
 

Támogatási kérelem benyújtása: 2022.06.20-07.19. között  

Keret: 10 mrd Ft 

Várható kérelmek száma: 7500 db 

Támogatás feltételei: 

- Támogatási kérelem benyújtását megelőzően, legalább 3 éve TIR-ben szereplő méhészeteknek lehet 

pályázni 

- 2021.11.15-ig TIR nyilvántartásba vett és kérelembenyújtáskor meglévő családok után jár a 

támogatás (A nyilvántartott TIR adatok ellenőrzése: http://www.omme.hu/tir-rendszerbe-jelentett-

mehcsaladszam-ellenorzese/) 

- 2024.12.31-ig a pályázó méhész állományban és TIR nyilvántartásban kell lennie a támogatott 

családoknak  

- Kötelező OMME-tagság a kérelem beadásakor és ennek fenntartása a támogatás teljes időszaka alatt 

(2,5 év) 

- A támogatás időszaka alatt évente 1 alkalommal pergetéskor 4 kg méz visszahagyása kötelező (1 

dm2 lépesméz = 20 dkg méz szempont alapján: 20 dm2) 

 

Kötelezettségek: 

- Kötelezettségvállalási időszak kezdete 2022. július 1. 

- Állatjóléti terv készítése 2,5 évre  

- Méhészeti munkanapló vezetése 2,5 éven át  

- A mézvisszahagyással érintett pergetést 3 teljes munkanappal a pergetés előtt be kell jelenteni MÁK 

felé (a lejelentett időpont változása esetén, legkésőbb másnap be kell jelenteni a módosítást és új 

időpontot megadni – legkorábban újra 3 teljes munkanap múlvára) 

- 3 db (szankciómentesen legalább 2 db) kifizetési kérelem benyújtása az adott évi egységes kérelem 

részeként 2023-2025 között 

- Közreműködés a hatósági ellenőrzések során (adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében évente 

jogosult a MÁK/NÉBIH) 

- Előre nem látható, vis maior esemény bejelentése (méhmérgezés, nyúlós költésrothadás, lopás, stb.)  

- Kötelezettségátadás esetén 30 napon belül kell bejelenteni a változást (ennek visszavonására 60 nap 

áll rendelkezésre)  

 

Értékelési szempontok, pontrendszer: 

- Agrárvégzettség (5 pont)  

- A méhészetben elismert termelői csoport (TCS) tagság vagy elismert termelői szervezet (TÉSZ) 

tagság (5 pont) – az OMME nem TÉSZ vagy TCS 

- TIR alapján legalább 3-5 éves méhész múlt (12 pont), 5 éven túl (15 pont) 

http://www.omme.hu/tir-rendszerbe-jelentett-mehcsaladszam-ellenorzese/
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- Ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező méhészet (5 pont) 

- Építtető keret alkalmazása 04.01-05.31. között (10 pont)  

- A támogatás teljes időszakára (2,5 év) állatjóléti terv (25 pont) - 8. melléklet  

- Támogatható méhcsaládszámok: 

- 20-25 db (15 pont), 

- 26-40 db (25 pont), 

- 41-75 db (30 pont), 

- 76 db felett (35 pont) 

(összesen minimum 25 pontot kell elérni a fentiekből) 

 


