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18 ezer magyar méhész helyzete válságos

A méhek a méz áránál mintegy ötvenszer nagyobb hasznot hajtanak világszerte

„Az Európai Unióban négy ország, Spanyolország, Románia, Bulgária és Magyarország
méhészei termelnek annyi mézet, hogy a belső igények kielégítése mellett az uniós
piacra is jut belőle. Az unió így félig önellátó ebből az élelmiszerből: a kerekítve 500 ezer tonna
éves fogyasztásból 260 ezer tonnát termelnek meg a fenti négy ország termelői, 240 ezer tonnát
pedig az unión kívülről, elsősorban Kínából és Ukrajnából importál a közösség” – tudtuk meg Bross
Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
Az utóbbi években azonban olyan mértékben csökkentek az árak, hogy a hazai exportőrök leálltak a
vásárlással, mert a méz hordónkénti ára megalázóan alacsonnyá vált.
Ezért elsőként a csökkenő vámok okolhatók. Míg 2004-ben az EU-n kívülről érkező mézet 40% vám
terhelte, ez ma már csak 17.3% és például Ukrajna rendelkezik vámmentesen behozható
kontingenssel is. Az árcsökkenés másik oka a forint leértékelődésére és emellett még 10% extra
árcsökkenésre vezethető vissza.
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A hazai méhészet árbevétele 25 milliárd forint, viszont a méhek által termelt közvetett haszon több
százmilliárd forint.

Mindemellett az uniós jogszabályok is kiszolgáltatottá teszik az itt termelő méhészeket és az unió
területén élő fogyasztókat is. Ugyanis a boltokban kapható mézesüvegen csak azt kell feltüntetni,
hogy a méz az EU-n belülről vagy kívülről származik-e, esetleg van benne ez is, az is. Vagyis a
fogyasztó egyáltalán nem tudhatja meg, valójában is származik a méz, amelyet a gyermekeinek ad.
Bross Péter hozzátette:
„A hazai, belföldi mézpiacon stabil az ár, sőt termelői szinten kis emelkedés is van. Azonban a
húszezer magyar méhészből csak a nagyobb városokban élők tudják a teljes termést itthon
értékesíteni.
A vidéken élők mind nagyban kell, hogy eladják a mézet – veszteséggel. Akinek 100-150 mázsa
mézet gyűjtenek a méhei, igenis számít, a körülbelül félmillió forinttal kevesebb bevétel.”
Az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy uniós szintű megoldásra van szükség, hisz a méhészet nem
csupán a mézről szól. Az élelmiszeripari termékek 70 százaléka függ attól, hogy a méhek
megporozták-e a virágokat.
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