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Tisztelt Országos Vezetőségi Tag! 

Kedves Méhésztárs! 

 

Reméljük, levelünk jó egészségben talál. Azért írunk neked, mert szinte az utolsó pillanatban 

derültek ki fontos dolgok a Nemzeti Programmal kapcsolatban, amit minél előbb szeretnénk 

megosztani a tagsággal. Ezért kérjük, ha elolvastad levelünket és Te is úgy érzed, hogy fontos 

és hasznos információkkal szolgáltunk, légy szíves továbbítsd e levelet egyesületed tagjainak.  

 

Amit most itt, bevezetésként legfontosabbnak tartunk leírni az az, hogy a Nemzeti Program 

2004-től íródott történetében egy kritikus ponthoz értünk, amin csak közösen tudunk túllépni. 

Azt írtuk, hogy kritikus, de ezt „csak“ azért jellemeztük így, mert a közhangulatot esetleg 

negatív irányba terelők viselkedése miatt kritikus – egyébként teljesen megérthető, sőt, magától 

értetődő folyamat részesei vagyunk. A társadalmi felelősségvállalás még nem általánosan 

elfogadott, pedig most éppen erre a tulajdonságra lenne legjobban szükség: öt hónapra 

lemondok a saját szükségleteim maximális kielégítésétől, öt hónapra „takarék-lángra“ teszem 

magam azért, hogy 2023-ban mindenki jól járjon, a Nemzeti Program az előző években 

megszokott intenzitással, színvonallal – azaz rendben folytatódhasson. Mi történt, hogy ezt kell 

leírnunk? 

 

Mint tudjuk, a Magyar Méhészeti Nemzeti Program (NP) III. végrehajtási időszaka (2021. 

augusztus 01. – 2022. július 31.) a végéhez közeledik. Nemzeti Programunk 2023. január 01. 

napjától a Közös Agrárpolitika (KAP) jogi kereteiben, és anyagi finanszírozásával fog 

folytatódni! Fontos, hogy a NP időszakának kezdete és vége meg fog egyezni a naptári év 

kezdetével és végével. Mivel eddig nem így volt, a Európai Bizottság kénytelen volt valamit 

kitalálni az átállásra. Azt találta ki, hogy a most befejeződött NP után, augusztus 1-től indul egy 

un. meghosszabbított III. végrehajtási időszak (hívjuk ezután törtidőszaknak). Azonban, ennek 

a törtidőszaknak a finanszírozását, a végletekig bizonytalanságban tartotta a Bizottság. Végül 

nemrég kiderült, hogy az idei törtidőszakot a 2023. január 1-től induló első KAP év forrásából 

kell finanszírozni. Azaz, másképp fogalmazva: egy végrehajtási évre szánt keretösszeget most 

nem 12 hónapra, hanem 17 hónapra kellene beosztanunk. Ráadásul úgy, hogy két hazai 

költségvetési évet érint. Éppen ez utóbbi adja a nehézséget, hiszen az Agrárminisztériumnak 

(AM), mint irányító hatóságnak tudnia kell az idei 5 hónap és a 2023-as 12 hónap NP 

költségvetését. Ráadásul, mindezt egy jogszabályban is meg kell tudni jeleníteni, abban a 

jogszabályban, mely szabályozza a 2022-es év utolsó 5 hónapjának NP jogcímeit és azok 

forrását, ill. a 2023-as év 12 hónapjának NP jogcímeit és forrását. Ez utóbbi munka jelenleg is 

tart, rohammunkában kell minél előbb megjelennie a jogszabálynak. 

 

Ami a legfontosabb az az, hogy az előzőleg leírt okok miatt kialakult helyzet, mit jelent a 

gyakorlatban? Azaz, mit vásárolhatnak a méhészek 2022. augusztus 01. és 2022. december 31. 

napja közötti, az ún. törtidőszakban?  
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Leegyszerűsítve: lehetőleg semmit ne vásároljon! Kicsit bővebben: csak az nyújtsa be a 

kérelmét, aki már elindította a vásárlást 2022. augusztus 1. előtt, de ismerve napjaink hektikus, 

vagy inkább káoszos anyagbeszerzési állapotát, nem tudták legyártani neki időben az adott 

eszközt (gépjármű, utánfutó, pergető, stb.).  

Ők benyújthatják kérelmüket. Azaz, csak az augusztus 1. előtt megrendelt, és a törtidőszakra 

átcsúszva átadott eszközök kérelmét nyújtsuk be, új vásárlást ne kezdeményezzünk a 

törtidőszakban. Azonban, lesznek olyan jogcímek is, amelyekre abszolút nem lehet benyújtani 

kérelmet, a Magyar Államkincstár (MÁK) támogatási felületén sem fog működni az adott 

jogcím. 

 

KORLÁTOZOTTAN TÁMOGATOTT JOGCÍMEK: 

A) méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, a léptároláshoz szükséges 

új eszközök beszerzése, 

B) OMME termelői mézesüveg beszerzése, 

C) Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése: 

ca) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi (O2 kategória), 

cb) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja szerinti pótkocsi (O1 kategória, 

legfeljebb 0,75 tonna), 

cc) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

cd) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 7,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

ce) tehergépkocsira szerelhető daru, 

cf) emelőhátfal, 

cg) terepjáró villástargonca, 

ch) kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép, 

ci) méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer, 

 

D) OMME méz-zárszalag beszerzése, 

E) termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének költsége. 

 

2023. január 01. napjától újra lesz lehetőség támogatott eszköz-, illetve gyógyszer-cukor 

vásárlásra! A fel nem sorolt eszközökre támogatás nem lesz igényelhető! 

 

Felhívjuk továbbá ismételten a figyelmet arra, hogy a jogcímekben biztosított keretösszegek 

korlátozottak! Elsősorban olyan nagyobb értékű eszközök támogatását hivatottak biztosítani, 

amelyeket már korábban megrendeltek, azonban azok legyártására, szállítására és kifizetésére 

a törtidőszakban, 2022. augusztus 01. és december 31. között kerülhet sor. Az ilyen, előre 

megrendelt eszközökre vonatkozó támogatási igényt a megyei szaktanácsadó felkeresésével 

lehet kérni. Felhívjuk a figyelmet, hogy szíveskedjenek minden ilyen esetben felkeresni megyei 

szaktanácsadójukat! 

 

 

 

 

 

2 

https://njt.hu/jogszabaly/1990-5-20-5E
https://njt.hu/jogszabaly/1990-5-20-5E
https://njt.hu/jogszabaly/1990-5-20-5E
https://njt.hu/jogszabaly/1990-5-20-5E


1 0 9 4  Budapest ,  V i o l a  u .  5 0 .  

Telefon: 06 1/216-0015, 06 30/684-3743  

E-mail: omme@omme.hu   www.omme.hu 

 

Mit vásárolhatnak, illetve milyen rendezvényeket tarthatnak meg az egyesületek? 

 

Megkérünk minden egyesületi vezetőt, hogy eszközöket ne vásároljanak 2022. augusztus 01. 

és 2022. december 31. napja közötti törtidőszakban. Rendezvényeik számát csökkentsék a 

szükséges minimumra, az őszi-téli időszakban pedig maximum 2 elméleti előadást tartsanak. 

Bemutató méhészet látogatást se szervezzenek a Nemzeti Program támogatásával. Fontos 

lenne, hogy a 2023. évi támogatási keretösszeget ne 2022. őszén merítsük ki, és ne is 

csökkentsük lényegesen. 

 

Ennyit szerettünk volna közölni a NP 2022. augusztus 1. és 2023. december 31. közötti 

törtidőszakának finanszírozásáról. 

 

Más téma. Méh állatjóléti támogatás igénylésére, még egy hét áll rendelkezésre. Honlapunkon 

a támogatás benyújtásával kapcsolatos minden fontos tényt, információt megtalálhatsz. Sokan 

félnek az ellenőrzésektől – feleslegesen. A pergetés bejelentése utáni ellenőrzés nem lesz 

nagyszámú, és ami fontos: nem a pergetést ellenőrzik. Aki mézházban perget, oda ki sem 

mennek, hanem egyből a méhesbe mennek, ahol néhány családból kell kiemelni egy-két mézes 

keretet. Ennyi. Idemásoljuk a honlapunkra is feltöltött ezzel kapcsolatos információt.  

 

Méh állatjóléti támogatás – ellenőrzések 

Július 6-án részt vettünk egy szakmai megbeszélésen a Magyar Államkincstár állatjólétért- és 

ellenőrzésekért felelős szakembereivel, melynek során számos kérdést tisztáztunk. A 

méhésztársaktól érkezett idevonatkozó gyakori kérdésekre a következő válaszokat kaptuk:  

 

Mikor és milyen ellenőrzésekre számíthatunk amennyiben beadtuk támogatási igényünket? 

A Magyar Államkincstár helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytat le, helyszíni ellenőrzés 

esetében legalább 48 órával az ellenőrzés előtt értesíti a méhészt. Két alkalommal várható 

helyszíni ellenőrzés: A) A pergetés időpontjának lejelentését követően B) A kifizetési kérelem 

benyújtása után (ez valószínűleg, 2023. második félévében várható). 

1. esemény ellenőrzés: nem a pergetés munkafolyamatát ellenőrzik, hanem azt, hogy a 

bejelentett időpontban megtörtént-e a 4 kg méz visszahagyása. A kaptárokban 

„visszahagyott” 4 kg mézet a mézelvétel után (a bejelentett időpontot követően), még 4 

napig ellenőrizhetik. Az ellenőrök szúrópróbaszerűen, az állomány egy részét fogják 

csak ellenőrizni. 

2. kifizetési kérelem benyújtása utáni ellenőrzés: az állatjóléti támogatásban lévő 

méhészeteknek minden évben be kell nyújtaniuk egy kifizetési kérelmet. A kifizetési 

kérelemben az előző évre járó támogatás összegét tudjuk lehívni (a 2022-es évre 

vonatkozóan, várhatóan 2023. áprilisában kell ilyet benyújtani). Az ellenőrzések ebben 

az időszakban dokumentum alapúak, azaz a beadott dokumentumok valódiságát 

ellenőrzik. Például: munkanapló, állatjóléti terv, egyéb beadott eredeti dokumentumok. 

Több tenyészetkódom van, mindegyiket fel kell tüntetnem a kaptárakon? 

Amennyiben mindegyik tenyészetkódunk után igényeltünk állatjóléti támogatást, akkor nem 

szükséges.  
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De ha van olyan tenyészetünk, amit nem vontunk be a támogatásba, akkor ellenőrzés során 

problémát okoz a tenyészet beazonosítása, ezért ügyelni kell arra, hogy a támogatott 

tenyészetkód mindenképpen szerepeljen a kaptárokon.  

Amennyiben az ellenőrzött telephelyen, támogatásba be nem vont telephelyről származó 

azonosítóval jelölt kaptárokat találnak, azokat a méhcsaládszámok ellenőrzésekor nem vehetik 

figyelembe az ellenőrök. 

 

Tartási hely azonosítóval/tenyészetkóddal nem rendelkező telephelyen tartom a méheket, 

szeretnék pályázni, mit kell tennem? 

A pályázó köteles a méheit a TIR nyilvántartásba jelentett helyen, tenyészetben tartani (kivéve 

a vándorlási időszak). Amennyiben ez nem egyezik a tényleges hellyel, akkor még a beadás 

előtt rendbe kell azt tenni. Azaz, mielőbb be kell jelenteni a NÉBIH felé, majd csak ezt követően 

nyújtsuk be a támogatási kérelmünket. 

 

 

Több napig fogunk pörgetni, hogyan jelentsem be? 

Ha több napig tart a pergetés, akkor minden egyes napot előre be kell jelenteni tenyészetenként. 

Célszerű akár több napot is bejelenteni, és amennyiben elnyúlik a pergetés, vagy az időjárás 

miatt nem lehetséges pergetni, akkor még mindig maradnak plusz napok. Azokat a napokat, 

amikor nem történt pergetés, vissza kell vonni! A munkanaplóban feljegyzett pörgetési 

napoknak 100%-ban egyezniük kell az elektronikus felületen lejelentett és végrehajtott 

pörgetésekkel (mézvisszahagyással). 

 

Igaz-e, hogy az „esemény ellenőrzésen”, azaz, amikor a méz-visszahagyást ellenőrzik a 

helyszínen, fognak mintát venni a lépekből? 

Nem igaz. A Magyar Államkincstár ellenőrei nem fognak mintát venni a lépekből. Az 

ellenőrzés úgy fog lezajlani, hogy a védőruhába öltözött ellenőrök, néhány kaptárra rámutatnak, 

melyekből a méhésznek kell kivenni azokat a lépeket (kereteket), melyek tartalmazzák a 

minimum 4 kg mézet. Az ellenőrök tudják, hogy 1 dm² mindkét oldalán fedett lépesméz kb. 20 

dkg méz tartalmaz. A lépek gyors megtekintésével zajlik az ellenőrzés. 

 

Méh állatjóléti támogatás – Pergetés (mézelvétel) bejelentése 

Azok akik már beadták a Méh-állatjóléti támogatási igényüket, június 27-től lehetőségük van 

megtenni az első pörgetési bejelentést. Emlékeztetőül a pályázati felhívásból: 

 “A támogatást igénylőnek az adott évben – a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt – a 

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) felé, az Államkincstár által közzétett 

elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül, a méz visszahagyása előtt legalább 

3 munkanappal, be kell jelentenie a pergetés napját és a 4 kg méz visszahagyására 

vonatkozó szándékát.” 
A tervezett pergetés dátumát minimum a tervezett pergetés időpontja előtt három 

munkanappal szükséges bejelenteni. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy: 

Példa 1: Ha a kérelmet benyújtó ügyfél a kötelezettségvállalási időszak első napján, azaz július 

1-én (pénteken) pergetni szeretne, akkor a bejelentési kötelezettségre rendelkezésre álló 

határidő utolsó napja június 27-e, hétfő! 

Példa 2: Ha a pergetés tervezett dátuma július 4-e hétfő, akkor az ezzel kapcsolatos bejelentés 

utolsó elfogadott napja június 28-a, kedd! 
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Az újonnan belépő tagok lejelentéséről 

A méh állatjóléti támogatás igénybevételének alapfeltétele az OMME tagság. Több méhésztárs 

ennek hatására, évközben, a méhészeti szezon derekán lépett be Egyesületünkbe. Köszönjük az 

új tagok felvételével kapcsolatban tanúsított türelmeteket, plusz munkátokat! 

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy nem szükséges a belépőket egyesével lejelenteni a központ felé. 

A pluszmunka csökkentése érdekében javasoljuk, hogy elég egy alkalommal, a méh állatjóléti 

pályázat befejeztével elküldeni a központnak az új belépők adatait és tagdíjaikat. A végső 

határidő: július 31. vasárnap. A pályázatokkal kapcsolatos tagsági igazolást a Magyar 

Államkincstár kérésére az OMME állítja ki egyben. Természetesen, csak azoknak a tagoknak 

tudjuk igazolni tagsági viszonyukat, akiket legkésőbb július 31-ig a tagszervezet lejelentett és 

a tagsági díjukat átutalta. 

 

Tájékoztatunk néhány rendezvényünk tervezett időpontjáról: 

Országos Vezetőségi ülés: október 16. 

Küldöttgyűlés: november 5. vagy 6. 

Gödöllő Kongresszus: november 19. vagy 20. 

Amint lesznek végleges időpontok, honlapunkon tájékoztatást adunk. 

 

A fentiekről szerettünk volna tájékoztatni benneteket. Mindenkinek jó munkát, ha mód van rá, 

akkor jó pihenést és jó egészséget kívánunk! 

Budapest, 2022. július 13. 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: OMME Központi Iroda és az Elnökség 
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