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Forrás: COPA-COGECA, Méhészeti Munkacsoport

➢ méhészkedés > 500 ezer ember (fő- vagy 
mellékjövedelem

➢ beporzás = növényfajok 84 %-a és az 
európai élelmiszergyártás 76 %-a

➢ valós gazdasági érték = 14,2 milliárd euró
➢ + ökológiai egyensúly fenntartása
➢ + biológiai sokféleség megőrzése

➢ Magyarország egy valódi méz nagyhatalom:
➢ harmadik az EU-ban ES és RO után
➢ kb. 20 ezer méhész
➢ átlagosan évente 22-25 ezer tonna
➢ magyar méz 40-60 százaléka akácméz
➢ mézünk 73-75 százaléka exportra: DE, IT, UK

➢ Na ná, hogy egy magyar EP képviselő legyen 
a jelentéstevő!



Az USA-ban
évente 2 milliárd
eurót költenek a
mesterséges
beporzásra, míg
Kínában ennek a
többszörösét

Forrás: COPA-COGECA, Méhészeti Munkacsoport



Az EU a világ 
legnagyobb 

méz-importőre!

Mit látunk?

➢ rendkívüli mértékben 
hamisítják ma a mézet –
a világon a harmadik 
leginkább hamisított 
termék

➢ a nagy méztermelő
tagállamok – ES, FR, RO, 
HU, PT, CR, BG – 2016 év
végére az akácméz
felvásárlási ára a felére, 
míg a virágmézé a 
kétharmadára esett a 
2014-es áraknak.



Kína: 450 ezer tonna
méz > EU, Argentína,
Mexikó, USA, Kanada
termelése összesen

ez a szakma szerint
egyszerűen nem
származhat méhészeti
tevékenységből

➢EU éves importja 
Kínából: 100 ezer 
tonna

➢főleg BE, UK, DE, IT 
– magyar 
méhészeknek fontos 
piacok!



Mézhamisítás elleni 
küzdelemben 2015 
decemberében végre 
fordulat!

- közép-európai 
méhészek tüntetése 
Brüsszelben és 
Budapesten
- Agrártanácsban 
MAGYAR 
kezdeményezésre végre 
megvitatják a kérdést
- Erdős Norbert EP-
képviselő hivatalosan 
megkeresi az illetékes 
biztost: Andriukaitis

COM JRC (Geel) vizsgálatok eredményei:

- EU külső határállomásain és 
importőröknél vett méz-minták 20 %-a 
hamisított méz, DE

- EU-n belül előállított mézek 
keverékénél is UGYANEZ! Forrás: American Bee Journal, International Honey market, September 2017



brémai QSI 
laboratórium 

vizsgálatai

AZ ÁBRA 
ÖNMAGÁÉRT 

BESZÉL!

Forrás: American Bee Journal, International Honey market, June 2017



COPA-COGECA is 
többször kifejtette 
már az álláspontját

Itt egy példa



MIT LEHET TENNI?
- laboratóriumi analitikai módszerek fejlesztése (NMR)
- méz-csomagoló üzemek uniós élelmiszer-biztonsági felügyelet alá 
helyezése
- nyomonkövetés már a kaptártól kezdve
- fajtamézek egyértelmű meghatározása
- gyantaszűrés technológiájának a teljes körű betiltása (méhviasz!)
- importméz tételes mintavétele és ellenőrzése
- Kínából mézet exportáló cégek alapos ellenőrzése, vizsgálata

SAROKKŐ:
Méz-címkézési szabályok halaszthatatlan 
módosítása!

USA, Kanada, Argentína, Mexikó, Dél-Afrika MÁR 
MEGTETTE



Méhbetegségek 
elleni küzdelem

• Varroa-atka
• Ázsiai lódarázs
• Kis kaptárbogár
• Nyúlós 

költésrothadás
• Nosemosis
+ vegyszerek, köztük 
egyes 
növényvádőszer-
hatóanyagok okozta 
méhpusztulás
EZ A TUDOMÁNY 
KÉRDÉSE ÉS NEM 
POLITIKAI KÉRDÉS!

Ázsiai lódarázs



Brit kutatók a 
közelmúltban arra a 
tudományos
következtetésre
jutottak, hogy a helyi
és regionális
méhfajták mindig
jobban megélnek
egy adott térségben, 
mint a máshonnan
betelepített
méhfajták.

Forrás: Norman L. Carreck „The B4 Project” című előadása



Méhészek uniós 
támogatása

• Nemzeti Méhészeti 
Programok (< 47,8 % 
- EU méhállománya) 

• 36 millió euró      
helyett 47 millió 
legyen

• KKV méhészeteknek 
legyen 2021-től méh-
családszám alapú 
közvetlen támogatás

• Információ 
megosztása – közös 
platformok Forrás: Európai Bizottság



Az iskola-programok a tagállamok számára
lehetővé teszik, hogy friss gyümölcsökön és
zöldségeken, valamint a fogyasztói tejen túl
egyéb helyi, regionális vagy nemzeti különleges
termékeket is bevonjanak a szemléletformálási
intézkedések körébe, például a mézet (+ étkezési 
olíva és olíva-olaj)

JELENLEG
• iskolatej: 100 millió euró

• iskolagyümölcs: 150 millió euró

+ tagállami társfinanszírozás

NÖVELNI KELLENE AZ UNIÓS 
KÖLTSÉGVETÉSÉT – 1,5 x





Mézes Reggeli
2016 Kiskunhalas

• A mézes reggeli programjaiban, Szlovéniában 25.000 gyermek 
érintett és 160.000 eurót különítettek el évente erre a célra, 
amelyet termelői felajánlások egészítettek ki

• A 2016. november 18-án megrendezett Európai Mézes 
Reggelin, több mint 90 ezer diák kapott magyar termelői 
mézből készült reggelit az ország 486 iskolájában a 
Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület mézes reggeli programjának keretében.



Forrás: Eurostat és Faostat

• Nyugat-Európában jóval magasabb, mint a közép-kelet-európai régióban
• Magyarországon 0,7 kg / fő / év volt, de már növekszik – SI: most 2 kg
• Jelentés kell a mézfogyasztás állásáról és a növelés lehetőségéről
• EU promóciós támogatása – legyen külön fejezet a mézre – EB erre 

ígéretet tett!



Köszönöm szépen a figyelmet!


