,8 4,6 36,6 30,5 1,9 67,0 1,20 174 alacsony 

To8 Akácméz 9,9 8,1 43,5 26,7 <0,5 70,2 1,63 1745 alacsony 

To9 Akácméz 5,8 11,1 41,2 29,4 <0,5 70,6 1,40 693 alacsony 

VAS01 Akác 13,6 10,0 42,0 26,9 <0,5 68,9 1,56 990 alacsony 

VAS02 Akác 7,0 19,6 42,5 29,2 <0,5 71,7 1,46 328 alacsony 

VAS03 Akác 3,3 11,0 43,2 27,4 <0,5 70,6 1,58 2948 alacsony 

VAS04 Akác 10,3 10,8 43,9 26,7 1,0 70,6 1,65 160 alacsony 

VAS05 Akác 4,5 26,2 41,2 28,7 <0,5 69,9 1,44 1032 alacsony 

Ve01 Akác 1,8 15,1 44,1 25,6 <0,5 69,7 1,72 740 alacsony 
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Ve02 Selyemfű+ 9,9 6,3 39,0 35,9 <0,5 75,0 1,09 658 alacsony 

Ve03 Akác 3,4 10,0 42,2 27,1 0,6 69,3 1,56 321 alacsony 

Ve04 Facélia 3,8 24,7 38,6 32,3 <0,5 70,9 1,19 2668 alacsony 

Ve05 Akác 4,0 16,3 41,8 26,7 <0,5 68,5 1,56 700 alacsony 

Ve06 Akác 4,2 15,5 42,2 27,3 <0,5 69,5 1,54 697 alacsony 

Ve07 Akác 9,5 12,3 37,5 23,0 <0,5 60,5 1,63 330 alacsony 

Za-1 Akác 1,7 17,2 43,3 27,9 <0,5 71,3 1,55 5721 közepes 

Za-2 Akác 2,3 24,5 42,2 29,3 <0,5 71,5 1,44 1870 alacsony 

Za-3 Akác 7,0 10,4 42,8 27,9 0,6 70,7 1,53 893 alacsony 

Za-4 Akác 14,7 7,8 42,5 27,2 <0,5 69,6 1,56 369 alacsony 

Za-5 Akác 1,9 26,0 43,4 27,2 <0,5 70,5 1,60 763 alacsony 

 

 

 

Monitoring vizsgálatok 2021. 

2021-ben foglalkoztunk a méhészetek és a méhállományok változásával, megállapítottuk, hogy az elmúlt 

három-négy évben a méhcsaládok számának csökkenése egyre gyorsul. Ennek a folyamatnak egyik oka a 

méhészek elöregedésén kívül a szakmát érintő egyéb hatásokban is keresendő. Ne feledjük, hogy az elmúlt 

évek kedvezőtlen időjárása következtében a méztermelési eredmények, ezen belül az ágazat 

jövedelmezősége jelentősen visszaesett. Az a tény, hogy a rossz külső körülmények javulása (időjárási 

helyzet, méhegészségügy, növényvédelem, stb.) nem feltétlenül fog bekövetkezni valószínűleg a méhészek 

számának további csökkenését fogja eredményezni. Egyáltalán nem kizárt, hogy a termelésben tartott 

méhállományok mérete is csökkenni fog.  

Munkánkban foglalkoztunk néhány méhészet egészségügyi problémáinak felderítésével, ezen belül is a 

tavasz folyamán tapasztalt „méhmászkálás” okainak hátterével.  

Nagy visszhangot váltott ki a repcékben végzett mintavételi kampányunk, melynek következtében több, 

mint 100 db mintát szállítottunk be a laboratóriumba. Az eredmények alapján elmondható volt, hogy az 

ország majdnem minden megyéjében találtunk olyan területeket, ahol a növényvédő szerek felhasználása 

nem volt az előírásoknak megfelelő. A legszennyezettebb területek növényállományát kitárcsázták még a 

virágzás első fázisában. 

A méhészek által bejelentett mérgezési káresetek mennyisége az elmúlt két esztendőben 86 db volt. A 

méhelhullások során gyűjtött minták eredményei alapján kevés alkalommal volt felállítható az ok-okozat 

összefüggése. A mintavételek kapcsán begyűjtött méh és növényi minták viszont nem tükrözték az OMME 

által repcékben elvégzett ellenőrzések eredményeit, így pl. a klórpirifosz szennyezettség vonatkozásában 

kissé árnyaltabb kép alakult ki, mint korábban ezt gondoltuk. 
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A méhészeti káresemények alkalmával gyűjtött mászkáló méh minták vonatkozásában a szokványos 

atkaölő szer szennyezettség mellett többnyire csak nem jelölésköteles szerekben alkalmazott hatóanyagok 

voltak jelen. Ezekről statisztikát készítettünk annak érdekében, hogy tisztázzuk előfordulási 

gyakoriságukat. Visszatérve a méhmintákra, elmondható, hogy különösen idén volt az igaz, hogy a 

mászkáló méhek atkafertőzöttsége egyáltalán nem volt jelentős, ugyanakkor a megmintázott családok 

erősen nozémásak voltak. Ezekben a méhmintákban a méhpatogén vírusok illetve a spiroplazmák jelenlétét 

nem ellenőrizte a hatóság. 

Az OMME-Nébih és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakembereivel folytatott 

közös ellenőrzések első szakaszában végzett analízisek szerint a begyűjtött minták nagy részében nem 

találtunk kifogásolható hatóanyagokat, sőt szép számmal voltak olyanok is, amelyek teljesen mentesek 

voltak a növényvédő szerektől. Meg kívánjuk jegyezni, hogy pl. a repcékben észlelt szennyeződések között 

észlelt pendimetalin tartalom nem kívánatos. A mi véleményünk szerint, valószínűleg a repcék 

virágzásának idején vetett kukorica területekről sodródott át a repce virágokra… Nagyon jó hírnek számít 

az a tény, hogy ebben a vizsgálati etapban nem találtunk klórpirifosszal szennyezett növényeket. 

A munkánk végén foglalkoztunk az atkafertőzés erősségének téves megítéléséből fakadó 

méhveszteségekkel, illetve azzal, hogy milyen hibák vezetnek azokhoz a hibás következtetésekhez, aminek 

eredményeként nem ismeri fel a méhésztárs a kialakult problémák fő okait. 

A 2021 decemberében megjelent kiadványunk utolsó fejezetében foglalkoztunk az atkák elleni védelem 

sarokpontjaival. 
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2012 volt az utolsó „béke” év, 2021-ig minden évben ügyek sokasága érkezett bizottságunkhoz, de 2021 

újra csendesen telt. Írásos panaszbeadvány nem érkezett, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt munkánk. 

 

Az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan több telefonos megkeresés érkezett. Vélt vagy valós sérelmek 

tisztázása érdekében a hívást követő napokban sikerült a valós körülmények ismeretében kialakítani az 

álláspontunkat a vonatkozó szabályok ismertetésével megnyugtató megoldást sikerült a problémákra 

találni, amit az érintettek elfogadtak. Bizottságunknak  nem célja a panaszokat írásos beadványok irányába 

terelni, békés, senkit sem sértő észrevételeket, javaslatokat teszünk az érintett felek felé, ami jelentős 

mértékben megnöveli az adott ügyre fordítandó időt, energiát, de úgy érezzük, ennek meg van a hozadéka, 

vagyis méhésztársaink véleménykülönbségét, vitáját nem elmérgesítjük, hanem békés megegyezést 

próbálunk elérni.  

 

Önkormányzatok kerestek meg bennünket vitás, a szakmánkat is érintő esetek megnyugtató lezárása 

érdekében. Volt köztük méhész-méhész , méhész-helyi lakos közötti vita, melyekben az illetékes 

önkormányzat szakigazgatási szerveinél hivatalos eljárás lefolytatását kérték. Ezekben az ügyekben is 

hatékonynak bizonyult az együttműködés, megnyugtató módon sikerült kezelni az indulatokat és a felek 

elfogadták a jóindulatú felvilágosítást. 

Szeretnénk azt remélni, hogy az elkövetkező években is hasonló  beszámolókat írhatunk, tudjuk kezelni a 

munkanélküliségünket, és jó tudni, hogy talán „béke” van. 

 

 

                                                                    Tisztelettel:                       

   Rádi Tibor 

                                                                                                                elnök 
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Az Ellenőrző Bizottság 2021. évben 5 alkalommal ülésezett, ebből 2 alkalommal, személyes részvétellel, 

3 alkalommal online értekezletet tartott. Az EB elnöke állandó meghívottként részt vett az elnökségi 

üléseken. 

Az EB munkaterve szerint 2021-ben is (az online módon megküldött mérlegkimutatások alapján) 

negyedévente vizsgálta az egyesület vagyoni helyzetét, időszaki eredményét, a kiadások-bevételek 

főkönyvi adatait, azt szükség esetén észrevételezte. A negyedéves mérlegek, eredmény-kimutatások stabil 

pénzügyi gazdálkodást mutattak.  

A járványhelyzet miatt 2021 évben is elmaradtak a központi és vidéki rendezvények, programok. 

Főbb mérleg és eredmény adatok (eFt) 

 Tétel 2020. év 2021. év 2021. év az előző  év %-ban 

1. BEVÉTEL 438 222 594 440 135,6 

2. KIADÁS 400 218 511 929 127,9 

3. EREDMÉNY 38 004 82 511 2,2 x-es 

4. OMME VAGYONA 383 500 569 270 148,4 

5. ebből: -pénzeszköz 193 584 390 051 2,0 x-es 

6.              -követelések 1 270 2 608 2,1 x-es 

 

Az OMME és OMME Mo. Kft. közötti számlázásokat/pénzforgalmakat tekintve megállapítható, hogy 

a KFT működése eredményes volt 16.049 mFt, amelyből az elnökség döntése alapján 10 Mft osztalék került 

kifizetésre 2022. évben, az OMME részére. Emlékeztetőül, a 2021. évi eredmény 6.397 mFt volt. 

Bizottsági munkatervünk szerint online ellenőriztük az OMME hatályban lévő szerződéseit illetve az 

egyesület tárgyévben megkötött, vagy módosított szerződéseit. A járványügyi szabályok miatt a 

méhészeti előadások 2021. évben is jelentősen elmaradtak a megszokottaktól. Új zárszalag szerződést 21 

méhésszel kötött az OMME. 

Az OMME tagdíjbefizetésének határidejét vizsgálva megállapítottuk: 

Az előző évekhez képest örvendetesen javult a jelentések és a befizetések határidejének betartása. A 

március végi jelentési és az április 30-i fizetési határidőt- 2 helyi egyesület kivételével- valamennyi 

egyesület betartotta! Az OMME Iroda tájékoztatása szerint a késésben lévő egyesületek a felszólító 

levélre reagálva június 30-ig teljesítették az elmaradásokat. 



OMME beszámoló 2021. 

- 54 - 
 

A bizottság 2021. évi munkatervének alapján megvizsgálta az OMME vezető testületei (KGY, OV, 

Elnökség) által az egyesület zavartalan működéséhez szükséges operatív és hosszabb távú döntésekről 

vezetett nyilvántartását (Határozatok Tára), és a határozatok végrehajtását. 

az EB megállapításai: 

 2021. év végéig a Határozatok feltöltésre kerültek 

Az OMME Ellenőrző Bizottsága hosszú évek óta, Elnökségeken átívelő szakaszok során többször is és 

nyomatékosan kérte, hogy az Egyesület Szabályzatait dolgozza át, korszerűsítse. Az OMME Ellenőrző 

Bizottsága jelentős javulást tapasztalt a szabályzatok korszerűsítése terén! Átdolgozásra és az 

Elnökség által elfogadásra kerültek a következő szabályzatok: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 A Pénzügyi Szabályzat helyére, az OMME EB javaslata alapján külön a Gazdálkodási Szabályzat 

és a Pénzkezelési Szabályzat került elfogadásra. 

 Etikai Szabályzat 

 Választási Szabályzat 

A tagsági igazolványok folyamatosan a szaktanácsadókon keresztül jutottak és jutnak el a méhészekhez. 

Marketing Alap felhasználásának ellenőrzése 

 

Marketing alap felhasználás - 2021 

s. Megnevezés, esemény 
 Mézlovagok Mindösszesen 

  

1. 2021. évi marketing alap   22 883 827,- 

2.  e: - tagdíjból   22 883 827,- 

3.       - egyéb forrás (és pedig)   0,- 

4.       

5. Mézkirálynői költségek - 916 401,- 

6. Regionális rendezvények  246 803,- 1 856 803,- 

7. e: - Kaposvár - 500 000,- 

8.      - Jászberény 246 803,- 746 803,- 

9.      - Berettyóújfalu 0,- 150 000,- 

10.      - Sárvár - 460 000,- 
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11. Központi rendezvények  0,- 567 370,- 

12. Bábolna - 234 732,- 

13. Szigetmonostor - 42 200,- 

14.  OMÉK - 290 438,- 

15. Egyéb Marketing  0,- 5 460 639,- 

16. OMME asztalszoknyák - 343 409,- 

17. OMME logós szájmaszk - 653 263,- 

18. Zümmögés erdőn mezőn-kiadvány - 628 599,- 

19. Akácméz - 551 434,- 

20. Kifestő - 335 738,- 

21. Zümmögés erdőn mezőn-kiadvány(angol) - 384 299,- 

22. Egyéb költségek   630 703,- 

23. Tasakos virágméz - 1 933 194,- 

24. ÖSSZESEN:  246 803,- 8 801 213,- 

 

A 2021. év végi leltározás, selejtezés ellenőrzése  

 A selejtezésekről jegyzőkönyveket kaptunk. 

 A 2021. évben selejtezésre került 52 db DELL Notebook (beszerzési idő: 2014.03.31), valamint 59 

db DELL számítógép (beszerzési idő: 2014.10.29.), amelyek az egyesületek használatában voltak 

és vannak jelenleg is. 

 Javasoljuk, hogy a készülékeket az OMME véglegesen adja át az egyesületek használatába. 

 

Az EB az országos egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolóját elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2021. március  

   Mészáros János 

   EB elnök 
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Baranya megye 

 

A 2021-es méhészeti év még inkább nehézségekkel telibb év volt, mint az előző. Télen nagyon kevés 

csapadék esett, és az átlagnál ismét melegebb volt. Február elején volt egy kis lehűlés, a hónap végén már 

15-18 C –os nappali felmelegedések voltak jellemzők. A méhcsaládok nagyon sokat mozogtak a tél 

folyamán, így koptak a telelő méhek. A tél végére 3-4 kiterjed NB kereten volt a fiasítás mennyisége. Atka 

okozta kaptár kiürülésekről nagyon kevesen számoltak be, de annál többen jelezték a méhek lehullását az 

aljdeszkára, illetve a madarak által okozott kártételeket. Ami szerintem, annak volt betudható, hogy mivel 

enyhe volt a tél, sokat mozogtak a méhek, a madarak pedig odaszoktak a méhesek közelébe. Sajnos a 

madaraknak téli élelmet adó bokrokat, cserjéket továbbra is irtják, így egyre kevesebb a téli élelemforrásuk. 

Összeségében a kitelelt méhcsaládok erőssége igen változó volt. 

A tavaszi hidegfont betöréseknek köszönhetően, a méhanyák többször leálltak a fiasítással, egy-egy ilyen 

lehűlést után, kaptárbontást követően, napos és fedett fias állapotú utód nemzedéket találtunk csak a 

kaptárokban. Március 20 körül pattant meg az akác. Az áprilisi hidegfront által okozott fagy súlyos károkat 

okozott a gyümölcsösökben így az akácban is. A leghidegebb éjszakán – 7 fokot is mértünk. A 2020-as 

évhez képest sokkal nagyobb kárt szenvedtek el a megye méhészei az akác fagyása miatt. A bajt még az is 

tetézte ebben az évben, hogy a megyében több repce táblában nem engedélyezett növényvédőszert 

használtak a gazdák, a hatóság az előzetes mintavételt követően megsemmisítette ezeket növénykultúrákat. 

Volt olyan gazdálkodó, aki később saját maga tárcsázta ki a repcéjét! A megmaradt repcékben használt 

„koktélok” a megye nyugati részén további károkat okoztak, melyben 1000 méhcsalád volt érintve. A 

mintavételeket mind a növényből mind a méhekből megszedték a hatóság emberei. A repce egyébként 

gyenge termést eredményezett.  

Az akác virágzásában senki nem bízott, ez már a harmadik év, amikor fagykár éri a legfőbb bevételi forrást. 

Május közepétől kezdtek mutatkozni a sarjúvirágok a fákon. Az látható volt, hogy a hegyes - dombos 

területeken nagyobb esély lesz a mézeltetésre, mint a síkvidéken. A megmaradt akác virágzásnak a 

változékony, csapadékos idő nem kedvezett. A pergetések, ahol voltak, átcsúsztak júniusra, de a megye 

egyes részein nem volt akácméz sem, pont azon a területen, ahol a repcék permetezéséből adódó 

méhpusztulás is volt. Ennek a területnek méhészeit a természeti csapásokon kívül az emberi felelőtlenség 

is sújtotta!   

Nyáron az extrém szárazság a méheket és a méhészeket sem kímélte, nem volt ritka a több napig tartó 40C 

körüli hőmérséklet, a nap szinte égetett, a földeket teljesen kiszárította, ujjnyi, helyenként még nagyobb 

repedések keletkeztek a talajon. A szárazság, a méhcsaládokat is megviselte, sokkal több munkát, 

gondoskodást igényeltek. 

A hárs a kevés csapadék miatt nagyon kevés nektárt adott. Egyes vélemények szerint a nagy hőség már a 

bimbóban lévő virágot megégette, úgymond besült a virág. Véleményem szerint a kevés csapadék volt az 

oka, nem volt meg a megfelelő páratartalom a nektártermelődéshez. Nagyon kevés mézet adott, 8-10 kg 

körüli pergetési eredmény születtek, de mást is belegyűjtöttek a méhek. Ahogy a kánikulában szokott lenni, 

a magas mannóz tartalmú nektár ilyenkor mérgezi a méheket és az egyéb beporzókat. A virágzás vége 

nagyon „elvitte” a méheket. Méhmérgezéshez hasonló tüneteket mutattak a méhcsaládok. 

Napraforgó mézelése nagyon rapszodikus a megyében. Viszont a jó talajokon a vártnál sokkal jobban 

mézelt, főleg, ahol véletlenül kapott egy nagy zivatart is. A megye keleti, délkeleti részén pergettek a 

méhésztársak jó eredményeket, hogy valami jó is történjen ebben az évben.  

 A nyár vége és az év további részében csapadékos időjárás volt a jellemző. Így a méhcsaládok virágporral 

való ellátottsága bőségessé vált és nektárt is gyűjtöttek.  
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A hűvösebb, csapadékos ősznek köszönhetően a fedett fiasítás időben csökkenésnek indult, a különféle 

kezelések hatására növekedni kezdett az atka hullása is. A zárkázott méhanyáknál nagyon eredményesen 

lehetett kezelni. 

November végére mindenhol megszűnt a fiasítás, decemberben eredményesen lehetett a zárókezeléseket 

végrehajtani. A decemberi hónap végre meghozta a hideget, a csapadékot és a havat is a megyébe, az év 

végi felmelegedés lehetőséget adott az esetleges zárókezelések elvégzésére, és a méhek tisztulására.  

Nem kaptam még Nosemás megbetegedésre utaló telefont, ez az őszi zöldítéses területek számának a 

csökkenésének is köszönhető, valamint ősszel nem volt olyan idő, hogy a méhek nektárt tudjanak 

begyűjteni a zöldítésekből.  

Viszont ebben az évben ősszel könnyen lehetett dolgozni a méhekkel, nem volt kutatás. A megyében egyre 

több helyen megfigyelhető az édes kömény, ami elvehető mézet is adott a megyében. A méhcsaládok 

virágporral való ellátottsága bőséges volt a nyár és az ősz folyamán is.  

Az atka elleni védekezést a termelés szezon alatt is használatos Gliceroxal próbáltuk ebben az évben is 

egyre többen megoldani, de az augusztusi és őszi intenzívebb atkakezelést nem lehet kihagyni. 

Szeptemberben és októberben az anyák zárkázását is egyre több méhészeben alkalmazzák, hogy 

mesterségesen érjenek el fiasmentes állapotot. Ez a tél a méhcsaládok telelése szempontjából jobban alakul, 

mint az előző év. Reméljük lesz egy, a méhészek számára kedvező termelési év már végre.    

 

May Gábor 

OMME Baranya megyei szaktanácsadó 

 

 

Bács-Kiskun megye 

 

A megye méhészei közepesen fejlett méhcsaládokat megfelelő téli élelemkészlettel vittek telelőbe. 

December végétől márciusig hosszabb ideig tartó hideg és meleg léghullámok váltogatták egymást. A 15-

20 ℃-os melegben a fiasítás kiterjedt, megindultak a gyümölcsfák rügyei, majd a lehűlés alatt szinte 

teljesen leállt a fiasítás, a növények fejlődése is megtorpant. A február 20.-a után meleg napok 

megindították a korán virágzó fák rügyeit, beindult a vegetáció, kivirágzott az aljnövényzet. A 

méhcsaládoknál fellazult a téli fürt, beindult a virágporgyűjtés, kiterjedt a fiasítás. 

A március elején érkezett, egész hónapra jellemző, tartós hidegfront lelassította a vegetáció fejlődését. A 

méhcsaládok fejlődése is megtorpant, repcevirágzás kezdetére a méhcsaládok nem lettek hordásérettek, 15 

%-ra növekedett a telelési veszteség. Alig volt hordásra alkalmas idő a repcevirágzás időszakában. A 

nektárgyűjtésre alkalmas és a hideg szeles napok három naponta követték egymást. Az akác előtti tisztító 

pörgetések csak 10 kg alatti eredményt mutattak. A repcevirágzás időszakában 5 növénymintából egy 

esetben tiltott méhekre veszélyes klórpirifosz tartalmat mutatott ki a labor. A hatóság a szennyezett 

repcetáblát még a teljes virágzás előtt azonnal kiszántatta.  

A tavaszi fagyok több alkalommal okoztak károkat a gyümölcsösökben és az akácosokban. Teljes 

egészében elfagytak a kajszi-, és őszibarackosok, a korai szilvák. Az akácosoknál a fagykár 90 %-os volt. 

Május 20.-ára kifehéredtek a dombtetőkön lévő akácerdők fagy által megkímélt felső részei. A napi 20 ℃ 

körüli felmelegedések hosszan elnyúló virágzást ígértek. A fák alsó szintjein sarjúrügyek jelentek meg. A 

megye déli részén a felkapott vándorhelyek magaslatain komoly méhsűrűség alakult ki. Lokálisan 

túlterhelték az akácerdőt, a napi hordás a töredékére csökkent. A fagyott, fázott virágok pár nap alatt 

lehullottak, a sarjú virágok sem bírták sokáig. A begyűjtött 6-8 kg mézzel a vándorméhészek egy része 

június 4-6. között északi akácra vándorolt. A vándorméhészeknek csupán egy harmada kelt útra. A helyben 

maradó méhészek 10 kg körüli átlagot pörgettek. A megye északi részét jobban megkímélte a fagy. A 

pusztavacsi akácosokban 15-20 kg mézátlagok születtek. Az északi akácosok déli oldalának 200 m feletti 

része hirtelen fehéredett ki, és csupán 3 napig mézelt. Aki 2 napot késett, az üres kaptárral jött haza. 

Akác után a Homokhátságon tömegesen virágzik a vaddohány. Jól beázott talajon meleg páradús napokon 

elvehető mézet ad. Virágzási idejében uralkodó aszályos időjárásban a forróságban a megélhetéshez is 

kevesebb nektárt termelt, napraforgó virágzásig etetni kellett a termelő családokat is. Megszenvedték a 

szárazságot a megye kapásnövényei.  
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Az aszály felgyorsította a napraforgó virágzását, lerövidítve a mézelési időt. Kezdetben a forróságban 

nagyon gyengén mézelt, a kaptársúly alig növekedett. A hónap közepén érkezett csapadék megindította a 

nektárképződést, július végére megteltek a mézterek. A napraforgón leharcolt gyűjtő méhek elhullása után 

a méhcsaládok népessége nagyon megcsappant. Az aszályos augusztus-szeptemberben az őszi virágok 

kevesebb nektár termeltek, így a méhcsaládok fejlődése megtorpant. A méhészek csak komoly 

élelempótlással tudták fenntartani a népességet.  

A kezeletlen méhcsaládik fogékonyabbak lettek a betegségekre. A méhegészségügyi felelősök 9 

méhállományban találtak fertőző nyúlós költésrothadást. A méhcsaládok atkakezelése nem volt jelentős. 

Az októberi, novemberi zárókezelések után átlagos fejlettségű méhcsaládokat teleltek be a méhészek. 

Gyenge teljesítményt produkált a 2020-an nevelt méhanyák jelenős része. Nyár végére a fiatal anyák közül 

sokan kimenekültek, a méhészek család egyesítésre kényszerültek. A gazdák szerint a kiszámíthatatlan 

hektikus időjárás, a növényvédelmi nehézségek miatt egyre romlik a repce és a napraforgó 

jövedelmezősége. Többen azt tervezik, hogy csökkentik a repce és napraforgó vetésterületeit és növelik a 

kalászosokét és a szójáét.  Ősszel Bács-Kiskun megyében 19.875 ha lett repcével bevetve. Ez 1000 ha 

terület csökkenést jelent. A gyenge terméseredmények, a járvány okozta elszigeteltség rányomta bélyegét 

az emberi kapcsolatokra is. 

Elmaradtak a méhész rendezvények, ismeretterjesztő előadások, korábbi összejövetelek. Az online 

érintkezések nem tudják pótolni a személyes találkozásokat, melyekre már nagyon vágyik a méhész 

közösség. Újra és újra csak reménykedni tudunk, hogy sorsunk jobbra fordul. 

 

Gégény Benjámin 

OMME Bács-Kiskun megyei szaktanácsadó 

 

 

Békés megye 

 

2020 őszén 68.000 méhcsaláddal teleltek be a méhészek a megyében. 

A januárban változékony időjárás uralkodott, a hónap első és harmadik dekádjában a nappali hőmérsékletek 

elérték, illetve meghaladták a 10 celsius fokot, miközben január 15-ét követően kemény fagyok voltak 

tapasztalhatók. Ez a hektikusság nem volt ideális a méhcsaládok telelése szempontjából. A fiasítás 

beindulásával párhuzamosan a telelő élelem is jobban fogyatkozott. Jelentősebb méhpusztulások nem 

voltak, viszont népesség csökkenés a méhészetek egy részében tapasztalható volt. A változékony idő a 

következő hónapokban is állandósult, amely a méhállományok telelése és tavaszi fejlődése szempontjából 

abszolút nem nevezhető ideálisnak. Februárban a nappal a hőmérséklet volt hogy meghaladta a +15 celsius 

fokot is. Február 10 után drasztikus lehűlés következett be kemény éjszakai fagyokkal. 

Február 24-25-én megtörténtek az első igazi tisztuló kirepülések. Sajnos több méhészetben is felütötte fejét 

a nosema. A jó idő ismét nem tartott hosszú ideig, márciusban drasztikus lehűlés következett. A nappali 

hőmérséklet majd két hétig nem emelkedett +10 celsius fok fölé, szeles esős hideg idő volt jellemző és az 

éjszakai hőmérséklet is fagypont alatt volt ebben az időszakban. A méhcsaládoknál ismételten vegetációs 

időszak állt be, minimális volt a kirepülésre alkalmas időszak, ám ekkor is a szél tizedelte a kijáró méheket. 

A növényzet fejlődése is stagnált, a mogyoró és az éger levirágzott, és virágport adó növények igazán nem 

voltak. A családoknál ezen időszak alatt jelentősen megfogyatkozott az élelem, a fiasítás is leállt, legalább 

egy generáció szaporulat kimaradt a méhcsaládoknál, az évszakhoz képest legalább egy-két léputcával 

kevesebb volt a népesség. Március 25-én beköszöntő felmelegedést követően indult be ismét a fiasítás a 

családoknál, illetve ekkortól kezdett fejlődni a növényzet is. Ezt követően lehette megkezdeni a folyamatos 

szirupos etetéseket, serkentéseket. A családoknál a fiasítás a hónap végén 2-4 keret kiterjedésű, amelynek 

80%-a nyílt fias, ez is jelentősen elmarad az évszakhoz képest elvárt állapottól.  

A szeszélyes április, szeles, változékony időjárás hozott. A tavalyi évhez hasonlóan sajnos az idén sem 

maradtak el az április eleji fagyok. Egymást követő három napon április 7.-én, 8.-án és 9-én egyaránt - 3, - 

5 fokos hőmérsékletet mértek a hajnali órákban a megyében. A virágzó gyümölcsfákat a fagy érzékenyen 

érintette és a megye akácosai is jelentős fagykárokat szenvedtek. A hűvös időjárásban a növényzet alig-alig 

fejlődött, hasonlóan a méhcsaládokhoz.  
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Néhány nap volt csak ideális a kirepülésre, a családokat folyamatosan etetésére volt szükség, e mellett a 

gyengébb családokat egyesíteni kellett. A megye 16000 hektáros repce vetésterületének mintegy 5%-t 

kellett kitárcsázni a gyenge állapota miatt. A repce, igaz az idei évben egy hónapon keresztül virágzott, de 

ennek ellenére a hordás, illetve a pergetési eredmények alul múlták a várakozásokat. Ez több okra is 

visszavezethető. Egyrészt a méhcsaládok állapota, amelyek egy része gyengébb volt az átlagosnál, illetve 

a virágzás alatt ismételten tapasztalt „mászkáló méhek” tovább gyengítették az állományokat, másrészt, az 

egész korán fellépő rajzási láz miatt sok család megrajzott, harmadrészt a változékony időjárás. Átlagosan 

6-10 ig közötti elvehető mézmennyiséget pergettek a méhészetekben. 

Az akác a fogyások ellenére meglepően sok virágot hozott, azonban ezeknek a 80%-a sarjú virág volt. A 

virágzás a hűvös idő miatt az idén eléggé eltolódott, május 20 környékén kezdtek virágba borulni a fák. A 

szeles idő miatt a hordás 25-e körül indult meg. Átlagos napi mérések 0,5-1-1,5 kg körül mozognak. A 

vándor méhészek május utolsó napjaiban kezdték meg a vándorlásokat, a nyírségi és a felső akácra, bár 

ezekben a napokban a hűvös idő miatt nem volt értékelhető hordás ezeken a vándorhelyeken. A júniusi jó 

idő kissé kedvezett az akácnak emelkedett a hőmérséklet és ezzel párhuzamosan az akácosok kezdtek 

kifehéredni, sorra jelentek meg a babos fürtök és borultak virágba a fák, valamelyest reménykeltő volt ez a 

változás. Azok a méhészek, akik a vándorlás mellett döntöttek, néhány napig ki tudták használni az itthoni 

napi 1-1,5 kg körüli hordást. Akik a megyében maradtak azoknak június első hetének végéig tartott az akác. 

A napi gyarapodások 1,5-2 kg közöttiek voltak, a dandárkor voltak 4 kg körüli mérések. A beköszöntő 28-

30 fokos meleget követően esni kezdett majd megállt a hordás. 

A pergetési eredmények tekintetében, területenként eltérő volt a kipergethető mézmennyiség, ez átlagosan 

8-12 kg közötti volt. A vándorméhészek esetében jobb eredmények születtek, bár ez nagyban függött attól, 

hogy az ország melyik tájegységére vándoroltak el. Az akácot követően a megye nagy részében hordástalan 

időszak következett, nem volt igazán hordást biztosító méhlegelő. Az Ámor-akác is a hamar elvirágzott a 

beköszöntő hőségnek köszönhetően és az olajretek meg a mustár sem mézelt igazán. Az akác ideje alatt a 

méhészetek zömében a rajzással kellett küzdeniük a méhészeknek, ami sok esetben eredménytelen maradt 

és lerajzottak a családok. Ezeket a méhcsaládokat a napraforgóig már nem tudták a méhészek felerősíteni, 

hiszen mintegy három héttel az akácot követően, a trópusi hőségnek köszönhetően felgyorsult a napraforgó 

fejlődése és már június utolsó napjaiban kezdtek megnyílni a korai vetésidejű táblák. A dandár virágzás 

július 10-e körül indult be. A virágzás ideje alatt beköszöntött a forróság, ami egészen a hónap végéig 

eltartott. Csapadék elenyésző volt ebben az időszakban, ami kihatott a napraforgó mézelésére. A napi 

hordás 0,5-0,94 kg között alakultak a virágzás kezdetén, majd a dandárvirágzás idején 1,5-4 kg között 

mértek a méhészek napi gyarapodást. Július 20 után az volt a tapasztalat, hogy az aszálynak köszönhetően 

folyamatosan esett a hordás, a táblák ezt követően hamar levirágzottak. Többen próbáltak szerencsét késői 

vetésidejű napraforgóra vándorlással, de nem sok sikerrel, ezek már nagyon kevés nektárt adtak. 

Általánosságban elmondható, hogy a pergetési eredmények igen nagy szórást mutatnak, aminek az egyes 

állományok erőssége közötti eltérés, valamint a napraforgó fajták mézelése közötti különbségek, illetve az 

aszályos időjárás is közrejátszott. Általában azok a méhészek pergettek jobban, akik nem vándoroltak 

akácra. Átlagosan közepes eredménnyel zárult a napraforgó szezon. 

Az atka elleni védekezések az napraforgót követően folyamatosak voltak a méhészetekben, azonban évről 

évre visszatérő probléma egyes területeken az újrafertőződés, illetve sok esetben még mindig a védekezési 

technológiák alkalmazása nem megfelelő hatékonyságú. A záró kezeléseket elvégzése november közepétől 

el lehetett végezni, ekkor már fiasítás mentessé váltak az állományok. A betelelt állományok nagy része 

gyengébb volt, egy-két kerettel kevesebb népességgel rendelkezett, mint az átlagos években megszokott 

volt, ez sajnos nem könnyíti meg a telelést. 

 

Árgyelán János 

OMME Békés megyei szaktanácsadó 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

A megye méhállománya a 2020. évi őszi monitoring vizsgálatok alapján: 1.461 méhészetben 87.444 

méhcsalád volt. A hatóság adatai alapján a méhészetek száma némi csökkenést mutat, a méhcsaládokból 

viszont több mint 2000 családdal volt több mint az előző év őszén. 

A 2020. év őszén itt a megyében a méhészek jelentős része panaszkodott a telelő családok népességére, 

sokan számoltak be arról, hogy bár nem hullott le nagyon sok atka a nyár vége és az ősz folyamán, de ennek 

ellenére nem túl erősek a telelő családok, illetve sok méhészetben néhány család össze is omlott. 2021. 

januárjának időjárása téliesnek volt mondható, főleg a hegyvidéki területeken és a megye északi részén volt 

jelentős a lehullott hó mennyisége. A 20 cm körüli hótakaró a télies hőmérsékleti viszonyok között tartósan 

megmaradt. A hónap közepétől hőmérsékletben is a téli értékek uralkodtak sok esetben -10 C alatti 

minimumokkal. Ezek a körülmények a méhcsaládok telelése szempontjából ideálisnak mondhatók, hiszen 

ilyenkor még az a jó, ha a telelőfürt nem lazul fel, az anya minél később kezdi az intenzívebb petézést. 

Február időjárása hozott ugyan kemény téli időt is, és a hónap végén kellemes jó időt, melyben már a méhek 

ki tudtak repülni és némi virágporhordással „beindult” a családok aktív élete. Az időjárási viszonyokra 

azért egy gondolatra vissza kell, hogy térjek, a hónap elején volt egy meleg napunk, február 04.-én 12 Co 

körüli hőmérsékletben a méhek szépen tisztultak, a telelő fürt fel lazult. A hónap közepén viszont 

beköszöntött az idei tél legkeményebb néhány napja, havazással, hideggel. A megye hóval borított 

területein -20 Co alatti hőmérsékleteket lehetett mérni, de néhány napig az egész megyében -12 – -15 Co 

körül mozgott a reggeli minimum hőmérséklet, ami a gyengébb kondícióban levő méhcsaládokat erősen 

megviselte, esetleg pusztulását okozta. Aztán 22.-étől rohamosan javult az időjárás, napközben 10 – 15 Co 

közötti hőmérsékletek voltak jellemzőek, melyben a mogyoróról, égerekről beindult a virágporhordás. 

Március nem a melegedő tavasz időjárását hozta. A hónapban mindössze 6 nap volt, amikor a maximum 

hőmérséklet elérte vagy meg haladta a 15 Co –ot. A napok jó része a fagyos éjszakák mellett kellemetlen 

hideg szeles időt hozott, sok esetben mindössze 5 – 10 Co közötti napi maximumokkal. Ezen körülmények 

miatt jelentősen megtorpant a méhcsaládok, és a növények fejlődése. Február végén a családoknál már 

szépen terjedt ki a fiasítás, ami a márciusi rossz idő hatására teljesen leállt. A fedett fiasítások ki keltek, a 

méhanyák szinte semmit nem petéztek, és a március 26.-án megnézett családoknál – ekkor jött az első olyan 

nap, amikor kaptárt lehetett bontani – mindössze egy-két tenyérnyi nyitott fiasítást lehetett látni. Április 

általában a legszeszélyesebb tavaszi hónapunk, hol nyári kánikulát produkál, hol fagyokat, havazást hoz. A 

2021. évben főleg a télies arcát mutatta. A hónap elején még volt néhány nap kellemes idő, majd 5. – 10. 

között kemény éjszakai fagyokat hozott, sok esetben napközben is hózáporokkal. A barackosok jó része 

fagyott le, és bár gazdaságilag ez is nagyon jelentős kár, de a méhészeket leginkább az akác állapota 

érdekelte. Az április 9.-dikei hajnal volt a leghidegebb, -5 – -8 Co közötti hőmérsékletekkel. A megye 

időjárása eddig igen hideg tavaszt hozott, így az akác rügyei még csupán megpattant állapotban voltak 

ekkor. Ezeket a rügyeket nem bántotta a fagy – kivéve az igen hideg völgyek akácosait – erről tanúskodtak 

a szikével szétvágott rügyek is, melyek belseje szép zöld színű volt. A hideg tavasz a méhcsaládokon is 

meglátszott, a méhészek nagy többsége arról panaszkodott, hogy még mindig gyengék a családok. Nagyon 

nagy különbségek mutatkoztak egy-egy méhészeten belül is. A növényzet az előző évekhez képest 10 – 14 

napos késésben volt, a méhcsaládoknál végzett bizonyos beavatkozások is kb. ennyivel későbbre tolódtak, 

és ekkorra futottak be az információk sok helyről, hogy sok méhészetben nagy bajok vannak, becslésem 

szerint a megyében közel 20.000 család pusztult el az ősz és a tavasz folyamán! 

A repce vetésterülete az 2021. évben a megyében 22e ha körül volt. Más években a megye legkorábbi táblái 

április 15. körül szépen virágba borulnak, ez 2021.-ben csak április 24. körül kezdődött. Május elején még 

a repcéről gyűjtöttek a méhek, amely a minimális csapadék ellenére a legtöbb helyen szép eredményeket 

produkált. A hűvös idő miatt a repce is tovább virágzott a megszokottnál, és a jobb helyeken a megfelelő 

erősségű családoknál 10 – 25 kg-os emelkedést produkáltak a kaptárak, de a hűvös idő beálltával az erős 

családok jelentős mennyiségű mézet (5 – 7 kg) fogyasztottak el. Illetve, aki elpergette korábban a repcét, 

annak bizony etetni kellett, hogy a méhcsaládok ne éhezzenek, hiszen a repce elvirágzása és az akác nyílása 

között egy hétnél is több idő telt el. A pergetett eredmények nem tükrözték a viszonylag szép 

súlygyarapodást, mindössze 6 – 13 kg/család pergetett mézről számoltak be a méhészek. A mászkáló méhek 

jelensége az 2021.-ben sem maradt el, május 12.-én kaptam számos telefonhívást ezzel kapcsolatosan. 
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Májusban egy-két meleg napot kivéve az idő legtöbbször hűvös szeles volt, az éjszakák hidegek, a 

megyében három hajnalra is 0 Co alá süllyedt a hőmérséklet. Ezek a körülmények az akácvirágok nyílását 

majdnem a megszokott időre (régen ez május 20. körül volt a megyében) késleltette. A leghidegebb völgyek 

mutatták a fagykárokat az akácvirágokon, de a domboldalak, dombtetők szépen fehérbe borultak. A 

beköszöntő jó idő hatására szépen gyarapodott a méz a kaptárakban. Nem panaszkodhattunk, ugyanis az 

akác virágzása alatt volt jó néhány olyan nap, ami optimális volt az akácnektár termelődéséhez és 

begyűjtéséhez. A legjobb napokon a súlygyarapodás elérte 5-7 kg-ot családonként, ami nagy örömöt 

okozott a méhészeknél, az elmúlt évek negatív rekordjai után már mindenki nagyon várta, hogy végre jöjjön 

egy jobb év – ami az akáchordást illeti. A megyéből nagyon sokan vándorolnak a Nyírségbe, és aki jókor 

váltott, a megye dombvidéki területeire 4-5 napon még jó hordásban lehetett része. Az eredményekben 

azért jelentős eltérések voltak, egyik legnehezebb feladat volt, a méheket a „kaptárban tartani” az az a rajzás 

gátlás. A pergetésben is jelentős eltérések mutatkoztak, az álló méhészetek jó része 15-25 kg körül pergetett 

családonként, aki jó időben vándorolt első akácról a másodikra azok 40-60 kg-os családonkénti eredményt 

értek el. „Reménységen felüli!” – válaszolta az egyik megkérdezett méhész az akác eredményéről, hiszen 

a legtöbben úgy gondolták, hogy a fagyok teljesen tönkre tették a 2021. évi akácméz termelést.  

A napraforgó a második legjelentősebb méhlegelő növényünk, melyből a megyében a vetésterület 30e ha 

körül szokott mozogni. A 2021. évben nagy szórás mutatkozott a vetésterületeken, ugyanis a tavaszi sok 

csapadék miatt voltak olyan vízállásos területek, ahol csak később tudták elvetni. A megye déli részén 

június 25. körül szokott kezdődni a virágzás, de a hűvös tavasz miatt ez is csúszott egy kicsit, 30.-án csak 

jelző virágokat lehetett látni. Június második felében a nagyon meleg idő, amely csapadék nélkül volt nem 

tett jót a növényeknek, de a hónap végén kapott némi csapadékot is, amely fontos a jó nektárképződéshez. 

Azokon a területeken, ahol a napraforgó jól beázott, a nyílást követően jelentős hordást produkáltak a 

méhek, nem volt ritka a napi 3-5 kg-os súlygyarapodás, amelyhez véleményem szerint a 30 Co-ot 

meghaladó hőmérsékletek is kellettek. A kaptárakban szépen gyűlt a méz, a különböző méretű NB fekvő 

kaptárakban gyorsan elfogyott az üres hely és sokan kezdték volna meg a pergetést, de a behordott méz 

még nagyon híg volt, így várakozni kellett sok méhésznek. Az eredmények 10 – 30 kg/család közöttiek 

lettek. Viszonylagosan jó hír a 2021. évi termelési szezonban, hogy mindössze egy jelzést kaptam népesség 

fogyással kapcsolatosan, viszont a termelés végére a legtöbb méhészetben valamelyest csökkent a családok 

népessége. A napraforgó utáni időszakban a családok állapotára most nem igazán érkezett panasz – bár 

ilyenkor még szépek szoktak lenni, és lehulló atkáról is csak néhány darabról számoltak be a méhészek. 

Szeptember időjárását – ha röviden kellene jellemezni – a meleg és a csapadék hiány jellemezte. 

Szerencsére a hónap első napján volt néhány mm csapadék, amely az elvetett repce keléséhez nagyon 

kellett. A hónapban egy-két nap kivételével a maximum hőmérséklet 20 Co fölé emelkedett, amelyben még 

intenzíven repültek a méhek. A csapadék hiány miatt a gyűjtési lehetőséget adó virágok folyamatosan 

csökkentek. Ekkor a méhcsaládok jó részénél a népesség és a telelő élelem rendben volt, viszont most is, 

mint minden évben érkeztek jelzések méhcsaládok összeomlásáról. A méhegészségügyi felelősök jelentős 

része szeptemberben végzi a méhcsaládok ellenőrzését, és ennek hatására ismét több fertőzést sikerült 

feltárni a megyében. Volt olyan járás, ahol sorra kerültek elő a fertőzött méhészetek, sok település került 

zárlat alá, és ezek jó része sajnos áthúzódó zárlat lett. Októberben szinte alig hullott csapadék, sok helyen 

a megyében a havi összes csapadék mennyiség a 10 mm - t sem érte el. A hőmérsékleti viszonyokra sem 

lehettet panasz, a nappali 15 Co körüli hőmérsékletben még lehetett ténykedni a méhészetekben. A legtöbb 

méhészetben még ment a küzdelem az atkákkal, sokan beszéltek már záró kezelésről, de bizony még a 

hónap második felében is néhány családnál még mindig volt fiasítás. November második felében az idő 

egyre hidegebbre fordult, sokszor az éjszakák is kemény fagyokat hoztak, ez az időszak már nem nagyon 

volt alkalmas a záró kezeléshez, sok méhész várta még, hogy jöjjön egy felmelegedés a záró kezelés 

elvégzéséhez. A legtöbb méhészetben az ősz folyamán szép népes családokról számoltak be, reméljük ez 

tavaszra is így marad, és az atka kártétele nem lesz jelentős. December időjárása mérsékelt hideggel indult 

és párásság, köd és némi hóesés jellemezte. Aztán december 17.-én a megye déli délkeleti részén 9 Co körül 

alakult a hőmérséklet, és ezt kihasználva nagyon sok méhészetben záró kezeltek ezen a napon. Ezt követően 

az idő ismételten hűlni kezdett és a hónap második fele -10 Co alatti minimumokat hozott a megyében, ami 

normális időjárás lenne a teleléshez, és hogy huzamos ideig fiasítás mentes állapot legyen a 

méhcsaládoknál.  
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Az év végén már el is kezdődött az enyhülés és az utolsó nap már fagymentes volt a megyében, 5 Co -os 

maximummal, amely szintén jól mutatja, hogy mikor a déli országrészben a magasabb hőmérsékleten 

repülnek a méhek, itt Borsodban még nyugalom van a kaptárakban. 

A 2021. évben a megye méhészei szép termelési eredményeket értek el, amihez elfogadható felvásárlási 

árak társultak. A termést legtöbben már a nyár végéig értékesítették, ami jól mutatja, hogy az előző gyenge 

évek mennyire kimerítették a méhész családok kasszáját. Voltak viszont most is szép számmal, akik még 

várták az emelkedő árakat az akácmézükért, ami az év végéhez közeledve valóban emelkedett is. Bízunk 

benne, hogy a mézes hordókat 2022.-ben is sikerül mézzel megtölteni és megfelelő áron értékesíteni. 

 

Farkas János 

OMME Borsod-Abaúj-Zemplén megyei méhészeti szaktanácsadó 

 

 

Csongrád megye 

 

2021 januárban az időjárás váltakozva hozta a téli és a tavaszi jelleg keveredését. Ennek megfelelően január 

közepén havazás, helyenként mínusz 9 fokos hideg jellemezte a megye időjárását. A hidegbetörés után 

viszont plusz 12-13 fokos melegedés vette kezdetét. Majd újra visszahűlt az idő. Január végén a méhanyák 

már elkezdték a petézést és ezért a fiasítás megjelenésével a méhcsaládok téli élelem fogyasztása 

megemelkedett. Februárban továbbra is igen mozgalmasan alakult a dél-keleti országrész időjárása. Az 

időnként szokatlanul meleg, enyhe, illetve az évszaknak megfelelő viszonylag hideg időjárási frontok 

váltakozása volt jellemző. Például február 5-én Szegeden 17 fok volt, majd február 12-én éjszaka mínusz 

8-9 fokig hűlt le a levegő, hogy aztán a hónap végén beköszöntsön a koratavaszi idő. A vegetáció ennek 

megfelelően követte a hőmérsékleti változást. A hónap első hetében a méhcsaládok már tudtak mogyoró 

virágport gyűjteni. De a hónap utolsó hetében már a juharok, égerek is virágozni kezdtek, nagy mennyiségű 

virágpor áramlást biztosítva a méheknek. A fiasítás egyértelműen beindult, mint ahogyan a méhek 

mézfogyasztása is. A legtöbb méhész behelyezte az élelempótló vagy serkentő cukorlepényeket. 

Márciusban általánosságban véve a februárinál hűvösebb, kellemetlenebb idő jellemezte a megye 

időjárását. Mintha a hónapok felcserélődtek volna; márciusban előnytelenebb körülményekkel kellett a 

méheknek szembe nézniük. Azóta a növényzet fejlődése megtorpant, a tavalyihoz képest 10-12 napos 

lemaradásban voltunk. Ez sajnos meglátszott a méhcsaládok fejlettségén is. Március közepe táján a 

gyümölcsfák, az egyes fűzfajták alapvetően rügyfakadás/ rügypattanás állapotában voltak. Az útszéleken, 

a melegebb, kitett helyeken a mirabolán elkezdett virágozni. A repcék jól teleltek, összességében még 

fejletlenek; a legtöbb helyen tőrózsás állapotban voltak a hónap közepén. Csak összehasonlításképpen a 

tavalyi évben március közepén már virágzott a sárgabarack. Az idén ez március végén következett be. 

Április első napjaiban egy markáns hidegbetörés alakította a megye időjárását. A nappali hőmérséklet 10 

fok alá csökkent, majd 7, 8, illetve 9-én bekövetkezett a méhészek rémálma. Ebben az időszakban van az 

akác rügypattanás időszaka, és ilyenkor a legérzékenyebb az akác a fagyra. Három éjszakán keresztül 

mínusz 5 fokot mutattak a hőmérők higanyszálai, megpecsételve az 2021-es akác méz termést. Teljesen 

egyértelművé vált, hogy az akác fagykárt szenvedett, csak az nem volt tudható még, hogy a fagykár mértéke 

mekkora. Április második dekádjában melegedés vette kezdetét, de a hónap utolsó hetében is hullámzó 

frontok, esős időszakokkal váltakozva alakították az időjárást. A hónap közepétől kezdve a repcekultúrák 

sárgabimbós állapotba kerültek. Majd 20-a után a csapadékos időjárás után elkezdődött a virágzási időszak. 

A repcevirágzásról összeségében elfogadható eredmények születtek a megyében. 10-15 kg közé tehető a 

kipergetett repce méz mennyisége; természetesen voltak állományok, ahol az előbbi mennyiség negatív 

vagy pozitív irányban eltért. Az idén a repce hosszan virágzott, és az április végén megérkezett esők után 

intenzív növekedésnek indult. Ezzel egyidőben a nektártermelődés is beindult, nem voltak ritkák a 2-3 kg-

os napos sem. Sajnos az időjárás május elején is „áprilisibb” volt az áprilisnál, átvonuló hidegfrontok, erős 

szél keserítette meg a méhészek életét. A nehézségeket csak tetézte, hogy szinte egyidőben jelent meg a 

megye több pontján az ún. mászkáló méhek jelensége. A repce méz pergetése sem volt egyszerű feladat, 

hiszen túl sokat sem lehetett várni a mézelvétellel májusban, hiszen a kifejlett méhcsaládok fogyasztása 

csökkentette a várt hozamokat.  
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Akác tekintetében a megyei méhészeti körkép még érdekesebben alakult. Az április eleji fagyokat követően 

a méhésztársadalom egy része „eltemette” az idei akácot, de még a legoptimistább várakozásokat is 

felülmúlta a természet május végére. Május elején szó szerint feketék voltak az erdők, elvétve lehetett fürt 

kezdeményeket látni. Nagyon sok méhészt eltántorított ez a jelenség, inkább kihasználták a biztos 

repcevirágzást, mintsem, hogy akácra vándoroljanak. Május 20-a körül érdekes módon egyre több babos, 

majd nyíló fürt jelent meg az akácosokban; május végére szó szerint néhol kifehéredtek az erdők. És bár 

május közepén és 20-a körül még igencsak hűvös éjszakák voltak jellemzőek, május végére párás, meleg 

időjárás vette át a szerepet. A körülmények ideálisak voltak az akác mézeléséhez, de ennek ellenére 

mindenki hitetlenkedve tapasztalta a mérlegek adatait. És bár nem 5 kg-os napokat mértek a méhészek, 

napokon keresztül „kilózgattak” a méhcsaládok. Kijelenthetjük, hogy a természet az idén mindenkit 

megtévesztett, hiszen senki sem gondolta volna, hogy a fagyás után egyáltalán akácméz kerül a hordókba. 

Május végén, június elején a megyében gyűjtött akácmézek pergetése megtörtént. A megye legtöbb pontján 

8-10 kg-os átlagok születtek, viszont Pusztaszer-Kistelek térségében ennél magasabb átlagok (20kg körüli 

eredmények) születtek. Június hónapban megérkezett az igazi nyári meleg; a hónap második felében már 

nagyon erős hőség, kánikula köszöntött be. A napi középhőmérséklet 25 fok felett volt, és két héten 

keresztül a hőmérséklet 30 fok fölött, néha 37-38 fok körül alakult. A meleg hatására a növények virágzása 

és növekedésük felgyorsult. A napraforgó kultúrák gyors fejlődésnek indultak, virágzásuk legalább egy 

héttel került korábbra. A hónap közepétől a selyemkóró állományok is virágzásnak indultak, a méhészek 

gyenge- mérsékelt hordást mértek róla. De csak azok, akik nem vándoroltak északi akácra, hiszen ott a 

virágzás, és pergetés, az állományok hazatelepítése június 20 utánra tolódott. Július elején a megyei 

napraforgó kultúrák virágzásba fordultak.  Az idén aszály sújtotta a napraforgót, a növények alsó levelei 

már virágzás előtt elsárgultak. A méhészek nem túl jó eredményeket prognosztizáltak, de érdekes módon a 

virágzás elején leesett 10 mm körüli csapadék, a meleg éjszakák és a nappali magas hőmérsékletek 

összességében jó eredményeket eredményeztek az idei évben. A korábbi években tapasztalható, napraforgó 

virágzás alatt fellépő hirtelen elnéptelenedés szerencsére nem volt jellemző. Egy-két helyről jeleztek 

jelentősebb elnéptelenedést, de ez összefüggésben állt a selyemkóró virágzásával, mely köztudottan 

gyengíti a méhcsaládokat. A következő hónapban a megyében nagyon meleg, és száraz időjárás volt a 

jellemző. A hónap utolsó hetében viszont markáns hidegfront vonult át, mely 10 fok körüli éjszakákat, és 

20 fok körüli nappali hőmérsékletekkel vetett véget a kánikulának. Csapadéknak nyoma sem volt a hónap 

utolsó hetéig. Ekkor viszont kb. 10-15 mm eső esett a megye különböző pontjain. Ez nyilván nem oldotta 

meg az egész nyár aszályos időjárását, de azt már lehetővé tette, hogy a gazdák legalább ne a porba vessék 

el a repcét. A méhcsaládok fejlődése a hónap folyamán megtorpant, a megye több pontjáról aszályról, 

virágpor hiányról számoltak be a méhészek. Soha ennyi telefont nem kaptam azzal kapcsolatban, hogy a 

virágpor hiányt hogyan lehet orvosolni a méheknél.  

Szeptemberben az időjárás az évszaknak megfelelően alakult. A várva várt csapadék is megérkezett, hiszen 

az egész nyár aszályos és száraz volt. Ennek ellenére kevésnek mondhatók az őszi káposztarepce 

vetésterületek, pontosan az elhúzódó szárazságnak köszönhetően.  

A hónap elején a megye több pontján tapasztaltak a méhészek mézharmat hordást, de a szeptember elején 

bekövetkezett lehűlés véget vetett ennek a jelenségnek. Októberben az évszaknak megfelelően alakult a 

megye időjárása. Korábbi években az átlagosnál melegebb időszakok voltak jellemzők, az idén viszont, az 

időjárás hűvösebb-csapadékosabb volt.  

A méhcsaládok állapota kielégítő volt, főleg azt is figyelembe véve, hogy virágpor hiányos időszak után 

vagyunk, tehát sok helyen a fiasítás mennyisége nem érte el azt a mértéket, ami a népes beteleléshez 

szükséges. Érdekes viszont, hogy a Varroa atka fronton viszont egyöntetű a méhészek véleménye abban, 

hogy az idei évben kevés volt az atka a méhcsaládoknál. 

Novemberben az időjárás átlagosnak nevezhető, bár érdekes módon a tavalyi évhez képest több fagyos 

éjszaka volt jellemző. A hideg, csapadékos napokat időnként 10 fok feletti napok követték, sok helyen így 

lehetőség volt a Varroa atka elleni zárókezeléseket elvégezni. Mivel már az október is hűvösebb volt, nagy 

valószínűséggel a fiasítás már megszűnt a családoknál.  

A csapadék ellenére még mindig nagyon sok víz hiányzik a talajból. Az október során elvetett repcekultúrák 

szépen kisoroltak, ami nem kelt ki, ott más kerül a talajba a repce helyére.  
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December hónapban az időjárás az évszaknak megfelelően alakult, azzal a különbséggel, hogy időnként 

nagyon nagy hőingadozások voltak jellemzők. Sok volt a fagyos éjszaka, előfordult mínusz 7 fok is a 

megyében, december utolsó harmadában. Összességében hűvösebb, hidegebb tél volt most, mint a tavaly. 

A hónap utolsó napjaiban viszont markáns melegfront érte el a megyét, december 31-én például 15-16 fokot 

mutattak a hőmérők. Lehetőség adódott még a zárókezelések elvégzésére. 

 

Lászlóffy Zsolt 

OMME Csongrád-Csanád megyei szaktanácsadó 

 

 

Fejér megye 

 

Fejér megyében a január hónap időjárása egy melegebb átlagos téli hónapnak felelt meg. A hőmérséklet 

általában fagypont körül volt. Három hűvösebb időszak volt pár napig mínusz 5-10 C fokos lehűléssel.  A 

hónapban öt nap volt amikor a nappali legmagasabb hőmérséklet a plusz 10 C fokot is elérte, vagy 

meghaladta. Csapadék 15-20 mm esett, elsősorban eső, havas eső formájában. A Bakonyalja és a Vértes 

közelében pedig havazás formájában. A méhek jól viselték a nagy megpróbáltatások nélküli téli időszakot. 

Több alkalommal is tisztulhattak, léputcát válthattak. A viszonylag meleg időnek is köszönhetően a hónap 

végére, már mindegyik családnál volt fedett fiasítás is. A mogyoró az éger és a korai növények már kezdték 

adni virágporukat a hónap végén a napsütötte lankákon. A hosszabb nappalok, a viszonylag enyhe idő és a 

kirepülések alkalmával behordott minimális virágpor is ösztökélte a családokat a fiasítás kiterjesztésére. A 

családok élelemfogyása közepes volt eddig, de január végére már emelkedő tendenciát mutatott, ez is 

jelezte a fiasítás megindulását. 

A februári időjárás egy szélsőséges, de melegebb átlagos téli hónapnak felelt meg. A hőmérséklet általában 

nappal 5-10 C fok körül volt. A hónap végére ez több napon keresztül elérte a 15-20 C fok közötti 

hőmérsékletet is. Az éjszakákon fagypont körüli hidegek voltak. A hónap közepén volt 5-6 nap amikor 

nagyobb fagyok voltak. A legalacsonyabb hőmérséklet a mínusz 15 C fokot is elérte a megye egyes részein. 

Csapadék 20 mm körül esett, elsősorban eső, havas eső formájában. Azok a méhcsaládok, amelyek jól 

viselték a nagy megpróbáltatások nélküli téli időszakot, még egy utolsó nagy erőpróbán kellett részt 

venniük a pár napig tartó mínusz 10-15 C fokos lehűlésben. A hónap végi 20 C fok körüli nappali 

felmelegedés lehetőséget adott a családok gyors, bepillantásos átvizsgálására. Ekkor látható volt a két-

három keretben is meglévő már tenyérnyi fiasítás és a bőséges virágportartalék. 

 

Márciusban a hőmérséklet egy hosszú hidegfront alakította. Alig volt kirepülésre alkalmas hőmérséklet 

egész hónapban. Az éjszakák is fagypont körül, sokszor alatta voltak. A szél is nagyon fújt. A hűvösebb 

kirepülésre kevésbé alkalmas napok alatt vontatottan népesedtek a családok. A fiasítás kiterjedése 

visszaesett, hiányzott egy léputca méh a kaptárból. A hónap utolsó hetében ismét 20 C fok körülire 

emelkedett a nappali hőmérséklet. A családok szinte felrobbantak. Dőlt befelé a virágpor és már némi 

nektár is érkezett a gyümölcsfákról és a tömegesen virágzó aljnövényzetről, erdei fákról. Az egyetlen 

problémát a rendkívül kevés leesett csapadék jelentette, mert a tavasszal csak 25-30 mm csapadék esett. Ez 

az előző évi deficittel együtt jelentős veszélyt jelentett a szántóföldi kultúrákra és így a repcére is 

Fejér megyében az április időjárás kísértetiesen hasonlított a tavalyira. Fejérben is húsvét hétfőn, szerdán, 

csütörtökön volt mínusz 4-5 Celsius fokos reggeli fagy, majd betetézte a sorozatot a pénteki hajnali mínusz 

7 Celsius fok körüli lehűlés. A gyümölcsösökben a virágzó fákat mindenhol érte fagykár. Károsodott a 

kajszi, az őszibarack, a teljes virágzásban lévő körte, szilva, meggy. Megbarnultak a sziromlevelek, 

károsodott a bibe. Mértéke a terület kitettségének függvénye, de a négy reggelen keresztül gyilkoló mínusz 

5-7 C fokos fagyot nem lehet jelentős károk nélkül átvészelni. Sajnos igaz ez az akácra is. A Mezőföld, a 

Vértes és a Bakonyalja egész területén jelentős fagyok voltak. Az akácrügyek mindenhol károsodtak. A 

rügyek több mint 90%-a érintett volt. Csak a domborzat és a szerencse segített néhol. 

Májusban alig emelkedett a nappali hőmérséklet 15 C fok fölé. Az éjszakák hűvösek voltak, pár hajnalon 

a nulla fokot is megközelítették. A hűvös idő mellé sok csapadék és szél is társult. A megyében májusban 

70-90 mm eső esett.  A repce -bár a növekedésének segített a csapadék- kevés nektárt termelt.  
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A változást csak a néhány órára kiderülő és felmelegedést hozó napsütés hozott. Az esős nappalok között 

volt 2-3 hordásra alkalmasabb nap is. Ilyenkor a kaptárak előtt sok mászkáló, csomóba verődött méheket 

is lehetett látni, amit a következő zápor teljesen szétvert. A megyében több mintavétel történt a méhekből 

és a növényekből is. Sajnos a megye méhészeinek a repcén elért eredménye széles skálán mozog. A 

melegebb területen, a repcétől megfelelő távolságra lévő, mászkálásban nem érintett méhészek közepes, 

míg a többiek siralmas eredményről számoltak be. Sajnos a sárgabimbós állapotban vett növénymintákból 

egy esetben, tiltott méhekre veszélyes klórpirifosz tartalmat mutatott ki a labor. A szennyezett táblát 

hatósági utasításra még virágzás előtt kiszántották. Május végén kezdett foltokban fehéredni az akácerdők 

legteteje. Ezek a ritkán látott virágok még talán túlélték a tavaszi fagyokat. Ugyan ekkor az erdőkben még 

különböző méretű virágfürtök voltak találhatóak. A megfagyott elsődleges virágrügyek után nyíló virágok 

sokkal ritkábbak és változatos fejlettségűek voltak. A hónap végén lévő pár nap már az akácvirág illatával 

örvendeztetett meg minket. Sajnos a méhek hiába járták viszonylag szorgalmasan, nem emelkedett a mérleg 

nyelve megnyugtatóan. Az éjszakák hűvösek a nappalok mérsékelten melegek voltak. A változást a június 

4-5.-én bekövetkező felmelegedés hozta. Az éjszakai és a nappali hőmérséklet is a nektárképződést 

segítette. A ritkább virágúnak tűnő erdőből csúcsok nélküli, szolid, de folyamatos hordás indult el. A méhek 

a „semmiből” hordták az akác nektárt. Az erős családok szemlátomást gyarapodtak. A méhészek a 

Mezőföldi síkról néhány nap hordás reményében a Bakonyaljára is elvándoroltak. Az átlagtól elmaradt 

virágmennyiség itt is kitett magáért. A jóhelyre települt méhészek az idei akácmézelési évüket gyenge-

közepesre javították. Június második felében megtörténtek a pergetések is. A pergetett eredmények erősen 

függtek a telephelyeken lévő akácerdőket érő fagykártól és az esetleges vándorlások hozadékától. Az 

állandó telephelyen mézeltetők a gyűjtő családokra vetítve a semmitől a 8-10 kg-ig, míg a 

vándorméhészeknek 8-15 kg-ig terjed az elvett méz mennyisége. A vándorméhészek akácpergetés után 

vándoroltak tovább selyemfűre, hársra. Az itthon maradt méhészek felkészítették a méhcsaládokat a 

következő nagy méhlegelőre a napraforgóra. 

Júliusban Fejér megye az egyik legcsapadékosabb megyéje volt az országnak. A leesett csapadék átlagosan 

a 80-90 mm-t is elérte. Ehhez a csapadék mennyiséghez a hónap második és harmadik harmadában 

jutottunk hozzá. A hónap eleje még száraznak és rendkívül melegnek indult. Július 6-9 között rendkívül 

meleg volt. A hőmérséklet majdnem elérte a 40 C fokot is. A szárazság megviselte a méhlegelőt is és a 

hónap fő nektárt adó növényét a napraforgót is. Ebben az időben a nektárképződés a délelőtti órákra 

szorítkozott, majd a nagy melegben beszáradt a nektár. A 9-én megérkezett csapadék és a 30-35 C fok közé 

csökkenő hőmérséklet hatására a napraforgótáblák folyamatos hordást biztosítottak a méhcsaládoknak. A 

többszöri nagyobb mennyiségű csapadék megszüntette a talaj felső rétegeiben a szárazságot. A megyében 

az idén a tavaszi szárazság miatt több fenológiai stádiumban lévő napraforgót lehetett találni. Ez álltalában 

elhúzódó nektárforrást jelentett a méhcsaládoknak, de nem minden estben, mert a táblák között sok később 

virágzó, de semmi nektárt nem adó fajta is volt. Július végére általában már végeztek a méhészek a 

napraforgóméz elszedésével, a kaptárak fészeklépjeinek rendezésével. Az atkaírtás is megindult, és a 

serkentés is sokan elkezdték a csapadék hatására beinduló virágporhordás kiegészítésére. A júliusban 

termelt méz a megyében csak a napraforgóméz volt, mert a vándorméhészek sem a selyemfüvet, sem a 

vándorhelyek hársasait, sem a megye elegyes erdőinek a hársvirágzását nem tudták kihasználni. Azok a 

méhészek, akik végeztek a napraforgó pergetéssel közepes eredményről számoltak be, ami a családonkénti 

15-20 kg-ot jelenti átlagban. Sajnos jelzések érkeztek sokkal rosszabb eredményekről és legyengült 

méhcsaládokról is. 

A hosszú, száraz és hamar hűvösre forduló ősz és az így lecsökkent virágporforrás nem segítette a betelelést. 

A későn állt le a fiasítás, mert kellet a nép a kaptárba. Az élelem is gyorsan fogyott a lépekből, így későn 

is nagy mennyiségű élelmet kellett a kaptárba juttatni. Az atkával is több munka volt emiatt, jobban 

kitolódott a védekezés ideje. Betelelni, ha később is, de közepesen erős családokkal sikerült az évben. 

Fejér megyében a 2021-es év is rendkívüli volt a tavaszi fagyokkal, az akác sarjúvirágainak a mézelésével, 

az időjárás hektikusságával, a szárazsággal a 40 C fokot elérő hőmérsékletekkel és a Covid dühöngésével. 

Nem csak a méheket a méhészeket is megviselte ez az év. A vásárok a klubfoglalkozások elmaradtak. A 

méhészek is, mint a méhek várják a tavaszt, az új ígéretet a természettől, egy jobb esztendőre… 
 

Nyerges József 

OMME Fejér megyei szaktanácsadó 
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Győr-Moson-Sopron megye 

 

A méhcsaládok január folyamán részleges tisztuláson estek át. Két napon is intenzíven tudtak repülni. 

Főleg, a szélcsendes helyen álló, napon lévő méhcsaládoknál volt nagy a mozgás. Kisebb járás több nap is 

megfigyelhető volt, már a vizet látogatták a méhek, ami biztos jele annak, hogy már volt náluk fiasítás. A 

mogyoró is elkezdett virágozni a hónap végén, de a virágporát nem tudták kihasználni a méhek. A kijáróban 

virágporral visszatérő méhet még nem lehetett megfigyelni. A méhcsaládok február közepén kitisztultak, a 

5 teljes nap állt erre rendelkezésükre. Víz mellett már a virágpor hordás is beindult. A kellemes tavaszias 

időben ömlött be a virágpor, kezdetben a mogyoró majd az éger adott tömegessen virágport. Virágzott a 

húsos som és a tuja is. Pár nap alatt táblás keretnyi friss virágporokat hordtak össze a méhek. A hónap 

végén már a nemes barkák is virágba borultak, a hóvirág is kinyitotta szirmait. A méhcsaládoknál elkezdett 

növekedni a fiasítás nagysága, 3 keret körüli fiasítással rendelkeztek a hónap végén. Márciusban komoly 

lehűlés volt, csak 25-én enyhült meg annyira az idő, hogy a méhcsaládok újra repülni tudjanak. Egy újabb 

tisztuló kirepülést figyelhettünk meg a méhesben, hiszen sok napon keresztül kaptárfogságban voltak a 

méhek. Másnap még jobb idő volt és a méhészek siettek ki a méhekhez. Vajon mi lehet a kaptáron belül, a 

látvány lehangoló volt az anyák leálltak a rossz időben és egy keretben volt csupán tenyérnyi fedett fiasítás. 

A javuló időben a nyitott fiasítás robbanásszerűen növekedett a hónap végéig. A repce vetésterülete Győr-

Moson-Sopron megyében a 2020. évhez képest 10%-kal csökkent 19100 hektár biztosít méhlegelőt a 

méhcsaládoknak. A repcék jól keltek és szépen fejlődtek a hideg nélküli télen, csapadékot is kaptak 

rendesen február közepéig. A repcét a hideg március megfogta, emellett a fő probléma az volt, hogy másfél 

hónapig nem volt eső a megyében, komoly aszály alakult ki annak ellenére, hogy a tél csapadékban gazdag 

volt. A legtöbb repcetábla április hónap közén kezdett el virágozni. Az időjárás kevés hordásra alkalmas 

napot biztosított a méhek számára, de ha 20 fok fölé ment a hőmérő higanyszála a mérleg is megindult 

felfelé. 2021-es év 14. hetében több napon át, komoly fagyok voltak a megye egész területén. -6 és -8 

Celsius fokot is mértek a méhésztársak, ez a hideg idő tartósan, egész éjszakákon át kitartott. Több helyen 

szél és hó is kísérte a hideget, ami a gyümölcsfák mellet az akác rügyeit is károsította. Az akác a „húsvéti 

fagyok” hatására a megye egész területén teljesen elfagyott. A fák hetekig kopárok voltak, majd április 

végén kezdtek el kizöldülni. A hónap végére a méhcsaládok elérték a méhcsaládonkénti 50-60 dm2 fiasítást 

és bizony már a rajzási láz is felébredt bennük, amit a sok bezártság is elősegített. A 2021-es évben a repce 

fővirágzása május hónapra esett, de sajnos csak pár nap volt igazán hordásra alkalmas, amely napokon a 

méhek akár 4-5 kg-os súlygyarapodást is elértek, majd egy hét bezártság alatt ezt felélték. A bezártságuk 

alatt rengeteg bölcsőt húztak a túlfejlődött méhcsaládok és az első adandó alkalommal már rajzottak is. A 

régmúlt kasos időszakát idézték fel azzal, hogy egy család akár több rajt is engedett. A megrajzott családok 

és a sokadik rajok a rossz időjárásban nem anyásodtak meg, tehát a szűz anyáknak csak kis százalékban 

10-20% körül sikerült bepározniuk. Tömegével alakultak ki anyapróblémás családok a méhészetekben, 

ezen családok termelése csupán töredéke volt az egyben tartott családokénak. A repce és az akác virágzása 

között két hét hordástalan időszak volt, ha a méhész elvette azt a kicsi repcemézet amit a méhek 

összekuporgattak, etethetett. Ha pedig rajta hagyta a méhcsaládokon, hogy a család érezze a biztonságot a 

méhek teljesen felélték. A sarjú akácvirágok május 23.-án már ki voltak nyílva, de május végéig minden 

nap mínuszt mutatott a mérleg. Június elején pergették ki a méhészek a repcemézet, nagyon kevés méz lett, 

tipikus tisztító pergetésről beszélhetünk csupán. Június 1-én volt az első egy kiló akácon a melegedő 

hőmérséklet hatására. Egy hétig volt mérés az akácon majd egyik napról a másikra kutatni kezdtek a méhek, 

jelezve, hogy vége a hordásnak. A legjobb napokon 3-4 kg gyarapodás is volt, ami sajnos csak két három 

napra volt jellemző. A nagykeretes kaptáraknál ezt a mennyiséget elnyelte a fészek mivel a méhcsaládok 

szinte éhkoppon voltak már ekkora, a méztérbe csak nagyon kevés elvehető méz került csupán. Az 

alacsonykeretes rakodósok tudtak pergetni egy kicsivel többet, ami a 2021-es évben az előjelek után 

örvendetes. A pergetett méz egyébként kifogástalan minőségű világos és érett volt. A fagyos akác után a 

Győr-Moson-Sopron megyei méhészek a nyári méhlegelőkben bíztak, itt szerették volna pótolni a 

mézveszteségüket. Rendkívül korán kinyíltak az első facélia táblák, az akáccal szinte egy időben, a 

méhészek többsége ezért nem vándorolt akácra, mert a facéliában már jobban bízott. most már tudni lehet, 

hogy ez rossz döntés volt az akác is tudta azt a mennyiséget, amit a facélia adott. Július hónapban virágzott 

a fontossági sorrendben a második helyre sorolt mézelő kultúrnövényünk: a napraforgó.  
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Győr-Moson-Sopron megyében a napraforgó vetésterület az elmúlt évhez képest jelentősen nem változott, 

kicsivel több, mint 16000 hektáron termesztettek napraforgót a gazdák. Ez a terület egy kicsivel kisebb 

csupán, mint a repce vetésterülete. A megyében minden méhcsalád el tudott érni több-kevesebb 

napraforgót. A vetéseket a gazdák időben el tudták végezni. A kelést a rendkívüli szárazság nehezítette, 

valamint a hideg tavaszon a melegigényes napraforgó megfázott nem akarta a földet elhagyni, megtorpant. 

Az aszályból a májusi csapadékos időjárás hozta csak ki kis időre a növényeket majd júniusban ismételten 

rendkívüli száraz időszak következett, ami egészen a növény virágzásáig kitartott, ekkor esett csak 

csapadék, ami már késve jött. Az eső után lehetett a legjobb hozamokat mérni, de csupán pár napig és ismét 

visszaált a hordás egyenleg közelébe. Nagyon elhúzódó virágzás volt az idei, július teljes hónapjában 

lehetett látni virágzó napraforgó táblákat a megyében. A megye nagyobbik részén a méhcsaládokat csupán 

eltartotta a napraforgó és pergetési eredmény sem adott a szerencsésebbek pedig átlagosan egy fióknyi 

mézet tudtak elvenni. Augusztusban a méhészeknek a Hanságban próbálkozhattak még egy utolsót, hogy 

mézelésben reménykedhessenek. A magas aranyvessző (Solidago gigantea) a fő vándorlási célpont 

ilyenkor, de a bodács és bíbor nebáncsvirág is egyre elterjedtebb a vizenyős részeken. A kevés csapadék 

meglátszott a növényeken alacsonynak és olyan erőtlennek látszottak, ami nem volt jó előjel. A virágzás is 

késett kb. 10 napot a megszokotthoz képest, majd, amikor a fővirágzás kezdődött az időjárás hidegre fordult 

és a hordás megszűnt. Az igazi kánikulai napok elmaradtak, ezeken a napokon lehetett volna jókat mérni. 

2021-ben a Hanság nem váltotta be a reményeket az évtized legrosszabb eredménye született. Szeptember 

hónap elejétől elkezdtek virágozni a zöldítésnek vetett táblák, de a csapadék hatására az árvakelés mustár 

és a facélia táblák is. A méhcsaládok nagy kedvvel látogatták ezen virágokat. Virágport és a meleg napokon 

nektárhordás is volt róluk. Atka ellen védekezések során azt tapasztalták a méhészek, hogy szinte minimális 

az atka az elmúlt évhez hasonlóan. Szerintem rossz a védekezési technológiájuk sokuknak, rossz szerekkel, 

rossz időpontban, rossz eszközökkel kezelnek. Októberben a vizenyős területeken virágzott a 

kolduskrizantém, és a megye szinte teljes területén sok helyütt a zöldítésnek vetett mustár, olajretek és 

facélia. Ezek a növények a virágpor mellet a meleg napokon hordást is adtak, emiatt a méhanyák nem álltak 

le a fiasítással. A záró atka elleni kezeléseket nem lehetett október hónapban eredményesen elvégezni. 

Novemberben pár nap tudtak még repülni a méhek főként a hónap elején. A zöldítés táblák fokozatosan 

tűntek el a határból, elvirágoztak vagy beforgatták őket, a kolduskrizantém is elvirágzott. A méhcsaládok 

lassan megnyugodtak, lecsendesedtek és a hónap végére a jelentős részüknél nem volt semmilyen korú 

fiasítás. December hónap elejére a méhcsaládok már nem rendelkeztek fiasítással, a hónap során több 

lehetőség is adódott, hogy a záró kezeléseket elvégezhessék a méhészek, jelentős részük élt is ezzel a 

lehetőséggel. Oxálsav csurgatás, valamint oxálsav szublimálás volt a fő védekezési mód. A méhcsaládok 

pincézésének is eljött az ideje. Összeségében elmondható, hogy átlagos kondícióban lévő méhcsaládokkal 

indultak telelésnek a méhészek. 

 

Varga Tamás 

OMME Győr-Moson-Sopron megyei szaktanácsadó 

 

 

Hajdú-Bihar megye 

 

Január és február időszakát változékony idő jellemezte hideg és melegebb periódusokkal. A tél folyamán 

több alkalommal is lehetősége volt a családoknak tisztulni. A melegebb napok során a méhek a vizet is 

keresték környezetükben, ami egyértelműen a kaptárban lévő fiasítás létét jelzi. Február végén a mogyoró 

és a szil is virágzott már, ez pedig tavasz kezdete. Komolyabb mértékű virágporhordás is volt tapasztalható 

a hónap utolsó napjaiban. A téli hónapok során többször hullott kiadósabb csapadék változóan eső, illetve 

hó formájában, ez utóbbi viszont tartósan nem borította a talajt. 

A megye méhállományai gyengébben indultak tavasszal, mint az várható lett volna a népesség tekintetében. 

Sok méhcsalád elpusztult a tél folyamán, gyakran egész állományok is. 

Április a szokásosnál jóval hűvösebb hőmérsékleti viszonyok között telt. A hónap végéig csupán néhány 

olyan nap volt, amikor a méhek számára alkalmas volt az idő gyűjtésre. Olyankor viszont bőségesen áradt 

be a virágpor a kaptárba.  
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A szokásosnál hűvösebb idő tartósnak bizonyult, és csak hónap végére tért vissza a kellemes idő. A fiasítás 

mennyisége ennek ellenére a növények fenológiai állapotához viszonyítva megfelelő volt. A méhcsaládok 

népessége a zord tavasz ellenére is fejlődni tudott. 

A megyében lévő repce vetésterülete hasonlóan alakult, mint az elmúlt években. Évről-évre lassan 

növekszik, de így is mindössze 6.000 ha körüli. Ősz folyamán a keléssel nem volt probléma, és a téli 

időszakban sem érte komolyabb fagykár. Április utolsó hetében kezdődött a virágzás, 3 nap volt kiemelkedő 

mennyiségű hordás, egyébként gyengén mézelt a nem megfelelő időjárás miatt. Az előző évektől így is 

jobb eredmények születtek. Aki nem volt repcén, állandó jelleggel etetni kényszerült. 

Május hónapot túlnyomó részt hűvös, szeles idő jellemezte, változó csapadékmennyiség mellett. A 

megyében lévő repcék a hónap első felében elvirágzottak.  A hűvös időben 2-3 héttel később kezdődött az 

akác virágzása is. Ezáltal volt idő a gyengébb családoknak is termelőképessé válni. A gondot már inkább a 

rajzás felébredése jelentette. Jelentős többletmunkát adott a méhészeknek az 5 héten át tartó rajzási láz a 

méhcsaládokon. 

Az akác virágzása csak május 26. körül kezdődött. Még április elején az eredeti virágzat megyeszerte 

lefagyott. Április végén indult meg az új, sarjú rügy, mely a sokévi átlagnál hűvösebb időben lassan 

fejlődött. Sok helyen meglepő volt, hogy így is virágba tudtak borulni a fák. Az időjárás az akác dandárjára 

(június 4-5) kedvezően alakult. Megfelelő korosztályú méhek tudtak a fagyos erdőről gyűjteni. Senki nem 

számított arra, hogy az előzmények után kiváló hordás lett több napig. A pergetési eredmények is 

szerencsére jóval a várt felett alakultak, átlagban közepes termés született. 

Július hónapot nagyrészt meleg, száraz idő jellemezte. Ez a hónap a napraforgó virágzásáról szólt a 

méhészek körében. Kedvezően alakult a vetésterület, nagyságrendileg hasonlóan, mint az elmúlt években, 

50.000 ha körül. A vetés a tavaszi hideg időjárás miatt később került a talajba, mint általában. A táblák 

többségének fejlettségében nagy különbségek nem voltak, így a virágzás szempontjából nagy eltérések nem 

mutatkoztak. A gyűjtés július 5. körül kezdődött, a későbbi virágzásúaknál 12-e körül. A frekventált 

helyeken idén is a virág túlterhelése jellemezte a tájat. A virágzás időszakában a hőségben a napi hordási 

értékek általában 3-4 kg körül alakultak. Július utolsó dekádjára a táblák nagyrészt elvirágoztak. A pergetési 

eredmény közepesként jellemezhető, 22-30 kg/méhcsalád. 

Nyár végén, amikor a telelő méheket neveli ki a méhcsalád, nagyon fontos szempont a táplálék utánpótlása. 

Augusztusban – ahogy szinte egész évben - szárazság uralta a tájat, de minimális pollent tudtak a méhek 

gyűjteni. A megyében évek óta jelenség már az amerikai lepkekabóca okozta édesharmat képződése. Ebben 

az évben ez kevésbé jelentett problémát méhészeti szempontból, inkább csak egyenleg körüli gyarapodást 

okozott. 

Szeptember második felében a hideg hajnaloknak köszönhetően látványosan csökkent, a hónap végére az 

állományok egy részénél már nem is volt fiasítás.  

Az ősz nagyobb részét az évszakhoz képest száraz, enyhe időjárás jellemezte, november második felében 

megérkezett az eső, azt követően pedig hidegebbre fordult az idő 

A méhcsaládok egy részénél az enyhe idő miatt ismét petézett az anya, a méhek az arra alkalmas napokon 

vizet, és elvétve virágport is hordtak. Ebből adódóan az atka elleni záró kezelések hatékonysága nem 

lehetett mindenhol tökéletes. A varroa fertőzöttség mértéke ezen az őszön változó volt, ezt befolyásolta az 

is, hogy a szezon folyamán milyen technológiával védekeztek a méhészek, és hogy a környezetből 

mennyire fertőződhetett vissza a méhállomány. 

Összegezve a borzalmas tavasz okozta kedvezőtlen előjelek után elfogadható akác és napraforgóméz termés 

született. Az atka ismét sokaknál okozott problémát ősz folyamán. A 2021-es év méhészeti eredményét az 

időjárási problémák mellet a családok méhegészségügyi kondíciója alapvetően meghatározta. 

 

Barkó Árpád 
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Heves megye 

 

Kitelelés: 2021 januárjának első hetében még az átlagosnál enyhébb időjárás volt Heves megyében, a 

hónap első napján még kiröpülésre is alkalmas volt a hőmérséklet a méhek számára. Később a hónap 

második felében voltak erős lehűlések, majd erős felmelegedések is. A méhek telelése szempontjából az 

erős hőingadozások nem kedvezők, de összességében a 2020/21-es tél kedvező volt a méhcsaládok 

áttelelésének szempontjából, bár az enyhe idő miatt folyamatos volt a fiasítás, így az élelemkészlet erősen 

fogyott a méhcsaládoknál, és ezt a gazdálkodók tapasztalatai is megerősítik. Emiatt sok méhész adott 

cukorlepényt a méhcsaládoknak ebben az időszakban. A méhek számára fontos növények közül a mogyoró 

virágzott február utolsó dekádjában, így a méhek tudtak róla virágport gyűjteni. 

Tavasz: márciusban sajnos hideg, a méhekre kedvezőtlen időjárás volt jellemző Heves megyében. Emiatt 

a hónap közepén gyakorlatilag leállt a fiasítás nevelése a méhcsaládoknál, és csak a hónap vége felé indult 

újra. Emiatt később hiányzott egy generáció méh, ami különösen a közepes vagy gyenge méhcsaládokat 

viselte meg. A méhészetek kb. egyharmadában már a teleléssel is sok probléma volt, a méhcsaládok 

gyengék voltak, sok el is pusztult. A növényeket a csapadékhiány viselte meg leginkább, ez különösen igaz 

a lágyszárúakra. A repce alig fejlődött egész hónapban, a fejletlen, kevés virágot hozó állományoktól jó 

mézelést nem várhattunk. 

Termelési szezon: áprilisban folytatódott a hideg, méhek számára káros időjárás Heves megyében. A várt 

csapadék viszont megérkezett, és ez megmentette a repce táblákat a kiszáradástól.  Síkvidéken a hónap első 

napjaiban már 2-3 mm nagyságú virágkezdemény volt az akácosokban, ezek április 05- és 07-én sajnos 

elfagytak. A szinte folyamatos hideg miatt minden növény 2-3 hetes késéssel kezdett virágozni, és április 

végéig alig néhány nap volt olyan, amikor kevés nektárt tudtak gyűjteni a méhcsaládok. A méhek minden 

tartalék táplálékukat elfogyasztották, a hiányzó mennyiséget a méhészeknek kellett pótolni. Mivel a 

növényvilág ekkora lemaradásban volt az átlagos fejlődési üteméhez képest, így a jól telelő méhcsaládok 

előrébb jártak fejlettségben, több méhészetben ekkor már megindultak a rajzás előkészületei a 

méhcsaládoknál. A hideg miatt a repce termésmennyiség gyenge lett a megyében, a gazdálkodóknak pedig 

sok problémát okoztak a rajzó túlfejlődött méhcsaládok. A szokatlanul hideg időjárás folytatódott májusban 

is, így rendkívül lelassult a növények fejlődése. Gyakorlatilag Heves megye sík területein május utolsó 

hetében kezdett nyílni az akác, a hegyvidékeken pedig június első napjaira tolódott a nyílás. A megye déli 

és középső területein fekvő akácosok számottevő hordást nem adtak, ellenben a júniusban nyíló észak 

hevesi akácosokban a virágzás elején kifejezetten jól hordtak a méhcsaládok. Ez az időszak elég rövid volt, 

így az ide vándorló méhészek nagyobb része gyakorlatilag lemaradt a hordásról. A hónap további részeiben 

sok problémát okozott a gazdálkodóknak a kirajzott, legyengült, sok esetben anyátlanná vált méhcsaládok 

rendbetétele. Sajnos a megyében akác után nagyon kevés hordást adó méhlegelő áll a méhcsaládok 

rendelkezésére, tavaly ráadásul a forróság és aszály miatt az a kevés növény sem mézelt, amely virágzott. 

Ez a hordástalanság, amennyiben a gazdálkodók nem pótolták a méhek élelemkészletét, számottevően 

hátráltatta a méhcsaládok napraforgóra való felkészítését. Napraforgót az átlagosnál nagyobb területen 

vetettek a gazdálkodók a megyében, a növények nagyon gyorsan fejlődtek a májusi esők után. Szerencsére 

az aszályos június közepe után a hónap végén ismét számottevő csapadék volt a megyében, így a növények 

jól fejlettek voltak a virágzás kezdetére. Mivel az akác nagyon későn virágzott, viszont a napraforgó 

virágzása a megszokott módon július elején elindult, ezért az akácvirágzás alatt megrajzott, vagy az 

anyakorlátozás miatt meggyengült méhcsaládoknak nem volt idejük kellőképpen megerősödni a virágzás 

kezdetére. Ennek ellenére a Heves megyei méhészek többsége az átlagosnál jobb termésmennyiséget 

pörgetett. Az elején sokan híg éretlen mézeket is elvettek, ez problémát okozott a mézeladásoknál. A 

méhcsaládok állapota a virágzás alatt jó volt, népességveszteséget a gazdálkodók nem tapasztaltak. 

Atka elleni védekezés: 2021-ben a méhcsaládok atkafertőzöttsége nem volt magas, bár így is voltak olyan 

méhészetek, ahol problémát okozott az atkafertőzöttség mértéke. A védekezési eljárásokban elég nagy 

káoszt tapasztaltam, ez a következő évben valószínűleg gondokat fog okozni.  

Betelelés: 2021 szeptemberében a hónap elején szokatlanul hűvös időjárás volt, ezáltal a méhcsaládoknál 

nagymértékben csökkent a fiasítás és ez kedvező volt a betelelési folyamatokra. A későbbiekben újra 

magasabb átlaghőmérsékletek voltak, sajnos azonban a hónap egészére jellemző volt a csapadékmentesség 

a megyében, így nagyon kevés virágpor állt a méhek rendelkezésére.  
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Ez a tavaszi fejlődésben fog gondokat okozni a méhcsaládoknál. A méhészek beszámolói szerint a családok 

rendben voltak, kellően népesek, legtöbb méhészetben a varroa atka létszám alacsony volt. A következő 

évi első jelentős méhlegelőt adó repcével, a csapadékhiány miatt sok a probléma, kevesebbet is vetettek a 

gazdálkodók a kedvezőtlen körülmények között, és a kelés is rosszul sikerült. November végétől majdnem 

az év végéig az átlagostól valamivel enyhébb, de alapvetően hideg, csapadékos időjárás volt jellemző Heves 

megyében. Ez a méhcsaládok telelésére kedvező volt, illetve segítette a talajok feltöltődését is 

nedvességgel. A méhészek beszámolói alapján a méhcsaládok rendben telelnek, az elmúlt évhez képest 

kevesebb méhészetet érintettek a telelési veszteségek eddig. 

 

Bíró Péter 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 

A 2020 őszén 57404 bevizsgált méhcsaláddal teleltek be a megyei méhészek, ami 900 méhcsaláddal több 

volt az előző évihez képest. Ez 1,6% emelkedést mutatott, az évek óta tartó csökkenés megállt és némi 

növekedést ért el. A 2021 –es esztendő már súlyos telelési veszteséggel indult. Az állomány 17 % -a sajnos 

megközelítőleg elpusztult a tél folyamán, ami 9804 méhcsaládot jelentett.  A pusztulás oka összetett, de az 

atka mindenhol jelen volt. Jász-Nagykun Szolnok megyében 23 ezer ha repce virágzása április 14-én 

kezdődött néhány táblánál.  A lehűlés és a hideg időjárás eredménye, hogy a tömeges virágzás csak április 

26.-ára volt tehető. A méhcsaládok nem voltak termelők ekkor még. A repce szárba indulása csapadék 

hiányos időszakban kezdődött, de folyamatosan kapott kisebb nagyobb csapadék hatására, a 

dandárvirágzásra az oldalágak virágzása is megkezdődött. Sajnos a kártevők is feldúsultak a gazdák 

permetezték a teljes virágzásban lévő táblákat. Több méhész jelezte a mászkáló méhek megjelenését. A 

megyében is megtörtént a repce tömeges virágzása előtti mintavételezés és az eredmény elég le súlytó volt. 

4 mintából 3 komoly szermaradványt mutatott. A Repce mézelése változó volt, amikor jobb idő volt 1 – 

1,5 kg –os hordásos napok voltak, persze csak a népes, összereptetett családoknál. Átlagban 5 - 10 kg repce 

méztermésről beszélhettünk. Nagyon szépen építettek a méhek és meg is erősödtek akácvirágzásra. Sok 

helyen beindult a rajzás. Április 6 -7 -8.-ai mínusz 4 fokos fagyos reggelek után a megyében, az akác 

elfagyott, majd 100 % -ban. A gyümölcsösökben a legnagyobb kárt a kajszi- és az őszibarack szenvedte el. 

A cseresznyének és a meggynek körülbelül 20 - 40 százaléka károsodott. Az almásokban, körtésekben 

viszont nem esett kár. Az akácfák először a levél kezdeményeket és nagyon kevés virág kezdeményt hoztak. 

A kisebb akác ligetek másod virágzása ontotta az illatot, de nektárt, azt nem adott. Június elsejével kezdte 

a virágzást, majd 1 hónap késéssel (így a méhcsaládok akác érettek lettek) és kezdetekor hűvös nappalok 

hideg éjszakák voltak. 2 hét alatt elvirágzott nektározás nélkül. Az álló méhészek a megyében 0 – 5 kg 

akác, illetve akácjellegű mézet pergettek. A vándor méhészeink, akik a Nyírségbe látogattak azok jártak jól 

20 – 30 kg gyönyörű tiszta minőségi akácmézet tudtak hazahozni. Akác után az Ámorakác a Tisza árterén 

lett volna, ha nem fagyott volna el az is. Csak virágport adott szinte mindenhol, azt viszont bőségesen. Méz 

elvehető mennyiségben nem termett. A napraforgó közel 80 ezer, ha került elvetésre a megyében. A vetés 

viszonylag jól sikerült és a fejlődési szakaszban is kapott csapadékot a növény. A virágzás július hónapban 

kezdődött, de a dandárvirágzás a hónap második hetére volt tehető, szinte egységesen a 80 ezer hektár 70 

%-a.  A virágzás zöme 2 hét alatt lement. Ezt követően még 1 hétig egyenleg volt mérhető. Nagyon nagy 

forróság volt a virágzás alatt és csapadék szinte semmi. Ennek ellenére a napra forgó mézelése a sokévi 

átlaghoz viszonyítva erős közepes volt. Hirtelen nagy mennyiségben lezúdult helyi, kisterületeken volt 

komoly csapadék, ami után megállt tócsák formájában az eső víz. A telefonhívások ilyenkor 

megszaporodtak kiöltött szipókájú méhelhullásokról. Aki szerencsés volt és talált még kései vetésterületet, 

néhány dekás napi hordásokról tudott csak beszámolni. Igaz ezek a táblák már túlterheltek is voltak. 

Augusztus 6.-án az elvetett napraforgó 95 % elvirágzott. Nagyon híg mézre panaszkodtak sokan, 

pergetéskor a nagy szárazság ellenére is, igaz voltak elég szép, akár 6 kg -os napok is. Átlagban kijelenthető, 

hogy egy két sikeresebb méhészt leszámítva 20 kg körüli átlag termett a megyében. Napraforgó 

elvirágzásával véget is ért a termelési időszak a megyében.  
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A 2021-es őszi vizsgálatok során erős, élelemben bőséges, felkészített méhcsaládok voltak tapasztalhatók.  

Azok a méhészek, akik komolyan vették az éves atka elleni védekezést azoknak nem volt gond a betelelés. 

Érdekes volt, hogy szeptember utolsó hetére szinte fiasítás mentes állapotban volt majd minden méhcsalád 

a megyében. Pedig egész szeptemberben késő nyárias időjárási viszonyok voltak. Majd októberben többen 

jelezték, hogy kiröpülési napokon erős vízhordás volt észlelhető a méhcsaládoknál. Novemberben több 

méhész is, arról tájékoztatott, hogy a szeptember végi szép, népes családok, 1 - 3 NB léputca népességgel 

gyengültek. December 31. -én a megyében 16 C fokot mérhettünk, minden méhcsalád kirepülése 

megtörtént. Sokan a záró kezeléseket, téli takarásokat is ekkor végezték el, rakták fel. 

Méhcsaládpusztulásról nem érkezett hír. Az ősszel elvetett repce nagy része rosszul kelt ki, így kitárcsázták.  

Összegezve az éves méztermés 30 – 60 kg / család, ami egy kicsivel jobb az előző évi termésátlaghoz 

képest. A felvásárlási árak (akác 2200 ról - 2400 Ft-ra / kg, illetve vegyesméz 950 -ről 1100 Ft –ra 

emelkedett / kg) emelkedése segítséget jelent a súlyos válságban lévő ágazat számára. Sokan már most 

árulják méhészetüket.  

 

Molnár Ferenc 

OMME Jász-Nagykun-Szolnok megyei szaktanácsadó 

 

 

Komárom-Esztergom megye 

 

Az év első hete fagymentes volt, aztán tíz napig tél lett. A leghidegebb, (-13 C fok) 18-án volt, de három 

nap múlva már +10 C fok volt nap közben! Ezt követően február elejéig viszonylag enyhe volt a tél, 

folyamatosan fagypont körüli volt a hőmérséklet. Február 4-én és 5-én hirtelen „tavasz” lett, fagymentes 

éjszakákkal és 12 C fokos meleggel. A meleg hatására a legtöbb méhesben megtörténtek a tisztuló 

kirepülések. Ezután azonban lehűlt az idő. Február 11-től 5 napig ismét tél volt. 16-tól megszűntek az 

éjszakai fagyok, csendes, tél végi idő lett, majd 24-én „berobbant” a tavasz 13 C fokkal! Másnap 18 (!), 26-

án 16 C fok volt. A tél végi 20 nap „bezártság” után, a február utolsó napjaiban már az intenzív repülés és 

virágporhordás volt megfigyelhető. Sokan elvégezték a lepényezést és a tél végi takarásokat, hogy a korai 

fiasítás miatti megnövekedett fogyasztást és a fészek melegét biztosítsák a családoknak. A változatos, 

többnyire enyhe télnek köszönhetően jelentősebb családpusztulás nem történt.  

A márciusi hónap a február végi tavasz után -4 C fokos hajnallal kezdődött, és a hó végéig több fagyos 

hajnal volt, mint fagymentes. Ráadásul 21-én hajnalban -10 C-fokos fagy volt! Bár 3-án nap közben 15 C 

fok volt, ezt követően 25-ig csak egy-két napon lépte át a hőmérséklet a 10 C fokot, a hó utolsó két napján 

viszont 20 C fokos meleg lett. Az egész hónap érdemi csapadék nélkül telt el. A méhek a hó utolsó napjait 

leszámítva csak elvétve, néhány napsütéses órában tudtak repülni, akkor igyekeztek minél több virágport 

behordani a kaptárokba, mivel már változó intenzitással beindult a családok fiasítása. A hideg márciusban 

a repcék és a gyümölcsök is fáztak, ráadásul a 21-i erős fagyban a korábbi virágzású gyümölcsfajok 

bimbóiban a virágok is megfáztak. A hűvös idő miatt csak gyors család vizsgálatokat lehetett tartani, csak 

a hó végén lehetett aktívabban méhészkedni. 

Az áprilisi hónapban az időjárás nem bolondos, hanem kifejezetten „bolond” volt! 1-én 26 C fokos meleg, 

3-án 8 C fok nap közben, ezt követően fagyhullám! 4-e hajnalán kezdődött, és hat napon keresztül 

reggelente -2-6 C fok volt. Ez a fagy komolyan károsította a gyümölcsfákat. 8-án reggelre 1 cm hó, nap 

közben 6 C fok, hózáporok, 9-én 18 C fok, 12-én 22 C fok, 13-án 4 C fok!, másnap reggelre 4 cm hó! Ezt 

követően 20-ig csak egy-két napon lépte át a hőmérséklet a 10 C fokot. Utána „felmelegedett” az idő, a hó 

utolsó két napján 20 C fokos „meleg” lett. Ebben a hónapban végre volt csapadék is. A méhek kirepülésére 

ebben a hónapban 11 nap alkalmatlan volt a hideg miatt! A családok nagy részénél vontatott volt a fejlődés, 

„az évszakhoz képest” le voltak maradva. A kezelésükre ismét csak néhány nap volt optimális. A repcék a 

hó végén kezdtek nyílni. Az akácosok idén ismét gyászosak, feketék voltak, csak itt-ott lehetett látni egy-

egy virágfürt kezdeményt. 

A májusi időjárásra csak annyit lehet mondani, hogy hideg volt. A nappali hőmérséklet csak 12 napon volt 

20 C fok fölött, az is inkább a hó első felében. A méhek ekkor már jól fejlődtek, de a hideg és a csapadék 

nehezítette az aktív repülést és gyűjtést. A repcék virágzása a hónap közepéig kitartott.  
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A pergetési eredmény a korábbi szárazság után az április végi és májusi csapadék miatt viszonylag jobb 

lett, általában 12-15 kg családonként. Többen tapasztaltak elhullásokat és mászkáló méheket a repce 

virágzásakor. A hónap utolsó hetében a zöldülő akácosok mellett néhol megjelentek fehér foltok is, némi 

reményt adva, hogy egyes kisebb körzetekben mégis lesz akácvirág. A hónap utolsó napjaiban itt-ott már 

volt némi akáchordás, de a dandár júniusra tolódott. Május végén több helyen már a facélia is virágozni 

kezdett. Június negyedikétől „berobbant” a nyár 29 C fokkal, majd 15-től a hó végéig 30 C fok feletti 

hőmérséklet volt minden nap. Sőt, 24-én 39, 29-én 36 C fokos forróság volt! A nagy meleg szárazsággal is 

párosult, nem volt csapadék ebben a hónapban. Az akác június első hetében virágzott, a meleg 

beköszöntével hirtelen mézelni is kezdett, majd tizedike környékén már hullottak a virágok. A méhek 

akácra (köszönhetően a késői virágzásnak) általában jól fejlett állapotban voltak. A pergetési eredmények 

a fagyás mértékétől függően széles skálán mozogtak.  Zömében10-20 kg közötti átlagot pergettek a 

méhészek, de a legjobb eredmény 35 kg/család átlag lett. A tavaszi fagyok után és a májusi állapotok alapján 

senki nem számított akácvirágzásra, főleg nem mézelésre. Csodálkozva tapasztalták meg a június eleji 

pozitív fordulatot, és örömmel pörgettek végre akácmézet. Június elejétől sok helyen javában virágzott a 

facélia. A nagy melegben viszonylag hamar lefutott ennek a virágzása is. A hárs a tavalyinál jobbnak 

mutatkozott, de a forróság ennek a nektártermelését is csökkentette, az elvirágzását felgyorsította. A 

napraforgó táblák a hó közepéig erőteljes növekedést mutattak, de a nagy melegben a június végén a 

gyengébb talajokon már az aszály jelei mutatkoztak. A júliusi csapadék sok helyen javított a napraforgó 

állapotán, így a napraforgóméz pergetése a hó végére tolódott. A pergetési eredményekben nagyok voltak 

a különbségek, a többség közepes hozamot pergetett. Napraforgó után sokaknak nincs természetes 

nektárforrás, így etetni kellett a méheket a fiasítás fenntartása végett. Augusztusban volt némi csapadék, ez 

néhol a szolidágó virágzásának és a méheknek segített.  

Az ősz viszonylag hamar beköszöntött. A még enyhe szeptember után októberben annyira lehűlt az idő, 

hogy az anyák petézése leállt, a még meglévő fiasítások kikeltek, így lehetőség nyílt a hatékonyabb 

atkairtásra, és a záró kezelések elvégzésére. A betelelés a méhészek többségénél kedvezőbben sikerült a 

korábbinál. Általános tapasztalat volt, hogy a szokottnál kevesebb atkát lehetett látni, kevesebb volt az 

atkahullás. Az őszi kezeléseket egyre többen oxálsav sorozat szublimálással, a záró kezelést szintén 

oxálsavval végezték.  November első felében lehetett még látni virágzó másodvetéseket, de a hűvös időben 

a méhek szerencsére már nem járták. A tél december végéig csak egy hét hideget hozott, december elején, 

aztán ismét megenyhült az idő. Sőt! Szilveszterkor 12-15 C fok volt nap közben!  

 

Továbbra is visszatérő problémák: 

1. A megyében sok a nyúlós költésrothadás miatti zárlat. 

2. Alacsony vegyesméz ár. 

3. Sok elhanyagolt, be nem jelentett, nem szakszerűen gondozott méhészet és zugméhészetek. 

4. A repcére és a napraforgóra egyre kevesebben vándorolnak, mivel félnek a kijáró méhek elvesztéséből. 

 

Brunner Sándor 

OMME Komárom-Esztergom megyei szaktanácsadó 

 

Nógrád megye 

 

2020-ban Nógrád megyében az ősszel elvégzett kötelező monitoring vizsgálat szerint 36.964 méhcsaládot 

teleltünk be. Úgy tűnik a megye méhészei kiheverték a 2019-es téli mintegy 10%-os méhpusztulást.  

A tavaszi tisztuló kirepülés február végén, 24-én jött el. Felmérésem szerint 8% körülire volt tehető a téli 

méhpusztulás. Március időjárása nem kedvezett a méheknek, az igazi tavasz csak március végén, 25-én 

köszöntött be. Március télies időjárásában az előzőleg megindult fiasítás megállt, a hónap végére szinte 

csak tenyérnyi fiasokat lehetett látni. Ekkor a méhcsaládok fejlődése kétfelé szakadt.  

Akiknél volt elegendő takaróbogár és élelem, némi virágpor, ők április végére már rajzásközeli állapotba 

kerültek, míg akik gyenge állománnyal teleltek át és emellett élelem tekintetében is gyengén álltak, ők 

április végére 4-5 keretben 2 tenyérnyi fiasítást és az azt éppen csak takaró méheket láttak kaptárjaikban. 

Minkét „típusú” méhészet szép számmal volt a megyében. 
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A mintegy 5.000 ha repce az utolsó pillanatban, zöldbimbós állapotában kapott jelentősebb csapadékot. A 

megyében csak egy-két helyről jelezték a méhészek a méhek mászkálását. 

Az akácot többszöri komoly fagyhullám érte. Először húsvét tájékán április 3-11. között szinte minden 

reggel fagyott, a -10C fok sem volt ritka. Másodszor április 24-28. között minden reggel fagyott, amikoris 

az akácosok újra a februári képet mutatták. Minden remény elveszett. A megye repcéi csak a méhcsaládok 

tavaszi fejlődését segítették, míg a kevés vándorló szép eredményekről számolt be elsősorban a Jászságból. 

Április végén, május elején felkészítettük a családokat akácra, de akácvirágzásra semmi esély nem látszott. 

A megszokott, általában Bács-Kiskun megye északi részén lévő akácosok igen siralmas képet mutattak, 

alig haladták meg az 1-2 cm-t a bimbók, számuk is elég szerénynek látszott. A nógrádi akácosok alig 

kezdtek zöldülni, a virágbimbók száma nagyon csekély volt, alig érték el az 1 cm-t. Emiatt sokan lemondtak 

a vándorlásról. A felmérések szerint a megye méhállományának még fele sem vándorolt, az akác 

tekintetében még lehangolóbbak az eredmények. 

A déli akácosok május végén, 26-27-e körül kezdtek szerény eredményt adni, általában 1 kg, vagy az alatti 

napi mérések voltak. Eközben a családokat folyamatosan műlépeztük, a bölcsőket pedig romboltuk. A 

rajzást sokan mégsem tudták megállítani. Június elején az időjárás melegedésével 3-5 kg-os napok 

következtek, sajnos csak 2-3 napig. Eközben Nógrádban is egyik napról a másikra kifehéredtek a magasabb 

helyeken lévő akácosok. Június 4-én 4 kg körüli gyarapodással egyszerre az egész megyében megkezdődött 

miden idők legkésőbbi és legrövidebb akácvirágzása, amely 12-én véget is ért. A pergetett eredmény a 

vándoroknál 10-30 kg között, míg a helyben maradóknál 5-15 kg között lett.  

Július 5-10. között megkezdődött a napraforgó virágzása. Sajnos a kései akác után a szétrajzott 

állományoknak csak egy része volt termelőképes, de a rekkenő hőségben a napraforgó kiválóan mézelt. A 

pergetett eredmények igen szélsőségesek voltak, a vándoroknál 10-30 kg, míg az itthon maradók 0-15 kg 

közöttiekről számoltak be. 

Az őszi időjárás kedvezett a méhészeti munkáknak, az atka elleni védekezés és a méhcsaládok feletetése 

időben és a megszokottak szerint megtörtént. Az őszi kötelező monitoring vizsgálatot a megye 

méhegészségügyi felelősei 36.306 családon elvégezték. Év közben két településen volt nyúlós 

költésrothadás miatt zárlat elrendelve Bercelen és Mátraverebély-Kányáson. Az őszi vizsgálatok során 

további egy település, Nógrádsipek került zárlat alá. Ősszel a megye gazdái 4.720 ha repcét vetettek, ami 

az aszályos ősz miatt gyengén fejlett, a decemberi -10 C körüli reggelek és a hótakaró hiánya miatt állapota 

tovább romlott. 

Novemberben az atka elleni zárókezelések elvégzéséhez kedvezett az időjárás, éjszaka – (1-2) C körül, míg 

nappal +(10) C körül volt. Csak december időjárása mondható igazán téliesnek, de azért 31-én szinte az 

egész megyében repültek a méhek. 

Általában elmondható, hogy egy gyenge-közepes évet zártunk. A méhészek mégis elégedettek mivel 

tisztában vannak azzal, hogy az ország legtöbb részén ennél sokkalta kevesebb lett. A mézárakat pedig 

megfelelőnek tartják. 

A COVID vírus miatt a szervezeti élet az év folyamán nagyon nehezen ment, nem tudtunk tartani 

klubnapokat, elmaradt a márciusi Ipolymenti Méhésztalálkozó, határozatképtelen volt az éves 

közgyűlésünk és nem tudtuk megtartani az időszerű tisztújítást sem. Augusztus végén szabad téren nagy 

érdeklődés mellett tartottuk meg a Hugyag melletti Burjas-pusztán megyei Méhész Családi Napunkat és 

november elején pedig Salgótarjánban a hagyományos Méhegészségügyi Tanácskozást. Sajnos szinte 

mindenütt elmaradt az Európai Mézes Reggeli, de a megyei Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület 

és a Palóctáj Mézlovagrend december 5-én Szécsényben szintén szabadtéren megünnepelte Szent Ambrus 

névnapját és ez alkalomból meghívta Böjte Csaba ferences szerzetest és 300 kg virágmézet adományoztunk 

a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. December 19-én pedig Budapesten a Regőczi Alapítvány javára 

adományoztunk 300 üveg akácmézet. Mindkét karitatív akciónkon közreműködött Márkosi Kitti 

udvarhölgy, tudósított a helyi sajtó, több televíziós csatorna. 

 

Fekete József 

OMME Nógrád megyei szaktanácsadó 

 

 



OMME beszámoló 2021. 

- 74 - 
 

Pest megye 

2021 őszén a méhegészségügyi felelősök összesítése alapján 65.645 méhcsaládot tartott 1507 méhész. 

Erre az évre még nagyon sokáig fogunk rendkívüli évként emlékezni. 

Egyrészt a COVID-19 második éveként, másrészről az akác többszöri totális elfagyása és csodálatos 

másodvirágzása, valamint rendkívüli mézelése miatt.  

Januárt enyhe időjárás jellemezte, sokszor repültek a méhek.  

Február közepéig tartott az enyhe időjárás, egy-egy 18 Celsius fokos nappal megtűzve, de utána 

beköszöntött a téli időjárás. Egy hétig minden éjszaka mínusz 4-13 fokig süllyedt a hőmérséklet és nappal 

is alig voltak plusszok. Addig kiterjedt fiasítás volt sok családnál, ami 2-4 keretben jelentkezett. A hideg 

hatására leálltak az anyák, majd a hónap végén indultak újra petézni. Az enyhe tél, majd a februári hideg 

után a március se volt kedvező a méheinknek. Nem egy nagy méhésznél az ötven százalékot is meghaladta 

a pusztulás mértéke. 

Március utolsó dekádjában hirtelen 20 fokos meleg jött, ami berobbantotta az addig “ugrásra kész” 

virágokat. 

Az április nagyon sok változást hozott mind a méhcsaládok állapotában, mind a hordási reményeinket 

illetően. A hűvös időjárás visszafogta a növényeket a fejlődésben, a méhek viszont lassan, de biztosan 

fejlődtek, a hónap végére nagyon sok fiasítás lett a családoknál. Az április sok meglepetéssel szolgált. Ilyen 

a húsvét utáni fagyok, amelyek elvitték a gyümölcsök nagy részét és az akác 80-90%-át. Sokfelé mínusz 8 

fok alá süllyedt a hőmérséklet. Április végére a fák újra fakadtak és már látni lehetett a másodvirágokat, 

melyek mézelése szintén nagyon bizonytalan. Nagyban függ a virágzáskori időjárástól. 

A májusi hónap is sokkal hűvösebb volt, mint a szokásos, így ez rányomta a bélyegét mindenre. A repce 

mézelésére, az akác fejlődésére, majd a mézelésére, a méhcsaládok fejlődésére. A méhcsaládok az áprilisi 

népesség robbanás után a repce elmúltával sokfelé összeestek. Persze főleg ez azokra igaz, amelyek értek 

repcét. A repcék egy része nem megengedett növényvédőszert tartalmazott, melyet Pest megyében nem 

szántottak ki, hiába volt legalább duplája a klórpirifosz tartalma, mint az előző években megengedett szint. 

Nagyon sokan jelezték idén is a tömegesen mászkáló méheket, a leürült kaptárokat. A Hatósági mintázás 

sok helyen elmaradt, mert az esők miatt mire a Bizottság felállt volna, elmosta az a méhhullákat, a mászkáló 

méheket, így nem tudtak mintát gyűjteni belőlük.  

A méhcsaládok a repce és akác között felélték a tartalékaikat és nagyon sokan kénytelenek voltak etetni. 

Az anyák mégis leálltak, a népesség csökkent. A repce gyenge közepes eredménnyel zárt, 5-10 kilós átlagok 

születtek. Sok méhész nem vette ki a mézet, mert az akác sokat késett, így éheztek volna a méhei, vagy 

etetni kellett volna. 

Az akác május közepén kezdett fehéríteni, de mézelése szinte csak a hónap utolsó napjaiban indult meg. 

Az éjszakai hideg miatt nem képződött nektár a virágban, így csak reménykedtünk, hogy a június melegebb 

lesz és ebben is hoz változást. 

Az idei év rengeteg meglepetést hozott és csodát is tartogatott a méhészek számára. Senki se tudta 

megmondani, hogy a júniusi akác ér e valamit, mert nem szokott júniusra húzódni az akác virágzása.  

A méhcsaládok több hullámvölgyön estek át. A közepes telelés után repce közepén meglódultak és nagyot 

fejlődtek tíz nap alatt, majd a repce és az akác közötti majd két hétben sok felé összeestek. Júniusban akácon 

ismét feljöttek, de a selyemkórón és a hárson is ismét visszagyengültek. Ez a folyamatos pulzálás idegesíti 

a méhészeket, mert rajtunk függetlenül bekövetkezik. Ez még nem az atka vagy más betegség, hanem az 

időjárás és a hordás, vagy még inkább a hordástalansággal függ össze. A júniusi akác jól sikerült. A megyei 

átlag közepes, de voltak egészen kimagasló térségek is. Így összeségében jól sikerült, felért egy csodával, 

hiszen a teljesen lefagyott másodvirág is tudott optimális időjárás miatt napi akár 10 kilós gyarapodást 

produkálni. Azok a méhészek voltak szerencsések, akik nem az első és így vélhetően kevésbé fagyott, 

kevésbbé másodvirágra mentek, mert azok az erdők a hidegben levirágoztak, hanem azok, akik a totál 

másodvirágra vártak, abban bíztak és ezek virágzása pont a melegebb, optimális időjárási viszonyokra 

tevődtek. Idén nem panaszkodtak a méhészek az akác alatti mászkálásról. A rajzási láz is hamar 

alábbhagyott és második akácon már nem okozott gondot.  

Az akác, mint ahogy írtam, júniusban kezdett igazán mézelni, ahogy megjött a melegebb periódus, majd 

három hétig tartott, ami szintén rekord, de ez a hideg idő miatt következett be. Június tizedikére szűnt meg 

a hordás pest megye nagy részén, kivéve az északi részeket.  
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Sokan Nógrádba vándoroltak a megyéből késői, másod akácra. Június 5-8-ig szinte minden vándor méhész 

tovább állt a megyéből. Nógrádban még volt egy hét hordás, ám az már nem volt ilyen jó, mint a középakác.  

Az akác után a megye nagy részén a selyemkóró mézelésére vártak a méhészek és az esőkre, amik nem 

jöttek. Súlyos aszályos állapot alakult ki. A selyemkóró így alig mézelt, 5-10 kilós gyarapodásnál többet 

nem produkált. A hársak is alig mézeltek. 

A méhcsaládok állapota júliusban, a napraforgó havában változatos képet mutatott. Talán ennyire sokan 

nem jelezték még soha, hogy rendkívül egyenlőtlenek a méhcsaládjaik. Nagy az erősségben a különbség.  

2021-ben nem észleltük azt a méheltűnést a napraforgó virágzásának elején, mint tavaly, amikor is pár nap 

alatt egy fióknyi méh tűnt el a kaptárból. Viszont a napraforgó végére a méhcsaládok elkoptak, fiasításuk 

4-7 keret, ami kevesebb az ideálistól és a tavalyitól is.  

A hónap elején időben megnyíltak a napraforgó táblák. A rendkívüli hőség miatt gyorsan el is nyíltak, de 

szerencsére a legtöbb helyen voltak későbbi táblák, így a méhek legalább három héten át tudtak hordani 

nektárt róla. Jobb lett az eredmény, mint tavaly, de nem kiugró. Lehetett volna, ha előtte jól beázik a föld, 

de ennek hiányában a nagy meleg hatására így is csoda számba ment a napraforgó mézelése. Idén két csoda 

történt. Az akác és a napraforgó mézelése. Mindkét esetben a körülmények miatt nagyon sokan nem bíztak 

a jó, de legalább a közepes mézelésben, és mindkét esetben felülmúlta ezeket a várakozásokat a valóság. 

Ami még szintén nagyon érdekes, hogy a napraforgó tenyészidejének nagy része aszályos körülmények 

között telt. A virágzása is így kezdődött, de a meleg hatására jól mézelt, viszont amikor megkapta az esőt, 

jelentősen csökkent a mézelése. Pedig a hőmérséklet jelentősen nem csökkent. 

Augusztus jellemzője a virágporszegénység, ami a hónap végén jött esőkkel kicsit javult, de a fiasítás 

nagyban visszaszorult. Viszont az atka fertőzöttség a tavalyival ellentétben alacsony.  

Szeptemberben elején már nagyon kevés volt a fiasítás, az anyák kezdtek leállni a petézéssel, pedig lehettek 

volna népesebbek is a családok. A hó végén, újra kiterjedt a fiasítás, amely alatt 3-4 keretben kéttenyérnyi 

fiasítást értünk. Ezt a fiasítás növekedést a gyenge eső utáni újabb virágpornak tudhatjuk be. 

2021-ben szinte mindenhol kevesebb az atka. Lehet, hogy a tavaszi fiasítás megtorpanás, vagy a nyári nagy 

meleg hatására. Október végén még mindig jellemző a 2-3 keretben a fiasítás.  

A megyében itt-ott látni zöldítésre szánt mustár és olajretek táblákat. Ezek az aszály miatt későn nyíltak 

meg és nagyon satnyák, de arra “jók” voltak, hogy beindítsák újra az anyákat. 

Novemberben is folytatódott az őszi tendencia, nagyon sok volt a fogyás. Másfél kiló egy hónap alatt, a 

telelő élelem feletetésétől számítva ez már 4-6 kiló közötti mennyiség.  

A november idén is melegebb volt az átlagosnál, bár már voltak fagyos éjszakák, ha nappal 8-10 fokig 

melegedett az idő, azonnal a vizet járták a méhek, tehát volt fiasításuk. Kaptárbontásra kevésszer volt 

alkalmas a hőmérséklet. Sokan a zárókezeléseket már ekkor elvégezték, pedig nem tudták, mi is van a 

fészekben. 

A hőmérséklet folyamatosan csökkent, ami egy normális téli ritmust kezdett felvenni. 

A méhcsaládok decemberben csak egyszer, szilveszter napján tudtak kirepülni a kaptárból a 15 fokos 

melegben, a hűvös, már-már télies időjárás miatt. Ez kedvezett a fiasítás mentes állapot elérésében, de akik 

ezen a napon kaptárt bontottak, az állományuk közel 10%-nál mégis találtak kevés fedett fiasítást. A legtöbb 

méhész erre a napra, vagy az új év első napjára tette a záró kezelésüket. 

 

Jandácsik Attila 

OMME Pest megyei szaktanácsadó 

 

 

Somogy megye 

 

A januári inkább enyhe volt. Előfordultak hideg napok, de tartós fagy nem alakult ki. Csapadék 17-36 mm 

hullott, a hónap utolsó napjaiban 6-10 cm hó is esett. Néhány beszámoló szerint a fiasítás már megindult a 

családokban. A hónap végén a déli lejtőkön, utak mellett már nyílott a mogyoró, a pollenjelentések szerint 

az éger virágpora is megjelent a levegőben. Február első napjai még a telet idézték, de gyorsan tavasziasra 

váltott az időjárás, 15-16°C –os maximumokkal. A második dekád ismét hidegebb időszakot hozott, a tél 

legfagyosabb napjaival.  
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Mínusz 15°C körüli értékek voltak a leghidegebbek, de több napon át -10°C alatti értékeket mértek, és a 

nappali felmelegedés is nulla fok alatt maradt, majd a hónap vége ismét tavaszias időt hozott.  A mogyorók 

virágzása február elején véget is ért, a fagyos időszak után a kora tavaszi méhlegelő növényei kezdenek 

nyílni, a hónap utolsó napjaira már kezdi nyílását a mandula és a füzek. Március kifejezetten hűvös volt. A 

hajnali legalacsonyabb hőmérsékletek csak ritkán kerültek a fagypont fölé, leginkább az alatti értékek 

fordultak elő, 7-10-e között és 21-én is -5°C alatti minimumokkal. A nappali maximumok a hónap utolsó 

napjaiban elérték a 20-22 °C –t is. Csapadék alig volt. A márciusban nyíló gyümölcsök virágzása hosszú 

ideig elhúzódott, de a füzek, juharok is csak nagyon lassan bontogatták a virágaikat. A repcék és a vetések 

nem annyira a hidegtől, mint a csapadékhiánytól, a száraz talajtól szenvedtek. A repcenövények fejlődése 

lassú volt, a hónap végére is csak 10-15 centiméteres magasságig fejlődtek. A méhcsaládok fejlődését is 

visszavetette a hónap időjárása, majd a hónap utolsó napjaiban az anyák nagy lendülettel kezdtek a 

petézésbe. Április időjárása is meglehetősen hűvös maradt. Továbbra is maradtak a hajnali fagyok, 5-10 

között -6, -8 fokokat is mértek, majd 14-17 között újra volt, ahol elérte a hőmérők által mért érték a -5 fokot 

is, de még 26-án is valamivel fagypont alatti értékeket mértek. A napi maximumok a hónap utolsó 

dekádjában érték el a 20°C körüli csúcsokat néhány napon át. A csapadék a hónap közepén megérkezett, 

majd utána még több alkalommal is esett, változatos területi eloszlásban. Az értékek 20-42 mm között 

alakultak.  

A repcék 10-e után kezdtek nyílni, az időjárás azonban csak a hónap utolsó napjaiban tette lehetővé a méhek 

számára a gyűjtést. A hónap közepén érkezett csapadék, és a hűvös idő is lassította a virágzást és kedvezett 

a növények bokrosodásának, fejlődésének. Az akácok messziről nézve még a hónap utolsó napjaiban is 

„feketék” csupaszok, csak nagyon kicsi rügykezdemények láthatóak a legtöbb akácosban, jelezve a 

többszöri fagyást. Május is meglehetősen hűvös és csapadékos maradt A repcék virágzása hosszan elnyúlott 

a csapadékos és hűvös időjárás hatására, így végül néhány körzetben 10-15 kg körüli eredményeket is 

elértek a méhészek, míg azokon a területeken, ahol nem volt repce a közelben, vagy csak kisebb táblák, a 

méhészek etettek, illetve nem vették el a repcemézet. A repcevirágzás vége felé két-három napon belül igen 

sokan tapasztaltuk a méhek tömeges mászkálását. A hónap végén virágba borultak a fagyoktól kevésbé 

károsodott akácosok, de jelentős hordást nem adtak. A Bálványoson talált nyúlós miatt a járási főállatorvos 

igen nagy területet zárlat alá vont a vándorlás időszakában, amit sokan kifogásoltak. Annak ellenére, hogy 

a kevésbé fagyott területek egyike éppen ez a térség volt, a legnagyobb napi gyarapodás itt is csak a 2,5kg-

ot érte el. A sarjúk mézelése a júniusi napokra esett, de az egyre perzselőbb napsütés gyorsan 

ráfonnyasztotta a virágokat a fákra. 8-án már nem volt mérhető hordás. A tavaszi időjárás, az ismétlődő 

fagyok mellett sokan temettük el az akácot, ehhez képest szinte mindenütt adott valamennyi hordást. Ez a 

valamennyi hordás azonban sokaknál a tavalyi igen gyenge év eredményénél is rosszabb volt, néhol 1-2kg 

mézet tudtak elvenni a méhcsaládoktól, de a legjobb eredmények is csak 10 kg körül alakultak. Sok 

méhészet maradt érzékelhető bevétel nélkül az idén, hiszen sok az egyhordású terület Somogyban. Az 

OMME felmérésben részt vevő 30 méhész adatai alapján 1-2% téli veszteség mellett több méhcsaládot 

állítottak be termelőre 2021-ben. A repce és az akác is átlagosan 7,1 kg elvehető mézet adott, az akác közel 

40%-kal kevesebbet a tavalyi évhez viszonyítva.  

Júniusban ránk tört a nyár. A hónap első fele nyárias időt hozott, 4-10 mm csapadék mellett, 25-30 °C-os 

napi csúcsértékekkel. A hónap közepétől még forróbb napok érkeztek, és csapadék sem hullott számottevő 

mennyiségben. A csapadékhiány kritikus, a termesztett növények közül a kukorica egyre inkább, de a 

napraforgó is szenved a szárazságtól. A kislevelű hárs virágzása a hónap utolsó hetében kezdődött, a 

virágok rövid idő alatt leperzselődtek a melegben. Július is forró volt és száraz. A csapadék heves 

zivatarokkal, jéggel okozott károkat, Kadarkúton kb. 300 házat vert rommá a jég, de több körzetben is 

voltak jégverések. Ennek ellenére a földeket 0-16 mm csapadék érte. A napraforgók virágzása nagyjából 

az ezüsthárssal együtt kezdődött, de míg a hárs gyorsan és szinte eredménytelenül ért véget, a napraforgók 

kicsit tovább nyílottak.  

A virágzás 2-3 hete alatt a rekkenő hőségben néhány kg-ot még a kedvezőtlen talajokon is mértek a 

méhésztársak. A jó adottságú területeken akár 15-18 kg-os pörgetési eredmények is előfordultak.  

Mérgezésről néhány jelzés érkezett, Babócsa körzetében történt mintavétel. A növényzet szenved a 

csapadékhiánytól és a forróságtól, nagyon hiányzik a csapadék a földeknek. A szolidágó adott némi hordást 

a mélyebben fekvő, talajvizes területeken, máshol méheket sem látni rajta.  
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Szeptemberben folytatódott a száraz és meleg időjárás. A nappali 30-31 °C maximumok mellett a hajnalok 

már hűvösebbek voltak, a leghidegebb reggeleken 5°C-t is mértek. Csapadék szeptember utolsó 

harmadában esett több, ekkor sok helyen esett 40-50 mm is. A repcék kelése erősen elhúzódott. A megyében 

az előző évekhez képest jóval kevesebb, mintegy 20 ezer hektáron vetettek ebből a növényből.  

Az októberi időjárás az évszaknak megfelelően alakult, több csapadékos periódus is hozott esőt. A talajok 

nedvességtaralmát kedvezően alakították az esők, és az őszi vetéseknek is kedvezett végre az időjárás.  Az 

enyhébb nappali órákban volt némi kirepülés. Fiasítást még többen is találtak, ami az atka elleni 

védekezéseket is hátrányosan befolyásolta. Novemberben folytatódott a csapadékos időjárás, tovább 

segítve a repcék fejlődését. Az időjárás decemberben télies volt, az év utolsó napjaiban kezdődött egy 

enyhébb időszak. Csapadék inkább eső formájában esett, de karácsony után volt néhány cm hó is.  

Somogyban a 202-es méhészeti idény alulmúlta az összes eddig tapasztaltakat. Ehhez képest az 

állategészségügyi kérdések eltörpülnek, annak ellenére, hogy a nyúlós miatti zárlatok sok méhészetet 

érintettek, és az atka is okozott károkat a méhészetekben.  

 

Nagy Csaba 

OMME Somogy megyei szaktanácsadó 

 

 

Szabolcs megye 

 

A február végi kedvező kora tavaszi időjárást követően, a márciusi hidegbetörések sajnos nem csak a 

méhcsaládok életére voltak negatív hatással, a növényzet is nagyon vontatottan fejlődött. A méhcsaládoknál 

a fiasítás lendülete megtorpant, majd újra beindult. Február végén igazi tavaszias időben, keresgéltek a 

méhek, de nem sok sikerrel. A kecskefüzek fejlődésnek indultak ugyan, de a márciusi hidegbetörés nagyon 

visszafogott mindent. A hónap közepén a mogyorón már találhattak virágport a méheink, már, ahol nem 

fagyott el. Néhol már láthattunk sárguló barkákat március végén, a gyümölcsfák még csak rügyfakadás 

közeli állapotban voltak. Aljnövényzetként az árvacsalán a naposabb helyeken éppen, hogy kezdte 

bontogatni virágait. A repce nem sokat fejlődött, tőrózsás állapotban volt. Április első dekádjára a 

barkafüzek elvirágoztak, a szeszélyes időjárási körülmények miatt kevésbé tudták kihasználni a méhek.  A 

hónap elején kialakuló hajnali fagyok okoztak károsodást a gyümölcsösökben, elsősorban a kajszibarack 

tekintetében. A csapadék eloszlását tekintve nem álltunk rosszul itt északkeleten, a talaj felső rétegeiben 

70% körüli volt a talajnedvesség.  

A repce fejlettségi szintje április elején tőlevélrózsás állapotban volt, a hónap végére mindenhol szépen 

kisárgult. A vetésterület tekintetében a tavalyihoz hasonlóan alakult. Idén tavasszal is készülünk az OMME 

monitoring vizsgálat keretein belül, virágzó gyümölcs-ültetvényekből történő mintavételekre. A helyszínek 

kijelölése, a hatósággal történő egyeztetés megtörtént, a mintavételek időpontja: 2021. május 3-a volt. Alma 

és meggy virágzat volt a célpont, összesen 9 helyszínen folytattunk le mintavételi eljárást. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében április utolsó és május első napjaiban tartósan 15°C körül alakult a napi 

középhőmérséklet, némi csapadékkal társulva, ennek hatására a növényzet gyors fejlődésnek indult. A 

repce oldalhajtásai is virágzásnak indultak, bár nektárt keveset gyűjthettek róla a méhek, virágport annál 

többet. Kevés napi gyarapodást mérhettünk az elején, inkább egyenleg volt jellemző. A jobb minőségű 

talajon vetett növények környezetében lévő, vagy oda vándorolt méhészek jelzései alapján, a 

növényvédőszeres kezelések nyomán kialakult jelentős mászkálás, több esetben indult vizsgálat, hatósági 

eljárás keretein belül. Május 12-én jelezték először a méhészek, hogy valami gond van, mászkáló méhek 

jelentek meg egyre nagyobb számban. A kijáró méhek több helyen szinte teljesen eltűntek. Sajnos ezeken 

túl, több esetben érkezett jelzés eltájolásról, az erős szélben nehezen tudtak érvényesülni a méhek.  

A repcéről sehol nem volt kiemelkedő mennyiségű mézhozam, az átlagostól is kevesebb méz termett. A 

fehér akácon is megpattantak a rügyek március 22-24 körül, az elején reménykedtünk, hogy a március végi 

- 7°C, és az április eleji -4,-5°C, nem okozott komoly károkat. A szokásostól eltérően, május végére 

fehéredtek ki az erdők, a nektárképződés nagyon lassan indult be. Május utolsó napjaiban napi 1-1,5 kg 

körüli gyarapodás volt a jellemző. Az addigi időjárási körülmények kedvezőtlenül alakultak a mézelő 

növények szempontjából.  
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Hűvös, szeles, csapadékos idő volt jellemző, hidegfrontokkal tarkítva az egy-két nap jó időt. Aztán június 

3-tól, napi 18-20 °C körül alakultak az átlag hőmérsékleti értékek, napi 28 °C maximumokkal. Ez hozta 

meg a fordulatot, ahol maradt még elég virág, ott napi 3-6 kg súlygyarapodás volt mérhető. Kevés esélyt 

adtunk az elején az idei akácnak a fagyok nyomán, de a végére még a késői virágokban is találhattak nektárt 

a méheink. Június 7-8-ig kitartott az akác, a folyamatos északi szél ellenére. Helyenként, főként a későbbi 

virágzású erdők mentén, voltak jó eredmények, jellemzően kisebb méhészetekben, ahol meg tudták fékezni 

a rajzási lázat. Nem volt mindenki ilyen szerencsés, sokan küzdöttek a rajzással. Amíg nem indult be a 

hordás, nehéz volt egyben tartani a családokat. A méhcsaládok anyásítása, az anyák párzása gyengén 

sikerült május végén, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napraforgó vetésterülete emelkedett a tavalyi évhez képest. A vetést 

követően a tavaszi aszályos időszakban nehezen keltek, indultak meg a növényállományok. A korai vetésű 

táblákon már július első napjaiban találhattak virágport és nektárt a méheink, de a tömeges virágzás később, 

július 8-10.-a körül indult. Kevés csapadék és több napos hőségriadó volt a jellemző a hónap közepén, ami 

jelentősen megnehezítette a munkálatokat, úgy a méhek, mint a méhészek számára.  A száraz időben a 

napraforgó mézelése gyengén alakult. Az akác vége, és a napraforgó virágzás kezdete között nagyon 

lerövidült a felkészítésre történő időszak, ez sok helyen sajnos meg is látszott a családok állapotán. A késői 

virágzású, augusztus elején nyíló táblák már csak kevés nektárt adtak. Július végére megérkezett ugyan a 

csapadék, de ez már nem sokat segített. Összességében egy közepes termelési időszakot tudhatunk magunk 

mögött. Idén a méhészek napraforgó virágzás idején nem jeleztek tömeges méhpusztulást, mint a korábbi 

években, reméljük ez így is fog maradni hosszabb távon. 

Az egyesületi élet nehézségekkel indult az év elején, a korlátozások miatt nem volt alkalmunk elméleti 

ismeretterjesztő programokat szervezni tavasszal, néhány egyesület tagdíjbefizetési napot tartott, a 

járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett. A későbbi enyhítések nyomán, ősszel már több alkalom 

kínálkozott a rendezvények lebonyolítására. A közgyűlések, előadások sokkal kisebb számban kerültek 

megrendezésre, mint a korábbi években. Nagy sikere volt a VII. Szatmári Méhésztalálkozó és Vásárnak, 

amit idén november 6-án tartottunk. Bízunk benne, hogy idén több lehetőségünk lesz eredményes, 

színvonalas szakmai programokat szervezni. 

 

Kovács Csaba 

OMME Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szaktanácsadó 

 

 

Tolna megye 

 

Kitelelés, tavasz: 21. február végén tapasztalt meleg tavasz kedvezett több virágport adó növénynek is úgy, 

mint a barkának, mandulának, somnak. A kirepülésre alkalmas napokon jó virágporhordási lehetőség volt 

a méhek számára. Azonban március elejére, március első három hetére hűvös tavaszias időjárás volt 

jellemző. Gyakorlatilag a természet „korai fejlődésének” február végi indulása megtorpant. Mind az őszi 

vetésű káposztarepce, gyümölcsösök vegetáltak. Majd március utolsó hetére érkezett meg a melegebb 

tavasz. Ekkortól alkalmas időjárási paraméterek voltak mind a tavaszi időszaknak megfelelő növényzet 

fejlődéséhez, mind a méhészkedéshez. Gyakorlatilag „virágportenger” fogadta a méheket. Virágzott az 

árvacsalán, gyermekláncfű, fűz, korai gyümölcsök. Maga az őszi vetésű káposztarepce is március végére 

elérte a zöldbimbós állapotot. Fejlettsége azonban elég csökött, jellemzően 30-50 cm nagyságú. Jól látszik 

a fejlettségen az immáron évről-évre visszatérő tavaszi aszály. Március utolsó hete az akác megpattanását 

és 1-2 mm nagyságú zöldhajtást is meghozta. A viszonylagos jó idő beköszöntével a kaptáron belüli kép 

vegyes volt. Ugyanis vannak olyan méhészetek, ahol a márciusi hűvösebb napok hatására a fiasítás nevelés 

megállt. Jellemzően fedett, és csak pete állapot volt. Más méhészetekben ettől eltérően minden korú fiasítás 

volt jellemző. Illetve az előbb említett két állapot egy ugyanazon méhészetben is tapasztalható volt. 

Visszajelzésekből érzékelhetően a méhcsaládok erőssége is változó méhészetenként. 

Termelési szezon: Déjá-vu, ahogy 2020 április elejére már többedszerre is fagyos reggelre ébredhettünk. 

2021-ben, csupán április első hetének egymást követő három reggelén volt ismét fagyos a hangulat, amikor 

már az akác megpattant és az 1-2 mm nagyságú zöldhajtást is meghozta.  
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Egyéb virágzó, rügyben levő növényzetet megnézve barack, szilva, stb… a fagyás nyomai jól láthatók, 

mint lebarnult virágzat vagy barna rügy. Voltaképp az április időjárás igencsak szeszélyesre sikerült. 

Lehűlés, csapadék, hideg, olykor szél, ami jellemző volt a hónap során. Gyakorlatilag a hónap elején a már 

megindult növényi kultúrák elszenvedett fagyási kárait leszámítva, áprilisban megtorpant ismét az „élet” 

egyes növények fejlődésében, kivirágzásában. A szokásoshoz képest lemaradás volt érzékelhető a növényi 

fejlődésben. Méhészeti szemszögből igencsak nemkívánatos volt ez az időjárás. Tulajdonképp a hónap 

elején és végén a némi meleg tavaszias időben tudtak gyűjteni a méhek virágport és némi nektárt a még 

éppen vagy már virágzó növényekről (mint árvacsalán, fűz,… repce). Ettől függetlenül a méhészeti 

szezonra való felkészülés töretlen, viszont küzdelmesebb, még nagyobb odafigyelést kívánt meg a 

méhészektől. A hónap végi melegebb időjárási napokon a már kivirágzott repce táblákról némi nektár is 

begyűlt a méhkaptárakba. Egy másik viszonylagos jó hír a hónap eleji akácos fagyásban, hogy a hónap 

végén már egyes akácosokban látni lehetett már a „megújult” élet (hajtás) nyomait. Szokatlanul alakult a 

méhészeti szezon májusban is. Legfőbb befolyásoló tényező maga az időjárás volt. Egész hónapra jellemző 

volt a hűvös, szeles, csapadékos időjárás. Továbbra is igaz volt, hogy a növényi fejlődés (napraforgó), 

virágzás kezdet (akác) jóval lassabb (kb. két heti természeti eltolódás) volt az átlagos májusi hónaphoz 

képest. Ez a vontatott időjárás több méhészetben is idő előtti rajzási hajlamot idézett elő. Több helyütt is 

rajzással szembesültek a méhészek. Április harmadik hetétől virágzásba borult repce virágzása eltartott kb. 

május második felének kezdetéig. 2021-es szezonban a repce és akác virágzás nem ért össze. Az úgy 

nevezett tavaszi „tisztító” pergetések idejében megtörténtek még az akác virágzás előtt. Jellemzően május 

15-i és 22-i hétvégeken és e közötti időszakban. A 2021-es szezonban ugyancsak eltérő időben (az utóbbi 

évekhez képest) május 20-át követően kezdődött meg az akác virágzása. Hallható mérési eredmények 

akácról igencsak változatos képet adnak (negatív értelemben). Sajnos a 21-es szezon sem volt eltérő az 

utóbbi évektől a mászkáló méhek jelenségét illetően. A megyében május hónap második hetében több 

méhesben is (Dombóvár és környéke, Závod, Belecska, Felsőnyék, Pálfa, Szedres, Grábóc, Szálka,  ….) 

tapasztalható volt a repce virágzása alatti mászkálás. Hatósági bejelentés, mintavétel két esetben, 

helyszínen valósult meg. A többi „tapasztalati” helyszínen a méhész nem látta értelmét a hatósági 

bejelentésnek, mintavételi vizsgálatnak. Ugyanis a több éve tapasztalható mászkálásnak a korábbi évek 

adott vizsgálatai sem adtak eredményt. 21. május 3-ik hete a várakozásról szólt, amely szerint az időjárás 

mikor lesz olyan állapotú (melegebb, szárazabb), hogy megkezdődhessen az akác hordás a virágba borult 

fákról. Külső szemmel jól láthatóan virágtól pompáztak a fák sok helyütt, bár igaz, ami igaz volt, ahol ez 

csak a fa tetejére volt igaz. Hallható mérési eredmények akácról igencsak változatos képet alkottak 

(jellemzően negatív értelemben). Természetesen voltak egyes helyeken az arra alkalmas hordási időjárási 

napokon „kiugró” mérési eredmények. Azonban, mint ahogy az előző hónapokban, júniusban is a szél 

meghatározó szerepet töltött be a hordásra alkalmas napok hordásieredményének befolyásolásában. 

Végeredményében az amúgy érdekesen virágzó akác alatt ritkaságszámba ment a szélmentes napok száma, 

lerövidítve a sikeres hordási napok számát. Maga a virágzás tájegységtől függően eltartott úgy június 2-ik 

hetének közepéig. A pergetések is több időben, jellemzően június első hétvégéjétől június második 

hétvégéjig zajlottak le. Produktumban, átlagban úgy öt és tizenkettő kilogramm/ méhcsalád eredmény lett. 

Pergetések végeztével megkezdőtek a varroa atka elleni kezelések, gyérítések. Június utolsó dekádjában a 

megyei hárs, vaddohány területek is virágzásnak indultak. Napraforgó június hónap végén már egyes 

helyeken csillagbimbós állapotú. Ezt követően július első dekádjában a napraforgó virágzása elindult adott 

megyebeli helyeken. Voltaképpen a hónap első hetében javarészt kivirágoztak a megyei napraforgó táblák 

vetési időtől függően. Bár ekkor még sok helyütt aggodalomra adott okot a napraforgó fejlettségéből adódó 

nektárképződés. Az időjárási paraméterekből kimaradt a csapadék a napraforgó fejlődési időszakában 

javarészt. A virágzási időszakot időnként helyi (lokális) több-kevesebb, intenzívebb eső segítette.  Maga a 

virágzás kezdete „örömteli” pillanat volt sok-sok méhészetben, ahol nem volt lehetőség egy „köztes” 

bármilyen időszaknak megfelelő méhlegelőt elérni. Ugyanis a virágzás kezdetéig etetésre volt szükség. 

Azon méhészetekben, ahol időben felismerték a hordástalan időszakban az etetés szükségességét, 

rendszerességét és mennyiségét ott a méhcsaládok jól fejlődtek. Összeségében elmondható, hogy a 

majdnem egyidőben elindult megyei hárs és napraforgó legelők nem hoztak számottevő élményt a 

méhészek számára a 2020-as évhez képest. (Kivéve azon napraforgós területeket, ahol csapadékot kapott a 

növény.)  
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Ugyanis, vagy időjárási, vagy egyéb külső környezeti hatás csökkentette mind a bevitt nektár és 

kipergethető mézmennyiséget. Konkrétabban volt olyan méhészet ismételten a 21 előtti években 

tapasztaltakhoz hasonlóan, ahol a kijáró méhek eltünése, elhullása okozott problémát. Azonban hatósági 

mintavételezés, eljárás nem volt, mivel a veszteséget szenvedett méhész nem látta jelentőségét a 

bejelentésnek. Augusztus hónapra a napraforgó táblák elvirágoztak. Lezárultak a pergetések. A megyéből 

kapott egyes információk alapján volt, ahol „jó”, megközelítve átlagon felüli eredmény lett, de volt, ahol 

csupán átlagos az alatti eredmény született. Összességében a megye egészére vonatkozóan alulmarad a 

megtermelt mennyiség az átlaghoz képest 

Atka elleni védekezés, betelelés: A napraforgó pergetések végeztével megkezdődött a betelelés időszaka. 

Maga az augusztusi időjárás „kedvezőtlennek” volt mondható méhészeti szemszögből. Ámbár páran 

beszámoltak a szolidágó virágzásán kívül annak bizonyos mértékű és idejű mézeléséről is. Ezzel biztosítva 

az adott méhészetek számára a természetes nektárforrást. Azonban a kedvezőtlennek mondható „aszályos” 

kánikulai időjárás nem kedvezett továbbá más virágport adó növényzeteknek. Így gyakorlatilag a fejlődést 

segítő „alapanyagban” hiány mutatkozhatott a betelelésre készülődve augusztusban. A hónap folyamán, 

illetve a napraforgó elvirágzása után megkezdődtek a varroa atka elleni védekezések. Tapasztaltak szerint 

(méhegészségügyi felelősök, méhészek) a megkezdett folyamatos védekezések eredményeképpen egyes 

méhészetekben, mint más éveken is előfordult nagyszámú atkahullás. Összegezve a megyében a 2020-as 

évhez képest kisebb méhállomány (46.916) ment a télbe 2021-ben.  

 

    Kersák Róbert 

OMME Tolna megyei szaktanácsadó 

 

 

Vas megye 

 

Betelelés: Megyénkben a 2020. évi beteleléskor az atka kártétele a méhészek beszámolója alapján 

közepesen súlyos volt. Hasonlóan alakult, mint a korábbi években, bár kismértékben romló tendenciát 

mutatott. Általában a méhészek arról számoltak be, hogy a védekezést követően közepesen sok, de még 

nem súlyos mértékű volt az atkahullás. Több tényező is közrejátszhatott ebben. A korábbi években 

bekövetkezett pusztulások rémképe kismértékben távolodott, emiatt a méhészek figyelme lankadni kezdett. 

Az atkairtási módszerek kezdenek egy kicsit rutinszerűvé válni. Kezd megszokássá válni a védekezés. „Az 

elmúlt néhány évben ezt használtam, az idén miért ne lenne jó” és a „régen gondom volt vele, miért 

próbálnám ki ennyi év után újra” stratégia kezdi megmutatni a hátrányait. A zöldítési program miatt voltak 

olyan méhészetek, ahol még novemberben is volt fiasítás. Főleg a szélvédett, déli tájolású, napsütötte 

helyeken, ahol a betelelő élelem mennyisége is kevés volt. Ez jelentősen rontotta a túl korán elvégzett 

zárókezelések hatékonyságát, látszólag kevésnek tűnhetett az atkamennyiség. Nem volt egységes a helyzet. 

Több méhész szenvedett el jelentősebb kárt a megyében. Állományok gyengültek le, családok pusztultak 

el. Ők csak súlyos áldozat árán tudtak elfogadható erőnlétű családokat betelelni. Többüknek az állomány 

szinten tartásáról kellett lemondani. Szerencsére a többségre nem ez volt a jellemző. Kitelelés: A 

méhcsaládok kitelelése vegyes képet mutatott. Az atkafertőzés és az általa terjesztett vírusok miatt 

legyengült családok fejlődése vontatott volt. Nehezen indultak el, gyakoribb volt a hasmenés és a tavaszi 

generációváltás is sokkal erőteljesebben jelentkezett náluk. Jellemzően repce végére érték csak el a termelő 

család méretet. A méhészek többsége nem számolt be sem jelentős pusztulásról, sem jelentős 

legyengülésről. A szárazság és a hűvösebb idő miatt a gyümölcsfák mellett más növények is később 

virágoztak. A természet 2-3 hetes „lemaradásban” volt. A családok március végéig vontatottan, ezt követően 

szépen, de nem robbanásszerűen fejlődtek. Termelési szezon: A hűvös és száraz márciust követően az 

évszázad leghidegebb áprilisa következett. Az április 5-9 közötti öt napból 4 alkalommal fagyos reggelre 

ébredtünk. Volt olyan, amikor éjféltől másnap délelőtt 10 óráig volt mínusz. Ismét súlyos fagykár történt. 

Ez rányomta a bélyegét a termelési szezon első felére. Június eleje nagyon kellemes időjárást hozott. Ezt 

követően egy szokásosan meleg nyár következett, változatos mennyiségű és területi eloszlású csapadékkal. 

Repce. A megyében jelentős volt a repce vetésterülete. Sok esetben nem is volt szükség vándorlásra.  
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A száraz, hűvös időjárás miatt a gyengén - közepesen fejlett repcenövények, a szeszélyes időjárásban nem 

sok gyűjteni valót adtak a családoknak. A megye területén 5-7 hétig virágzott a repce. Jellemzően 10-15 kg 

körüli pergetési eredmények születtek. A fejlett családok a lassú hordás alatt egyre csak növekedtek. 

Egyenes következményként, a virágzás végére fellépett a rajzási láz. Akác. Az akác teljesen elfagyott a 

megyében. A legtöbb helyen a sarjú is elfagyott. A többnyire kedvező időjárás ellenére kevés nektárt tudtak 

a méhek a sarjúvirágokról gyűjteni. A szerencsés méhészek 5-10 kg körüli pergetési eredményt értek el, de 

nagyon sokan egyáltalán nem pergettek akácmézet. Sok méhész inkább a szomszédos megyébe facéliára 

vándorolt. Napraforgó. Vas megyében a napraforgó tradicionálisan gyengén mézel. A termelési eredmények 

ebben az évben kimondottan rosszul alakultak. Néhány helyen egy-egy lokális eső hatására volt hordás, de 

a méhészek lényegében nem számoltak be pergetett eredményről. Nyári mézek. Az idei évben a méhészek 

alig számoltak be édesharmat, hárs, gesztenye, aranyvessző, illetve „fajta jellegű” méz pergetéséről. Ezek 

mennyisége mindössze néhány kilogramm volt méhcsaládonként, ami bővíti a kereskedelmi választékot. 

Zöldítések. Nem csökkent a probléma. A keverékek, amit a gazdák vetnek gyakran tartalmaznak tömegesen 

virágzó tavaszi növényeket. Túl későn virágoznak és virágport is adnak. Még december 8-án is láttam 

virágzó mustárt Körmend közelében. Atka elleni védekezés. A szokásosnak mondható nem túl hideg tél 

miatt a méhanyák korán kezdték el a petézést. Ez előrevetítette a nyár végén fellépő lokális problémákat. 

Az atkának esélye volt felszaporodni. A nem körültekintő méhészek jelentős kárt szenvedtek el miatta. Az 

atka elleni védekezések a „megszokott szerekkel” szervezettség nélkül történtek meg. Sok esetben késve 

kezdődött a védekezés. A méhegészségügyi felelősök hiába próbáltak figyelmeztetni már jó előre. A 

késlekedés eredménye miatt sok méhész telelt be megfelelő méretű, de atka szívott állományt. Betelelés. 

Az április-májusban uralkodó hűvös időjárás nem volt ideális az anyák párzásához. Ezek a korai anyák 

nagyobb eséllyel merültek ki a nyár végén. A száraz és hordástalan nyáron az anyák csökkentették a lerakott 

peték számát. Az enyhe tél miatt az anyák korán kezdték a peterakást így volt esélye az atkának jelentősen 

felszaporodni. Ezen tényezők miatt a megelőző évnél jelentősebb kitelelési veszteség várható. Az 

átlagosnál kisebb mennyiségű nyári és őszi csapadék miatt a növények közepes erőben várják a tavaszt. A 

határt járva, a szokásosnál kevesebb a repcetáblák mennyisége. COVID-19: Minden emberi kapcsolat 

másként alakult, mint a korábbi években. A rendezvények, közösségi összejövetelek, baráti találkozások 

részben, vagy teljes egészében elmaradtak. Ahol megrendezésre kerültek, ott a látogatottság jelentősen 

elmaradt a szokásostól. Már a második szomorú és lehangoló időszak volt ez az év. Összességében 

kártevőkkel terhelt, kirívóan alacsony eredményt hozó évet zártunk. 

 

Benedikti Árpád 

OMME Vas megyei szaktanácsadó 

 

 

Veszprém megye 

 

Az elmúlt esztendőben a téli hónapok alatt az ilyenkor elvárhatónál enyhébb és szárazabb volt az időjárás, 

ami azt jelenti, hogy alig hullott hó az január-februárban, ugyanakkor a március és az április a szokásosnál 

jóval hidegebb volt, ami azzal járt együtt, hogy a gyümölcsök és a fűz virágzása a szokásosnál későbbre 

tolódott. A többször ismétlődő fagyhullámoknak köszönhetően sajnos a csonthéjasok és az almatermésűek 

zöme el is fagyott a megyében. Ugyanez vonatkozik a fiatal akáchajtásokra, virágbimbókra is melyek 

esetében még a sarjú hajtások is elfagytak sajnos. Ekkor még a bakonyi területek vonatkozásában volt 

bizonytalan a fagykárok mértéke, ezt csak később tudtuk felmérni. A tavaszi fagyhullámok csúcsát az 

április 20-át követő havazások jelentették. Voltak területek a megyében, ahol a sárga bimbós repcéket lepte 

be a hó. 

A repce virágzása egyébként május elején indult, sajnos az első időszakban még alig volt nedvesség a 

talajban, csupán a virágzás utolsó időszakában érkezett meg az eső, ennek következtében viszont a dűlő 

utak feláztak és az akácerdők megközelítése vált nehézzé a vándorméhészek számára. 

Az akácvirágzás a megye korai területein is később kezdődött, mint ahogyan ahhoz korábban szoktunk, 

ugyanakkor az első napok tapasztalatai nem voltak bíztatóak, mert a méhek alig gyűjtöttek valamit, 
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ugyanakkor az itatókat lepték, ami szintén azt bizonyította, hogy a virágokból sok nektárt nem tudnak 

gyűjteni.  

Az első napok eredménytelenségét követően a vándorméhészek előtt két lehetőség adódott: vagy 

próbálkoznak a bakonyi akácosokkal, vagy esetleg a Veszprém, környékén, illetve a Hanságban próbálnak 

szerencsét az ottani mustár és facélia területeken. Kiderült, hogy mindkét döntés helyesnek bizonyult, az 

akác szerényebben a facéliások viszont kimondottan jól mézeltek. Akkor még nem tudtuk, hogy ezzel véget 

is ért a termelési szezon a megyében, ugyanis a hárs, és a napraforgó a nyári aszályban nem adott nektárt. 

Ahogyan értesültem ez az állítás nemcsak a megyei, hanem a dunántúli területek összességére is igaznak 

bizonyult. 

A nyári hőség és az aszály következtében az őszi repcevetések állapota is nagyon heterogén állapotba 

mentek bele az enyhén induló télbe. Sajnos az ősszel menetrendszerűnek mondható esők sem érkeztek 

időben és a lehullott csapadék is elmaradt az elvárhatótól. Ezt tükrözi egyébként az is, hogy az patakok, 

időszakos vízállások, sem teltek meg vízzel a téli hónapokra, minden kiszáradt. Komolyabb lehűlés csak 

decemberben jelentkezett, de ez az időszak is mentes volt a téli csapadéktól. 

A méhegészségügyi helyzet vonatkozásában kicsit kedvezőbb volt a kép, mint az elmúlt években, ugyanis 

járványos méretű atkafertőzéssel nem találkoztunk, Az atkafertőződésnek az említett mértékű 

visszaszorulásában az is szerepet játszhatott, hogy a nyári hőségnapok alkalmával a kártevők számára 

kedvezőtlen irányba mozdult el a kaptárak belső klímája. A visszaesés másik oka lehetett az is, hogy egyre 

többen alkalmaznak valamilyen oxálsavas védekezést júniusban. 

A méhegészségüggyel kapcsolatosan a másik jó hír az, hogy hosszú idő óta először nem kellett zárlatot 

kihirdetni a nyúlós költésrothadás fertőzésének kitörése miatt. 

A tavasz folyamán a járványhelyzet alakulása miatt elmaradtak a rendezvényeink, de ősszel már minden 

egyesületben tartottunk összejövetelt annak érdekében, hogy a méhésztárak számára minél több 

információt át tudjunk adni, ugyanakkor ezeken felül elméleti ismeretterjesztési előadásokra is sort 

kerítettünk. 

Összegzésképpen tehát elmondható, hogy az éves termelési eredmények az akác és repce vonatkozásában 

viszonylag szerénynek voltak mondhatók, ha nem lett volna facélia és mustár elérhető közelségben, akkor 

sajnos katasztrofális évet zártunk volna a megyében. Sajnos a repceterületek a jövőre nézve sem mutatnak 

bíztató képet (sem a növények állapota, sem pedig a terület nagysága nem kelthet nagy reményeket). Ha 

tavasszal az akác rügypattanását követően, vagy a virágzás alatt olyan idő lesz, mint 2019-20-21-ben, és a 

jelenleg tapasztalt csapadék hiány is kevesebb lesz az ideálisnál, akkor sajnos elmondható lesz, hogy immár 

a negyedik igen nehéz esztendőnek nézünk elébe idén. 

 

Tóth Péter 

OMME Veszprém megyei szaktanácsadó 

 

 

Zala megye 

 

A 2020 -as esztendő után úgy gondoltuk, ettől rosszabb év már nem jöhet, de sajnos 2021 alaposan rácáfolt 

erre. Gyenge méztermés, aszályos nyár és sok atka jellemezte 2020-as méhészeti évet. Nézzük milyen is 

volt 2021. 

2021 januárja igazi téli időjárással köszöntött ránk. A lehullott 5–15cm hótakaró alatt jól teleltek a 

méhcsaládok. A hónap közepén két napra, szinte tavasziasra fordult az idő, így a méhek egy részleges 

tisztuló kirepülésen estek át. A csapadék mennyisége is jól alakult, mivel januárban 120 mm csapadék 

hullott. Február elejére visszatért a tél. Az újabb havazás és télies idő nyugodt telelést biztosított. A hónap 

második felében gyökeresen megváltozott az időjárás. Enyhe időjárás, és nappali 14-17°C hőmérséklet volt 

a jellemző. Sajnos ebben a kora tavaszi időben a természet is gyors fejlődésnek indult. Elvirágzott a 

mogyoró, és a melegebb fekvésű területeken a hónap végére elkezdett virágozni a fűz. A viszonylag enyhe 

februári időjárást, hideg szeles március követte. Sajnos, e hónapban csak néhány nap volt alkalmas igazán 

arra, hogy a méhcsaládok kihasználják a fűz virágzást. Mindössze néhány nap volt meleg, szélcsendes, 

amikor a méhek jelentős virágport tudtak gyűjteni fűzről, mirabolán szilváról, és a hónap végén virágzásnak 
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indult kökényről. A hónap utolsó napjai szinte kora nyári hőmérsékletet hoztak. Felgyorsult a növények 

fejlődése, és a családokban is jelentősen kiterjedt a fiasítás. Aggódva figyeltük az akác fejlődését, mivel 

március végén már megpattant rügyek voltak a fákon. Április, a nevéhez hűen szeszélyesre sikeredett a 

2021-es évben. Sok hűvös, szeles, csapadék nélküli napot tudhattunk magunk mögött. Az a néhány nap, 

ami alkalmas volt a repce és a gyümölcsösök felkeresésére, igazán jól használták ki a méhcsaládok.  Sajnos 

a gyűjtési eredmények elmaradtak a várakozástól, de arra elegendő volt a begyűjtött nektár, és virágpor, 

hogy a családok folyamatosan fejlődjenek és erősödjenek április hónapban. Április 5 és 10 között jelentős 

fagykárok keletkeztek a megyében. Az akácbimbók mindenhol elérték a 2-8 mm nagyságot, sőt a melegebb 

területeken 1 cm-t is meghaladta az akác hajtása. A fagyok nagyságára jellemző, hogy két nap is a hajnali 

hőmérséklet -8°C alá süllyedt. Április közepén kezdett virágozni a repce, de sajnos a hűvös szeles időjárás 

miatt csak gyenge hordási eredményt produkáltak a méhcsaládok. Az áprilisi fagyos, szeles időjárást, hűvös 

csapadékos május követte. Május elején, sok helyen a megyében még mindig „feketék” voltak az 

akácerdők, csak nagyon lassan kezdett újra hajtani az elfagyott faállomány. Május utolsó napjaiban javult 

az időjárás. A reggelek ugyan még hidegek voltak, de napközben 16-20°C hőmérsékletet mutatott a 

hőmérő. Több akácerdő kezdett sarjú virágokat nevelni, és a hónap utolsó napjaiban egyre több felé lehetett 

fehéredő dombhátakat látni a megyében. Az alacsonyabban fekvő területek továbbra is virág nélkül 

maradtak. A kivirágzott akácosok azonban nagyon eltérő hordási eredményeket produkáltak. Nagykanizsa 

térségében annak ellenére, hogy a fákon közepes mennyiségű virágot lehetett látni, a súlygyarapodás 

negatív előjelű volt. Az akácról pergetett méz mennyisége az elmúlt 40 év leggyengébb eredményét hozta. 

0-10 kg között volt a családoktól elvett méz mennyisége, és a minősége sem volt kifogástalan. Sok méhész 

az akác virágzás eredménytelenségét látva, még annak indulásakor a facélia területekre vándorolt, és mint 

később kiderült Ők döntöttek jól. A facélia hordási eredményei a 2021 évben rekordot döntött. Sok 

vándorméhészetet az itt gyűjtött méz mentett meg a teljes eredménytelenségtől. Nem volt ritka a 30-40 kg 

pergetési eredmény sem. Ezzel azonban véget is ért a sikeres gyűjtési lehetőségek sora. A hárs virágzása 

rövid volt, és a szárazságnak köszönhetően nagyon gyenge eredményt hozott. Július elején a legtöbb 

vándorméhész a napraforgó táblák felé vette az irányt, mivel a korai fajták már kezdtek nyílni. A hónap 

ezen időszakában kevés csapadék esett, és a meleg, olykor 35 fok feletti hőmérsékletben jól kezdett mézelni 

a napraforgó. Jelentős hordási eredményekről kaptam tájékoztatót. 18-25 kg súlygyarapodásról számoltak 

be a méhészek. A virágzás második felére a hónap vége felé kissé csapadékossá vált az idő. Szinte minden 

nap volt eső, néha felhőszakadás. A napraforgó mézelése az esők hatására befejeződött. Augusztus első 

napjaira minden méhészetben, akik napraforgóra vándoroltak, végeztek a pergetéssel, ami gyenge közepes 

eredményt hozott. A legtöbb vándorméhész visszatért a megyébe, hogy kihasználja az év utolsó jelentősebb 

hordási lehetőségét a Szolidágót. A napraforgóról hazaérkezett, és az álló méhészetekben lévő családok a 

július végi, augusztus eleji csapadéknak és a meleg időjárásnak köszönhetően mérhető hordást produkáltak 

róla, az idei évben is. Több méhészetben a súlygyarapodás elérte augusztus végére a 5- 8 kg-ot. Ezt a 

legtöbb méhészetben a téli eleség alapjának a családoknál hagyták. Szeptemberben a hordástalanság 

nagyban gátolta a méhcsaládok átvizsgálását a nappali időszakban, mivel jelentősen emelkedett a kutatási 

hajlam és a rablás veszély. Legtöbb méhészetben a családok átvizsgálását csak a kora reggeli, és késő esti 

órákban lehetett elvégezni.  Szeptember hónapban került feletetésre a telelő élelem készlet, illetve 

folytatódott az atka elleni védelem. Októberben igazi szép őszi időjárásban lehetett részünk. A hónap 

közepén néhány fagyos reggel figyelmeztetett az igazi ősz érkezésére, de döntően a nappalok kellemes 14- 

16 °C hőmérsékletet hoztak. Ez az időjárás lehetővé tette az aktuális telelési munkák időbeni elvégzését. 

November igazi őszi időjárást hozott. Több esetben a hajnali hőmérséklet fagypont alatt alakult. Ez 

kedvezett abban, hogy a méhcsaládokban teljesen leálljon a fiasítás. A hónap több napja is alkalmas volt a 

családok gyors ellenőrzésére. November első dekádjában még mindig volt kisebb kiterjedésű fiasítás 

néhány családnál. Ezen fiasítás azonban a hó végére kikelt, és így már elvégezhetővé vált a záró kezelés. 

A hónap utolsó felében több nap is alkalmas volt erre. December átlagos időjárást hozott, fagyos reggeleket 

viszonylag enyhe nappalok követték. Több napon havazott, ami néhány napig megmaradt. 2021 utolsó 

napjai tavaszias idővel búcsúztatták az évet. Ez az időjárás alkalmas volt a záró kezelés elvégzésére, azon 

méhészetekben, ahol ezt még ezelőtt nem végezték el. A felvásárlási árak, a kevés árualapnak köszönhetően 

folyamatosan emelkedtek.  Összességében elmondható, hogy a 2021-es évet szívesen elfelejtenénk annak 

eredménytelensége, és szélsőséges időjárása miatt.  
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A 2021-as év abból a szempontból is rendkívüli volt, hogy az egyesületi összejövetelek, előadások, 

rendezvények elmaradtak a Covid járvány miatt. Az év közepén lehetett csak néhány összejövetelt 

megtartani, amikor erre a rendkívüli járványhelyzet lehetőséget adott.  

Bízva egy eredményesebb jövőben kívánok mindenkinek egészséget és nehézséget a kaptárakba! 

 

    Hampuk Gábor 

OMME Zala megyei szaktanácsadó 
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- az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet formanyomtatványai a Beszámoló 

mellékletét képezik –  
 

Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

KIADÁSOK 2021. ÉVI TERV - TÉNY Terv (ezer Ft) Tény (ezer Ft) % 

Sor Megnevezés 
Egyesület               

célja szerint 
MMNP Összesen 

Egyesület               

célja szerint 
MMNP 

Terv/tény 

1. Üzemanyag           1 200                1 200                 923       77% 

2. Közüzemi költségek             360                   360                 217       60% 

3. Közös költség             800                   800                 587       73% 

4. Nyomtatvány, irodaszer          1 000                1 000                 927       93% 

5. Fogyóeszközök , tisztítószer             700                   700                 586       84% 

6. Egyéb anyagköltség             280                   280                 328       117% 

7. Egészségügyi kiskönyv             100                   100                 267       267% 

8. Nyomda költség          1 000                1 000              2 366       237% 

9. Szállítás, rakodási klts              250                   250                    -         - 

10. Bérletidíj             500                   500                 483       97% 

11. Karbantartási költségek             300                   300                 293       98% 

12. Hírdetés, reklám propaganda             100                   100                    -         0% 

13. Ügyvédi költség             800                   800                 780       98% 

14. Marketing költség        16 574              16 574              6 868       41% 

15. Mézes reggeli (marketing)          5 000                5 000              1 933       39% 

16. Mézvizsgálat          36 300            36 300            34 319     95% 

17. Fenológia meteorológia            6 500              6 500              3 650     56% 

18. Méhegészségügyi felelősök képzése            4 500              4 500                    -       0% 

19. Piacmonitoring támogatás           18 150            18 150                    -       0% 

20. Méhészeti képzés országos koordinálása        104 000          104 000            58 446     56% 

21. Regionális, nemzetközi rendezvény          65 500            65 500              9 203     14% 

22. Méhegészségügyi és környezetterhelési          44 500            44 500            21 151     48% 

23. Bemutató méhészetek látogatása          10 610            10 610              2 855     27% 

24. Szaktanácsadói-hálózat működése        149 400          149 400          146 630     98% 

25. Kohézió          21 780            21 780              7 840     36% 

26. Internet költség             310                   310                 458       148% 

27. Oktatás, továbbképzés             100                   100                    -         - 

28. SZJA 1 % felhasználása          1 203                1 203              1 203       100% 

29. Könyvek, folyóiratok             600                   600                 377       63% 

30. Utazás kiküldetés          3 500                3 500                 712       20% 

31. Tisztségviselők utazási költsége          3 000                3 000                 872       29% 

32. OV és Küldöttgyűlések utazási költsége           2 000                2 000                 489       24% 

33. Szállás költség          1 000                1 000              1 242       124% 

34. Könyvviteli szolgáltatás          3 500                3 500              2 860       82% 

35. Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei          1 800                1 800              1 598       89% 

36. Posta költség          1 900                1 900              1 303       69% 

37. Posta költség zárszalag              600                   600                 483       81% 

38. Irodabútor készítés, vásárlás          2 000                2 000                    -         - 

39. Telefon költség          2 000                2 000              2 326       116% 

40. Zárjegy          4 500                4 500              2 343       52% 

41. Hatósági díjak             200                   200                 151       76% 

42. Pénzügyi befektetés szolg.díja          2 500                2 500              2 032       81% 

43. Biztosítási díjak          6 000                6 000              5 867       98% 
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44. Tagsági díjak (Apimondia, EPBA)             565                   565                 838       148% 

45. Munkaváll.tag.fiz.szem. jellegű kif.          3 000                3 000              2 939       98% 

46. Alkalmazottak munkabér         22 815              22 815            20 844       91% 

47. Alkalmazottak munkabérének közterhei          3 069                3 069              2 782       91% 

48. OMME Elnök tiszteletdíja          8 400                8 400              8 400       100% 

49. OMME Elnök tiszteletdíjának közterhei          1 302                1 302              1 302       100% 

50. Tisztségiselők tiszteletdíja        13 200              13 200            12 600       95% 

51. Tisztségviselők tiszteletdíjának közterhei          1 200                1 200              1 116       93% 

52. Megbízási díj           2 000                2 000                 959       48% 

53. Megbízási díj közterhei             217                   217                   36       17% 

54. Reprezentáció          4 500                4 500              4 218       94% 

55. Egészségügyi hozzájárulás + SZJA             500                   500                 411       82% 

56. Véglegesen nem fejl.c. átadott pénzeszköz             500                   500                   50       10% 

57. Katasztrófa alap terhére átadott pénzeszköz          1 000      -           1 000              1 000       100% 

Összesen:      127 945          461 240          589 185            98 369        284 094     65% 

 

 

 
 

Budapest, 2022. március  

 
    Farkas Zsuzsa      Takács Ferencné 

      főmunkatárs        főmunkatárs 

              dr. Pungor Adrián 
                  hivatalvezető 
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Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

BEVÉTELEK 2021. ÉVI TERV - TÉNY Terv (ezer Ft) Tény (ezer Ft) % 

Sor Megnevezés 

 Egyesület 

célja szerint   MMNP  összesen 

Egyesület               

célja szerint 
MMNP 

Tény/Terv 

1. Előző évi maradvány       193 688            193 688           390 051       201% 

2. OMME Magyarország Kft 2020. évi osztalék         14 550              14 550             14 550       100% 

3. OMME Magyarország Kft rezsiktg.              400                   400                  361       90% 

4. Tagdíj (8700x3650) 8973*3650         31 755              31 755             32 751       103% 

5. Tagdíj ( 4700X5000) 4739*5000         23 500              23 500             23 695       101% 

6. Tagdíj  (938000X85) 995332*85         79 730              79 730             84 603       106% 

7. Helyi tagdíj         10 500              10 500             11 047       105% 

8. Egészségügyi kiskönyv bevétel              300                   300                  240       80% 

9. Jelvény bevétel                20                     20                    36       180% 

10. Reklám bevétel (sapka, poló, kismatrica)              800                   800               1 778       222% 

11. Nyakkendő bevétel                10                     10                      5       50% 

12. Támogatás Gödöllő (Méhészeti Kongresszus)              850                   850                    -         - 

13. SZJA 1%           1 000                1 000               1 771      177% 

14. Telefon           1 500                1 500               1 640       109% 

15. Pályázat           4 000                4 000             16 000       400% 

16. Méz vizsgálat           36 300            36 300              43 296     119% 

17. Fenológia meteorológia            6 500              6 500                2 971     46% 

18. Méhegészségügyi felelősök képzése            4 500              4 500                      -       - 

19. Piacmonitoring támogatás           18 150            18 150                      -       0% 

20. Méhészeti képzés országos koordinálása        104 000          104 000              36 265     35% 

21. Regionális, nemzetközi rendezvény          65 500            65 500                3 233     5% 

22. Méhegészségügyi és környezetterhelési          44 500            44 500              28 615     - 

23. Bemutató méhészetek látogatása          10 610            10 610                   349     3% 

24. Szaktanácsadói-hálózat működése        149 400          149 400            149 443     100% 

25. Kohézió          21 780            21 780                7 990     37% 

26. Önkormányzatoktól kapott támogatás              100                   100                  250       250% 

27. Zárszalag bevétel + posta kltsg           5 000                5 000               4 452       89% 

28. Egyéb kapott kamatok és kamat.jell.bev.                12                     12                    18       150% 

29. Gödöllői eszközök adás-vétele           7 000                7 000               6 880       98% 

30. Katasztrófa alap terhére átadott pénzeszköz visszafizetése              750                   750               1 250       167% 

31. Egyéb bevételek           3 000                3 000               1 583       53% 

32. Adomány, támogatás              500                   500               1 479       296% 

Összesen:       378 965          461 240          840 205           594 440          272 162     103% 

 
Budapest, 2022. március  
 

    Farkas Zsuzsa      Takács Ferencné 

      főmunkatárs        főmunkatárs 
 

              dr. Pungor Adrián 

                  hivatalvezető 
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Összefoglaló 

Az OMME 2021. évi vagyona 569.270 eFt volt, így 2020. évhez viszonyítva 185.770 eFt-al nőtt 

a vagyonunk, ebből 80 millió Ft a fipronil károsultaknak lesz kifizetve 2022. évben. Tárgyévi eredményünk 

82.511 eFt volt, az eredmény nem tartalmazza a károsultaknak juttatandó 80 millió forintot, azt elkülönítve 

kezeli a központ. Kiadásaink 2020. évhez viszonyítva 26.822 eFt-al csökkentek.  

Kiadásaink csökkenésének fő okai:  

- Az újság költsége átkerült a Nemzeti Program által támogatott költségekhez.  

- A Kormány által bevezetett korlátozó intézkedések miatt nem tudtuk megtartani rendezvényeink 

többségét, pl. Országos Vezetőségi Ülésből, valamint Küldöttgyűlésből egy kerülhetett megtartásra, 

hagyományos Gödöllői Kongresszusunk 2021. évben sem kerülhetett megtartásra. 

- Az OMME tisztségviselőinek ülései többségében online formában zajlottak.  

- Szokásos marketing kampányaink is elmaradtak, azokat az internetes térben igyekeztük valamelyest 

pótolni.  

- Tagszervezeteink szintén nem szervezhették meg a szokásos éves rendezvényeiket, melyek marketing 

támogatása is elmaradt.  

Bevételeink növekedésének fő okai:  

- A tagdíjakból befolyt összeg 141,0 millió Ft volt, ami 6.483 eFt-al több, mint 2020. évben.  

- SzJA 1 % rendelkezésekből 2021. évben 1.771 eFt-ot kaptunk.  

- Az OMME 3 db pályázaton jelentős összeget, 16.000 eFt-ot nyert el.  

- 2021. évben az OMME Magyarország Kft. 14,55 MFt osztalékot fizetett Egyesületünk számára.  

  

A fentiek alapján megállapítható, hogy az OMME vagyoni helyzete 2021. évben is stabil volt. 
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Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

KIADÁSOK 2022. ÉVI TERV ezer (Ft) 

Sor Megnevezés Egyesület               célja szerint MMNP Összesen 

1. Üzemanyag             1 500                1 500     

2. Közüzemi költségek               360                   360     

3. Közös költség               800                   800     

4. Nyomtatvány, irodaszer            1 000                1 000     

5. Fogyóeszközök , tisztítószer               700                   700     

6. Egyéb anyagköltség               280                   280     

7. Egészségügyi kiskönyv               300                   300     

8. Nyomda költség            1 000                1 000     

9. Szállítás, rakodási klts                250                   250     

10. Bérletidíj               500                   500     

11. Karbantartási költségek               300                   300     

12. Hírdetés, reklám               100                   100     

13. Ügyvédi költség               800                   800     

14. Marketing költség          18 000              18 000     

15. Mézes reggeli (marketing)            5 000                5 000     

16. Mézvizsgálat          36 300            36 300     

17. Fenológia meteorológia            6 500              6 500     

18. Méhegészségügyi felelősök képzése            4 500              4 500     

19. Piacmonitoring támogatás             7 200              7 200     

20. Méhészeti képzés országos koordinálása        104 000          104 000     

21. Regionális, nemzetközi rendezvény        107 000          107 000     

22. Méhegészségügyi és környezetterhelési          44 500            44 500     

23. Bemutató méhészetek látogatása          10 610            10 610     

24. Szaktanácsadói-hálózat működése        149 400          149 400     

25. Kohézió          90 250            90 250     

26. Internet költség               500                   500     

27. Oktatás, továbbképzés               100                   100     

28. SZJA 1 % felhasználása            1 771                1 771     

29. Könyvek, folyóiratok               600                   600     

30. Utazás kiküldetés            3 500                3 500     

31. Tisztségviselők utazási költsége            3 000                3 000     

32. OV és Küldöttgyűlések utazási költsége             2 000                2 000     

33. Szállás költség            1 000                1 000     

34. Könyvviteli szolgáltatás            3 500                3 500     

35. Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei            1 800                1 800     
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36. Posta költség            1 900                1 900     

37. Posta költség zárszalag                600                   600     

38. Irodabútor készítés, vásárlás            2 000                2 000     

39. Telefon költség            2 400                2 400     

40. Zárszalag rendelés            4 500                4 500     

41. Hatósági díjak               200                   200     

42. Pénzügyi befektetés szolg.díja            2 500                2 500     

43. Biztosítási díjak            6 000                6 000     

44. Tagsági díjak (Apimondia, EPBA)               565                   565     

45. Munkaváll.tag.fiz.szem. jellegű kif.            3 000                3 000     

46. Alkalmazottak munkabér           27 752              27 752     

47. Alkalmazottak munkabérének közterhei            3 190                3 190     

48. OMME Elnök tiszteletdíja            8 400                8 400     

49. OMME Elnök tiszteletdíjának közterhei            1 092                1 092     

50. Tisztségiselők tiszteletdíja          13 200              13 200     

51. Tisztségviselők tiszteletdíjának közterhei            1 200                1 200     

52. Megbízási díj             2 000                2 000     

53. Megbízási díj közterhei               217                   217     

54. Reprezentáció            4 500                4 500     

55. Véglegesen nem fejl.c. átadott pénzeszköz               500                   500     

56. Katasztrófa alap terhére átadott pénzeszköz            1 000                1 000     

57. Önkormányzatoknak adott adomány            1 000                1 000     

58. Fipronil kártalanítás          80 000              80 000     

Összesen:        216 377          560 260          776 637     

 

Budapest, 2022. március  

 

    Farkas Zsuzsa      Takács Ferencné 
      főmunkatárs        főmunkatárs 

 

              dr. Pungor Adrián 
                  hivatalvezető 
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Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

BEVÉTELEK 2022. ÉVI TERV Terv (ezer Ft) 

Sor Megnevezés 

 Egyesület célja 

szerint   MMNP   összesen  

1. Előző évi maradvány       390 051               390 051     

2. OMME Magyarország Kft 2021. évi osztalék         10 000                 10 000     

3. OMME Magyarország Kft rezsiktg.              400                      400     

4. Tagdíj (8950x3650)         32 668                 32 668     

5. Tagdíj ( 4750X5000)         23 750                 23 750     

6. Tagdíj  (990000X100)         99 000                 99 000     

7. Helyi tagdíj         12 000                 12 000     

8. Egészségügyi kiskönyv bevétel              300                      300     

9. Reklám bevétel               800                      800     

10. Támogatás Gödöllő (Méhészeti Kongresszus)              850                      850     

11. SZJA 1%           1 500                   1 500     

12. Telefon           1 600                   1 600     

13. Pályázat         17 000                 17 000     

14. Méz vizsgálat           36 300               36 300     

15. Fenológia meteorológia            6 500                 6 500     

16. Méhegészségügyi felelősök képzése            4 500                 4 500     

17. Piacmonitoring támogatás             7 200                 7 200     

18. Méhészeti képzés országos koordinálása        104 000             104 000     

19. Regionális, nemzetközi rendezvény        107 000             107 000     

20. Méhegészségügyi és környezetterhelési          44 500               44 500     

21. Bemutató méhészetek látogatása          10 610               10 610     

22. Szaktanácsadói-hálózat működése        149 400             149 400     

23. Kohézió          90 250               90 250     

24. Önkormányzatoktól kapott támogatás              150                      150     

25. Zárszalag bevétel + posta kltsg           4 500                   4 500     

26. Egyéb kapott kamatok és kamat.jell.bev.                15                        15     

27. Katasztrófa alap terhére átadott pénzeszköz visszafizetése              450                      450     

28. Egyéb bevételek           3 000                   3 000     

29. Adomány, támogatás              500                      500     

Összesen:       598 534          560 260          1 158 794     

     

     

Bevétel 598534 560260 1158794 

Kiadás 216377 560260 776637 

Különbözet 382157 0 382157 

 
Budapest, 2022. március  

    Farkas Zsuzsa      Takács Ferencné 
      főmunkatárs        főmunkatárs 

              dr. Pungor Adrián 

                  hivatalvezető 
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A hazai mézfogyasztás mértékének emelése céljából programok, marketing 

események és online kampányok szervezése, edukációs tevékenység. 

 

Mézek és méhészeti termékek minőségének védelme, folyamatos vizsgálata. 

 

2021/2022 –es Nemzeti Méhészeti Program koordinálása 

 

Felkészülés a 2023. január 01-től hatályba lépő új nemzeti programra, közreműködés 

a rendelet megalkotásában. 

 

Méhészethez kötődő jogszabályok igényszerű módosításának, frissítésének lobbija. 

 

Nemzetközi méhészeti szervezetekben történő aktív részvétel, aktív munka. 

 

A beporzók védelme érdekében tett erőfeszítések - különösen a növényvédelmi 

tevékenységekkel kapcsolatosan – szakmai kerekasztal létrehozása. 

 

Együttműködés a méhek és a méhészeti termékek védelmével kapcsolatban a hazai 

hatóságokkal. 

 

Méhészeknek közvetlen formában juttatott, új támogatásokért lobbitevékenység. 

 

Együttműködés folytatása a hazai környezetvédelemmel foglalkozó civil 

szervezetekkel. 
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A Beszámolót készítette: OMME Hivatal munkatársai, OMME Elnökség tagjai, OMME Ellenőrző Bizottság 

tagjai, OMME Etikai- és Fegyelmi Bizottság tagjai 


