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1. BEVEZETÉS
Napjaink rohamosan fejlődő gazdaságában a fennmaradás igénye nagy
kihívások elé állítja a gazdálkodókat. Számos esetben a kiéleződött piaci
versenyben nem elegendő a szakmai tudás és tapasztalat. Az összefogás
jelentősége ennek köszönhetően egyre inkább hangsúlyossá válik. Az
Európai Unió egyes tagországaiban az agráriumban tevékenykedők
előszeretettel alkalmazzák a különböző gazdasági együttműködési
formákat érdekeik érvényesítésére.
A magyar méhészet azon kevés mezőgazdasági ágazatok közé
sorolható,

mely

az

elismerések

mellőzése

ellenére

kiemelkedő

eredményeket mutat. Kedvező időjárási viszonyok mellett a megtermelt
méz mennyisége elérheti a 15.000-16.000 tonnát, mellyel az Unió
rangsorában a harmadik, negyedik előkelő helyet foglalja el.
Mindazonáltal

a

méhészet

egy

komplex

mezőgazdasági

tevékenység. A méztermelés mellett nem elhanyagolható a méhek
megporzási tevékenysége (pozitív externália). A rovarporozta növények
90 %-át a méhek látogatják és munkájuk értéke becsült adatok alapján évi
40-50 milliárd forint. Ez még fontosabb, mint a közvetlen termelés. A
fejlett mezőgazdasági kultúrával rendelkező országok rendszeresen
igénybe veszik a méhek megporzó munkáját, és több országban anyagilag
az állam támogatja ezt a tevékenységet. Magyarországon is el kell érni,
hogy a megporzás a technológia szerves része legyen, amiért a
növénytermesztési és kertészeti ágazatok, mint szolgáltatásért fizetnek.
Az európai átlaggal történő összehasonlítás, valamint a hazai adottságok
(kiemelten a háttér-rovarsűrűség) figyelembevételével megállapítható,
hogy a méhcsaládok számának növelését a beporzás biztonsága jelenleg
még nem indokolja, de a jövőben a háttér-rovarsűrűség csökkenése
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fokozhatja a méhes megporzás iránti keresletet az intenzív kertészeti
kultúráknál (Bartos, 2002, 2004).
Az értekezés alapvetően üzemgazdasági és szervezési ismeretek
feldolgozásával készült, de nem nélkülözi bizonyos szociológiai
összefüggések feltárását. A kutatómunka a hazai méhészet történeti
áttekintésével kíván háttérinformációt biztosítani az ágazatról. Bemutatja
a Magyar és Európai Uniós méztermelés, mézre vonatkozó minőségi
kritériumok és támogatási rendszerek hatályos jogi szabályozásait.
Röviden vizsgálja a termelés, értékesítés, fogyasztás alakulását.
Elsősorban mégis a Dél-dunántúli régió méhészeteinek gazdasági
elemzésén keresztül kíván az együttműködési hajlandóságáról és
lehetőségről képet alkotni.
A méhészeti ágazaton belüli együttműködés gondolata először
több mint 8 éve fogalmazódott meg bennem. Azonban az ágazat szereplői
közé „beférkőzni”, bizalmukat megnyerni nem egyszerű feladat.
Munkámat tovább nehezítette az ágazatról szóló hiteles gazdasági
publikációk, kiadványok és egyéb szakirodalmak hiánya.
Kutatásaim és a dolgozat összeállítás során arra törekedtem, hogy
olyan elemző értekezést készítsek, amely a gyakorlatban is alkalmazható,
hasznára

lehet

a

szakmának,

kutatómunkáknak.
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és

alapját

képezheti

további

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A Magyar méhészet történeti áttekintése

2.1.1.Méhészet régmúltja

A méhészet, a méz gyűjtése, élelmiszeripari és gyógyászati célokra
történő felhasználása egészen az ókorig nyúlik vissza. Magyarország
területén már a honfoglalás előtti időben is foglalkoztak méhészettel az itt
élő trákok. Őseink kezdetben a vadon élő méhcsaládok kifosztásával
jutottak mézhez (Gunda, 1948, 1966).
A méhcsaládok kirablása az időnként felmerülő szükségleteik
kielégítésére elegendő volt, de a rohamosan növekvő keresleti igényeket
nem lehetett ez által fedezni, emellett a méhcsaládok is tönkrementek. A
honfoglalás után a keresztény hit elterjedésével egyre nagyobb szükség
lett a méhviaszból készült gyertyára (Kodolányi, 1922).
Árpád házi királyok idején nagy számban foglalkoztak a
méhészettel kolostorokban, apátságokban, melyeket az alapító okiratok is
hűen tükröznek. A méhészet terjedésével új foglalkozások jöttek létre,
mint

például

a

viasziparos,

mézesbábsütő,

melyek

olyan

jól

jövedelmeztek, hogy később külön iparággá alakultak. (A magyar méz,
méhviasz, a méhsör, és a mézes tészta a középkorban világhírű volt). A
13–15. században voltak magyar falvak, amelyekben a király méhészei
laktak. Néhány falunév (pl. Méznevelő, Méhész, Méhkerék, Méhes,
Vársonkolyos, Fedémes) bizonyítja, hogy a lakosság korábban méhész
volt vagy jórészt méhészettel foglalkozott (Szabadfalvi, 1992).
A méhészet virágzását még a tatárjárás sem tudta visszaszorítani.
A XIV. században már majdnem minden városban vámot kértek a
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mézkereskedőktől. Az egyházak, a céhek gyakran viaszban szabták ki a
kisebb vétségek elkövetőire a büntetést (Márton 1999).
A törökök 150 éves uralma alatt a magyar méhészet helyzete
jelentősen nem változott. A szultán parancsára a mézkereskedőket senki
nem háborgathatta. Így 1625-ban közel 900 tonna magyar mézet vittek ki
Bécsbe. A méz jelentőségét felismerve I. Szulejmán hatalmas adókat
vetett ki a méhcsaládokra. A 16. század derekán jelentős mennyiségű
mézet, de főleg viaszt exportáltunk Lengyelországba, Ausztriába,
Velencébe. Ez időből származik a legrégibb méhészkönyvünk, melyet
1645-ben Nagyváradon jelentetett meg Rákóczi György főméhészmestere
Horhi Miklós (Szabadfalvi, 1992).
A XVII. századtól azonban hanyatlásnak indult a méhészet. Ez
több okra vezethető vissza. Egyrészt az ókori szinten ragadt méhészeti
ismeretekből, másrészt a növekvő adók és a csökkenő méhészeti
termékek keresletéből adódott. Mária Terézia 1766. évi rendeletével
adómentessé tette a méhészetet, Bécsben pedig méhészeti főiskolát
alapított. Szarvason is ezidőtájt (1771-ben) alapítottak méhészeti iskolát,
ahol a tanítás ingyenes volt, s még 1805-ben is oktatták a méhészetet.
1797-ben Keszthelyen Festetich György által alapított Georgikonban
kötelezővé tették a méhészeti oktatást. Az Intézkedések eredményesnek
bizonyultak. A méhészet új erőre kapott (Győrffy, 1941).
A méhészet jelentőségét bizonyítja, hogy a 18. század közepétől a
19. század közepéig hazánkban kb. 50 méhészeti könyv és nagyobb
tanulmány jelent meg. Már a 18. század közepén ismert volt a magyar
méhészek körében az angol Gedde John The English Apiary (1721) című
munkája, amely három kiadásban (1759, 1768, 1781) jelent meg magyar
nyelven (Crane, 1966).
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Minden törekvés ellenére a népi méhészkedés a 19. század
második felében ismét hanyatlani kezdett, mert a mézet mindinkább
kiszorította a cukor. Az intenzív gazdálkodással a mezőket, réteket
felszántották, az erdők egy részét kiírtották, s ezzel a jó méhlegelők
területe csökkent (Kotics, 2002).

2.1.2. Kasos méhészet a paraszti gazdaságban

A méhészetet az üzemtan a mezőgazdasági állattartási ágak közé sorolja,
bár a többi szorosabb értelemben vett gazdasági állattartási ággal szemben
lényegbevágó

eltéréseket

mutat.

Közös

vonás

ugyan,

hogy

tulajdonképpen a méhészet is a növényi termékek további értékesítését
segíti elő, és így az értékesítési üzemágak egyik változata, azonban az
átalakítandó nyersanyag gyűjtési módja és a méhek biológiája olyan
különbségeket idéznek elő, amelyek a méhészetnek egészen különleges
üzemi jelleget biztosítanak. A legfőbb eltérés abban mutatkozik meg,
hogy a méhészeti üzem elsősorban nem egy bizonyos földterületre
korlátozott vállalkozás (Bathó, 1988; 1995).
Önálló méhészeti üzemet paraszti közösségekben még a kaptárral
méhészkedők sem hoznak létre. Ez éppúgy, mint a hagyományos tartási
mód, üzemszervezeti egységet alkot a földművelő-állattartó paraszti
kisüzemmel. A parasztgazdaságok viszonylagosan állandó termelési
szerkezetébe a méhészet látszólag nehezen illeszthető be, miután a vele
kapcsolatos munkafolyamatok a mezőgazdasági munkacsúcsok idejére
esnek. A kasos tartás esetében valójában csak a rajzási időszak illeszthető
a hagyományos gazdálkodás rendszerébe, miután a többi munkafolyamat
a mezőgazdaság kevésbé intenzív kihasználtságú időszakára esik. A
parasztgazdaságok, miután különböző jelekből a rajzás várható időpontját
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viszonylag pontosan meg tudták határozni, az ebből adódó nehézséget a
családi munkamegosztás keretében könnyen feloldották. A család azon
tagjainak feladatává tették a méhek rajzásának figyelemmel kísérését,
akik

nem

vettek

részt

az

akkor

esedékes

mezőgazdasági

munkafolyamatokban (elsősorban a csökkent munkaképességű öregek,
valamint a gyerekek) (Bóra, 2003).
Ahhoz, hogy a kasos tartás integrálódni tudott a paraszti
gazdálkodás rendszerébe, nagymértékben hozzájárult az is, hogy az ezen
gazdálkodási

ág

űzéséhez

szükséges

eszközök

minden paraszti

háztartásban megtalálhatók. Speciális eszközigénye a kasos tartásnak
nincsen. Az eszközök beszerzése nem igényelt számottevő befektetést.
Miután a hagyományos méhészet minimális új ismeretmennyiség
elsajátításával már gyakorolható, ezen ismeretek hiánya nem jelentheti
akadályát a méhészet nagyobb mérvű elterjedésének. Másfelől a
méhészethez szükséges eszközök készítése és javítása is megoldható a
paraszti tudás aktivizálásával. Emellett ezeknek az eszközöknek a
készítését és javítását a szezonális munkacsúcsok elmúltával, a kevésbé
intenzív kihasználtságú téli időszakban is el tudták végezni. A méhészet
hagyományos formája a fentiek alapján összeegyeztethető volt a paraszti
termeléssel. Ennek ellenére a parasztgazdaságok számottevő része nem
hozott létre gazdaságán belül méhészeti melléküzemágat. E jelenség okait
vizsgálva elsőként a méhek domesztikációjának más háziállatoktól eltérő
mértékére, de mindinkább módjára kell utalni. Az ember nem tudja “belső
életüket” befolyásolni, azt öntörvényű módon a méhek maguk szervezik.
„A méhek életének a hagyományos kasos tartás keretei között az ember
inkább passzív szemlélője, semmint aktív irányítója” (Szabadfalvi, 1992).
Emellett utalni kell arra, hogy bizonyos gazdaságföldrajzi adottságok
(leginkább a bőséges és folyamatos méhlegelő hiánya) eleve megfosztják
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a méhészkedés lehetőségétől a parasztgazdaságok egy részét. A 17–19.
századi nagy volumenű, kiterjedt méhészet egyik lényeges fenntartója
volt az is, hogy a kereskedelem ebben az időszakban szervezett volt:
ekkor állandósultak a termelő, fogyasztó és feldolgozó körzetek közötti
kapcsolatok. A 19. század derekára ez a kereskedelmi hálózat jelentős
mértékben visszaszorul, ami összefügg a cukor piaci térhódításával
(Domonkos, 2000; H Kerecséni, 1969). Így a paraszti kasos méhészet
elterjedtebbé válásának ez is egyik hátráltatója, akadálya. A legfőbb ok
azonban, ami a méhészet paraszti közösségekben való nagyobb méretű
elterjedtségének útjában állt az, hogy a termelés adott körülményei között
nem volt komoly jövedelmet hozó foglalkozási ág. Ebben az időszakban
már a hagyományos méhészet termelékenysége nem volt olyan fokú, ami
indokolta volna a gazdaság belső arányainak felbomlását. Ennek
következménye

az,

hogy a

méhészetet

a

paraszti

közösségek

egyértelműen a kisállattartás perifériáján tartották számon (Faluba, 1950).

2.1.3. A kaptáras méhészet

A kaptáras méhészet mind technikailag, mind üzemszervezetileg
elkülönül a kasos méhészettől. Döntő különbségeket regisztrálhatunk
mind

az

üzem

alapításában,

mind

működtetésében

és

munkaszervezetében, valamint a döntéshozatali mechanizmusokban. A
mozgó szerkezetű kaptárak feltalálásával teljesen új alapokra helyeződött
a méhészet. A méhész passzív szemlélőből a méhek életének aktív,
tudatos irányítójává vált. A korábbi méhlakásokhoz képest a legfontosabb
változások

az

egyosztatú

méhlakásoktól

eltérően

a

keretek

kiemelhetősége. Ennek következtében megismerhetővé vált a méhcsalád
belső élete, a műrajok készítésével megelőzhetővé vált a rajzás, s ami a
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legfontosabb, a méhcsalád elpusztítása nélkül férhettek hozzá a lépekhez
(Kotics, 2002; Koltai, 1944). Mindezek következtében a kaptárak jóval
nagyobb termelékenységűvé váltak, mint a kasok és az átmeneti
méhlakások.
Magyarországon ezek az első modern méhlakások már a 19.
század derekán megjelennek, de elterjedésük igen vontatottan halad,
annak ellenére, hogy a 19. század végétől a kaptáras méhészet szélesebb
társadalmi körben való elterjesztését az állam is jelentős mértékben
szorgalmazta és támogatta. A tanítóképző intézetekben és gazdasági
szakiskolákban ekkor már oktatják a modern méhészeti ismereteket.
Különböző állami tanfolyamokon lehet elsajátítani az új módszereket. A
gombamód szaporodó helyi és regionális méhészegyletek ugyancsak e
célnak érdekében fejtik ki tevékenységüket (Koltay, 1944). Mindezen
törekvések és a propaganda ellenére a modern méhészet társadalmi bázisa
a századfordulón igen szűk, s benne a parasztság szerepe messze elmarad
a kívánatostól.
Ennek okát a századelő szakírói több tényező együtthatásának
kedvezőtlen eredményeként vélték felfedezni. A legfontosabb, hogy a
paraszti gazdaságok feudális korból örökölt struktúrája nem tudott
rugalmasan reagálni a piac kihívásaira és az áralakulások változásaira. Az
önellátó paraszti kisüzemekben a korábban kialakult hagyományos
termékszerkezet lényeges módosuláson nem ment át. Ennek megfelelően
a parasztgazdaságok munkarendje és munkaszervezete is változatlanul
hagyományőrző volt. A gazdasági stratégia legfontosabb célja ennek a
termékszerkezetnek a fenntartása, valamint a munkaerő lehetséges
lekötésének biztosítása, s nem a termelés racionalizálása volt (BöjteFaluba, 1966).
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Az általános tendenciák ellenére a specializáció a parasztgazdaságok egy
részében is megjelenik. Itt a törekvés arra irányul, hogy olyan
jövedelemrugalmas ágazatot fejlesszenek, amelynek kicsi a földigénye és
nagy a munkaerő-ráfordítás. Ilyen jövedelemrugalmas ágazatként egyes
háziipari tevékenységek mellett elsősorban a kisüzemi állattartás jöhetett
szóba (Kristóf, 1954). Annak ellenére, hogy az okszerű méhészet ezen
ágazatok közé tartozott, nem volt jelentős földigénye, nagy az élőmunka
ráfordítása, s mindezek mellett a befektetett tőke forgási sebessége
viszonylag gyors volt, a paraszti kisüzemekben nem tudott a specializáció
meghatározó

bázisa

parasztgazdaságok
vállalkozói

lenni.

túlnyomó

mentalitás.

Mindenekelőtt
részében

Miután

a

azért

hiányzott

nem,

mert

a

a

piacérzékeny

hagyományosan

méhészkedők

összetétele más értékek mentén szerveződött, nem tekinthető véletlennek,
hogy az okszerű méhészek nagyobb hányada nem körükből került ki,
hanem az újabb generációk eltérő szemléletű tagjai gyarapították soraikat.
Ennél a generációnál már a paraszti szocializáció során belenevelődéssel
elsajátított tradicionális tudás rovására fokozatosan előtérbe kerültek az
egyre tudatosabb tanulással elsajátított szakismeretek (Faluba, 1951).

A vállalkozói mentalitás hiánya mellett más okok is gátolták a
kaptáras méhészet paraszti közösségekben való meghonosodását. Fontos
összetevő a parasztgazdaságok általános tőkeszegénysége. Okszerű
méhészet

rentábilisan csak

jelentős tőkebefektetéssel űzhető.

A

legköltségigényesebb a modern méhlakás, a kaptár beszerzése. Emellett a
méhcsaládok ára, a műlép és a különböző szerszámok együttes költsége is
jelentős indulótőkét kíván. Bár a méhészet esetében a megtérülési idő
igen gyors és kedvező, a tőkeszegény parasztgazdaság tartózkodik a
nagyobb méretű beruházástól. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a
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méhészet a fokozottan időjárásérzékeny kultúrák körébe tartozik, s
emellett a gyakran fellépő méhbetegségek is a bizonytalansági tényezők
számát szaporítják (Vicze, 1998). Mindezek együttesen jelentős deficitet
eredményezhetnek,

rosszabb

esetben

az

egész

vállalkozást

is

tönkretehetik, így érthetővé válik a kockázatot nem szívesen vállaló
parasztgazdaság óvatossága.

Az okszerű méhészet rentabilitásának másik alapvető feltétele a
kellő szakértelem. A méhnek és életének alapos ismerete szükséges. A
kasos tartás keretei között a méhészek méhekre vonatkozó ismeretei igen
alacsony szinten álltak, s ezen ismeretek bővítésének nem is érezték
szükségét.
A kaptáras méhészet olyan tevékenységi forma, amely nemhogy nem
szerves része a paraszti tudásnak, hanem attól kifejezetten idegen. A
kasos méhészethez szükséges tudás könnyen megszerezhető, hiánya nem
akadálya az üzem alapításának, s a még hiányzó ismeretek tapasztalatból
könnyen elsajátíthatók. A kaptáras méhészet esetében ez a tudás sokkal
összetettebb, hagyományos módon nem elsajátítható, meglétének hiánya
pedig kizárja okszerű üzem létrehozását. (Faluba, 1968).

A fentieken túl fontos összetevő az is, hogy a kaptáras méhészet
munkaidő-igénye többszöröse a kasos tartásénak (Nikovitz, 1983). Még
inkább megnövekszik a méhek kezelésére fordítandó munkaidő, ha az
üzem vándorlásra rendezkedik be, ami ekkor már sok esetben
elkerülhetetlen volt. Jóllehet a munkaidő-lekötöttség csak az év egy
bizonyos részére terjed ki, a fő problémát a parasztgazdaságban az jelenti,
hogy a méhészeti üzemmel kapcsolatos teendők egybeesnek a
legfontosabb mezőgazdasági munkafolyamatok végzésének időpontjával.
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Ennek következtében az örökölt gazdálkodási stílushoz legtöbb esetben
mereven

ragaszkodó

parasztság

igen

kötött

idő-

és

tevékenységrendszerébe nem tud beilleszkedni az okszerű méhészet.

A fentiek alapján az állapítható meg, hogy a paraszti életmód és
mentalitás konzervatív jellegében, valamint a paraszti üzem piaci
igényekhez való rugalmatlan alkalmazkodásában kereshetők azok az
okok, amelyek nem tették lehetővé, hogy az okszerű méhészet a
kapitalizálódó parasztgazdaság modernizációs törekvéseiben rövid idő
alatt jelentékenyebb szerepet játsszon.

Bizonyos példák azonban arra utalnak, hogy ha lassan és igen
korlátozott mértékben is, de a polgárosuló paraszti közösségekben, eltérő
módon ugyan, de megjelenik az okszerű méhészet. A polgárosulásban
elöljáró vidékeken a korszerűbb mezőgazdasági termelésre törekvés a
paraszti tapasztalatok nagyarányú megnövekedéséhez, a korszerűbb
technológiák és eszközök elterjedéséhez, általános belterjesedéshez
vezetett, az újításokra való hajlam megjelenésével járt együtt. Mindezek a
paraszti

mentalitás

fokozatos

modernizációját

idézték

elő.

A

mentalitásváltás az önellátó és árutermelő földműves szemléletének
különbségében ragadható meg leginkább (Zsibei, 1995).

19. század második felétől a korábbi századokban állandósult
méhészeti centrumok jelentős átrendeződésen mennek keresztül. Ennek
legfőbb oka, hogy a kaptáras méhészet elterjedésének nem a legfőbb
motiválója és feltétele a jó méhlegelő, hanem a korszerű ismeretek, a
vállalkozói szellem megléte is igen fontos tényezővé válik (Vértesi,
1999). Ezzel magyarázható, hogy a kaptáras méhészet térhódításával
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párhuzamosan bizonyos korábbi jelentős szerepet játszó vidékek,
Szatmár, Gömör, Borsod, Bihar stb. a polgárosultság alacsonyabb foka
miatt veszítenek jelentőségükből, és a polgárosultabb gazdálkodást
folytató, s emellett jó adottságokkal is rendelkező területek válnak az
inkább meghatározó centrumokká. Így válik igen jelentőssé a Jászság
korán modernizálódó és nagy volumenű méhtartása. Polgárosultságának
köszönhetően tud megmaradni a méhészeti központok között a Barcaság
és a Dél-Dunántúl.

2.2. Méhészetek és méhcsaládok számának alakulása

A

kutatómunkám

során

1996-2006.

évek

közötti

időintervallumban vizsgáltam a méhészetek és méhcsaládok számának
alakulását Magyarországon. 1996. évben a regisztrált, Magyarországon
méhészeti tevékenységet folytatók száma 15372 fő volt. A rendszerváltást
követően számuk folyamatosan nőtt, mely elsősorban a mézárak kedvező
alakulásának és a tevékenységtől remélt magas jövedelemnek köszönhető
(Ferői, 1999). 1999-ben már 17087 méhészt tartottak nyilván. 2000. évtől
egy lassú, de folyamatos létszám csökkenés figyelhető meg a méhészeti
tevékenységgel foglalkozók körében (Bögréné, 2004). A Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint 2006-ban már csak 15720 fő
méhészkedett hazánkban (1. ábra). Ebből 8921 fő volt Országos Magyar
Méhész Egyesületi tag. Szakértői vélemények szerint az aktív méhészek
számában bekövetkezett ingadozást a társadalom átrendeződésével lehet
leginkább magyarázni, további jelentős csökkenéssel nem kell számolni.
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Méhészetek száma Magyarországon
(1996 - 2006. években)
17500

Méhészetek száma

17000
16500
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1.ábra: Méhészetek száma Magyarországon 1996 - 2006. években
Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés

A

vizsgált

időszakban

az

ország

méhállománya

kisebb

visszaesések ellenére növekvő tendenciát mutat. Míg 1996. évben
mindössze 605 ezer méhcsaládot tartottak, 1999. évre az állomány elérte a
806 ezer darabot. Ez elsősorban a megnövekedett méhészeti tevékenység
iránti érdeklődéssel magyarázható. 2000. évtől ugyan tovább növekedett
az országban tartott méhcsaládok száma, de ez együtt járt a méhészek
számának csökkenésével, ami az ágazatban bekövetkező koncentrációra
utal (2. ábra). Jelenleg még magas, közel 40%-os a 20 vagy az alatti
méhcsaláddal rendelkező méhészetek aránya, de egyre inkább nő a
professzionális, 150 méhcsalád feletti állománnyal méhészkedők száma.
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Méhcsaládok számának alakulása
Magyarországon (1996 - 2006. években)
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2.ábra: Méhészetek száma Magyarországon 1996- 2006. években
Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés

Az

egyes

országrészek

eltérő

természeti

adottságaiból

következően a méhészek, és a méhcsaládok számának megyénkénti
megoszlása nagy különbségeket mutat (1. táblázat). A méhészeti
terméktanács, az OMME (Országos Magyar Méhész Egyesület) és a KSH
(Központi Statisztikai Hivatal) adatai alapján a méhészetek száma
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legnagyobb, míg KomáromEsztergom megyében csupán 222 fő. A minimálisan 150 méhcsaláddal
gazdálkodó

méhészetek

közel

tevékenységét.
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fele

a

Dél-Dunántúlon

folytatja

1. táblázat
Méhészetek számának alakulása Magyarországon
Megye
megnevezése

Méhészetek száma
2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

Baranya

882

938

856

844

841

920

896

Bács-Kiskun

1279

1302

1320

1274

1266

1310

1284

Békés

946

1020

858

808

813

820

823

1428

1386

1 406

1265

1305

1311

1305

496

518

531

552

567

573

563

636

627

543

573

610

597

561

649

627

574

632

647

649

631

749

809

734

796

763

749

775

608

616

602

682

649

648

627

833

816

818

694

711

698

722

215

224

222

226

227

229

231

718

719

638

598

596

612

611

Pest

1221

1208

1113

1060

1066

1051

1057

Somogy

1250

1142

1198

1261

1257

1298

1268

1226

1124

1207

1180

1200

1191

1175

697

680

638

633

653

647

749

Vas

562

553

494

489

507

522

522

Veszprém

784

736

655

603

618

652

647

Zala

1054

1050

1041

1006

1027

1047

1027

Budapest

146

140

128

124

134

146

139

összesen

16379

16235

15576

15300

15457

15670

15613

Borsod-AbaújZemplén
Csongrád
Fejér
Győr-MosonSopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-NagykunSzolnok
KomáromEsztergom
Nógrád

SzabolcsSzatmár-Bereg
Tolna

Forrás: Méhészeti terméktanács, OMME, KSH
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A méhészetek száma és az állományméret szerinti szerkezete nem a valós
képet mutatják. Az ágazat szereplői döntő részben az őstermelői körhöz
tartoznak, így az adózási kedvezmények kihasználása érdekében a
méhcsaládokat családtagjaik között osztják fel. Ennek ellenére a
méhészetenkénti

átlagos

méhcsaládszám

az

utóbbi

évtizedben

másfélszeresére növekedett. A koncentráció a gazdasági kényszer miatt a
jövőben várhatóan növekedni fog, amit a szabályozási és támogatási
rendszerrel is elő kell segíteni.

Ma kialakulóban van egy más típusú, intenzív méztermelő
méhészet. A megnövekedett termelési költségek, a kiéleződött piaci
verseny a több száz családos

méhészetek

megteremtését

teszi

szükségessé, melyhez a fiatalos vállalkozó szemlélet elengedhetetlen.
Megítélésem

szerint

főfoglalkozás

keretében

ma

egy

300-400

méhcsaládos méhészet biztosítana kielégítő megélhetést egy négytagú
család számára.
Ágazati szinten a hazai méhészet jövőjét a jó minőségű méz előállítása
biztosíthatja, melyhez a technológiai fejlesztések széleskörű elterjesztése
kell, hogy alapul szolgáljon. Mindez csak megfelelő oktatási és
támogatási rendszer működtetésével valósítható meg. Ebből is adódik,
hogy az Országos Magyar Méhész Egyesület jelentősége várhatóan
tovább fokozódik, melyet kihasználva célszerű lenne a hosszú távú
belföldi mézértékesítési stratégiákat megerősíteni.
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2.3. A méztermelés fajlagos hozama és költsége

2.3.1. Fajlagos hozam

A méztermelés munkaigényességének egyik

mérőszáma az egy

méhcsalád gondozásához szükséges munkaórák száma, ami az USA-ban
5 óra/év, az Európai Unió tagállamaiban 10 óra/év, hazánkban 13 óra/év
volt 2006-ban. A hatékonyság alacsony szintjének fő oka a technológiai
elmaradottság, az élőmunka-igényes kaptártípusok használata (Simmins,
2003; Szabó, 2004).
A hatékonyság másik mérőszáma az egy méhcsaládra jutó hozam (2.
táblázat). A bemutatott fajlagos méztermelési mutatók csak értékbecslésre
alkalmasak, az egyes országok eltérő éghajlati körülmények, a más
méhlegelők, a méhcsaládszám és a méhfajták különbségével együtt lehet
értékelni.

Ezzel

együtt

megkockáztatható,

hogy

a

fajlagos

hozamnövelésének Magyarországon még jelentősek a tartalékai.
2. táblázat
A főbb méztermelő országok és Magyarország fajlagos méz hozama
(Kg méz/méhcsalád)
Ország

2002. év

2003. év

2004. év 2005. év 2006. év

Argentína

37

38

38

40

37

Kína

37

na

41

40

41

Magyarország

27

25

24

26

28

Mexikó

30

28

26

26

29

USA

38

34

36

33

36

Forrás: FAO adatbázis (www.fao.org), mezlap.hu
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2.3.2. Termelési költség

A termelési költségeket az Országos Magyar Méhész Egyesület
rendelkezésemre bocsátott adatai, korábbi kutatásaim és a mélyinterjúim
során összegyűjtött adatok alapján értékeltem. Az így kapott adatokat
hasonlítottam össze az EU tagországainak hasonló módon számított
adataival. A termelési költségek összehasonlítása érdekében az egyes
tagállamokban található költségeket forintban fejeztem ki (1 EURO= 250
Ft).

Magyarországon egy 50 családos gazdaság induló beruházási költsége 2-3
millió Ft. Egy méhcsaládra vetített éves termelési költség igen nagy
intervallumot ölel fel. Nagysága függ a méhészkedés technológiájától, az
esetleges

vándorlásoktól,

ökológiai

adottságoktól.

Átlagosan egy

méhcsaládra jutó termelési költség 20000-30000 Ft között változhat.

Az EU tagországokat termelési költségeik alapján három nagy csoportra
lehet felosztani:


Nagy költségű államok Németország, Svédország, Finnország,
Egyesült Királyság, Hollandia. A méhcsaládonkénti termelési költség
26491–33587 Ft között mozog.



Közepes költségű államok, termelési költségek 13245-21524 Ft között
(Ausztria, Dánia Belgium, Luxemburg, Portugália).



Az alacsony termelési költségű államok 4730-9697 Ft -ot költenek
méhcsaládokra évente. (Görögország, Spanyolország, Finnország,
Olaszország).
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Ez alapján elmondható, hogy Magyarország a nagy termelési költségű
országok közé sorolható, melynek talán legfőbb oka a munkaigényes és
elmaradott méhészeti technológiák alkalmazása.

2.4. A méztermelés szabályozása az EU-ban és Magyarországon

2.4.1. A méhészkedés jogi szabályozása

Európai Unió Tanácsa 1997. június 25-én alkotta meg méhészetet
szabályozó egyik alpkövet, az 1221/97 EK rendeletet. A jogszabály
meghatározza, hogy „a közösségi méztermelés és mézforgalmazás
javítása érdekében, haladéktalanul olyan éves nemzeti programokat kell
kidolgozni, amelyek magukban foglalják a technikai segítségnyújtást, a
varroatózis és a társult betegségek elleni védekező intézkedéseket, a
vándorméhészet

ésszerűsítését,

a regionális

méhészeti központok

irányítását, valamint a mézminőség javítását célzó kutatási programokban
való

együttműködést.

A

nemzeti

programokhoz

a

Közösség

társfinanszírozást nyújt a tagállamoknak (a tárgyév októberének 15.
napjáig számukra felmerült kiadások alapján), amelynek összege a
nemzeti programbeli intézkedésekkel kapcsolatban a tagállamok által
viselt kiadások 50%-ával egyenlő. A Bizottság 1997. november 20-án
megalkotott 2300/97 EK rendelete konkretizálja a fenti rendelet általános
szabályait.
Az előző bizottsági rendeletet módosította az 1998. április 3-án a
Bizottság által elfogadott 758/98 EK rendelet, amely szerint a tagállamok
minden évben a tárgyév április hónapjának 15. napjáig közlik
programjukat a Bizottsággal. Az éves nemzeti programban lefektetett
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intézkedéseket pedig a programról való értesítés évét követő év augusztus
31-ig teljes egészében végre kell hajtani.
Ebben az esztendőben még a Bizottságnak az 1998. december 21én kelt 2767/98 EK rendelete is kiegészítette az 1997-es végrehajtási
rendeletet a következő bekezdéssel: „Az egyes intézkedések pénzügyi
határértéke legfeljebb 10%-kal növelhető vagy csökkenthető, feltéve,
hogy az éves programra előírt általános felső határt nem lépik túl és a
Közösség hozzájárulása nem lépi túl az érintett tagállam által viselt
kiadások 50%-át”.
2001. április 6-án a 74/2001 EK rendelettel a Bizottság egy újabb
módosítását fogadta el a 2300/97 EK rendeletnek, s így ez a következő
bekezdéssel bővült: „A tagállamok minden évben a tárgyév áprilisának
15. napjáig közlik programjukat a Bizottsággal. A tagállamoknak azonban
elegendő csupán az előző évben közölt programjuk módosításait, illetve
kiigazításait közölniük”.
A Bizottság 2003. augusztus elsején megalkotott 1387/2003 EK
rendelete

újabb

előírásokat

iktatott

be

a

végrehajtási

rendelet

szabályanyagába. Előírta, hogy e rendeletet először a 2003/2004
gazdasági évre vonatkozó éves programokra kell alkalmazni.
A 2004. esztendőben új rendelkezések léptek életbe. A Tanács
797/2004 EK rendelete április 26-án hatályon kívül helyezte az 1221/97
EK rendeletet, mivel az eredeti rendeletben „előírt intézkedéseket a
közösségi méhészeti ágazat jelenlegi helyzetéhez kell igazítani”. Az új
jogszabály célja, hogy „intézkedéseket állapít meg a méhészeti termékek
termelése

és

forgalmazása

általános

feltételeinek

a

javítására

vonatkozóan”, s ennek megvalósítása érdekében a tagállamok három évre
szóló nemzeti programokat készíthetnek. A nemzeti program témakörei és
az egyéb előírások változatlanok maradtak (Bartos, 2004).
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A jogszabály végrehajtására a Bizottság által 2004. április 29-én
alkotott 917/2004 EK rendelet szolgál, amely szintén hatályon kívül
helyezte az eddigi végrehajtási jogforrást, a 2300/97 EK rendeletet.
Jelentős tartalmi változtatás itt sem következett be, kivéve, hogy az
„egyes intézkedések pénzügyi határértéke legfeljebb 20%-kal növelhető
vagy csökkenthető, feltéve, hogy az éves program általános felső határát
nem lépik túl és a méhészeti program finanszírozásához biztosított
közösségi hozzájárulás nem haladja meg az érintett tagállam által viselt
kiadások 50%-át ”(Pohl, 2004).

Kuriózumként érdemes megvizsgálni, hogy az égei-tengeri szigetek görög
méhészei milyen segítséget kaptak a Tanács 2019/93 EGK rendeletével,
illetve a Bizottságnak az ezt módosító 2362/95 EGK rendeletének a
megalkotásával. Ezekre a jogszabályokra azért volt szükség, mert „a
szigetek különleges földrajzi adottságai miatt, a napi szükségletek, illetve
a mezőgazdasági termelés szempontjából elengedhetetlen élelmiszerek és
mezőgazdasági termékek beszerzése olyan költségeket ró az égei-tengeri
szigetekre, amelyek komoly hátrányt jelentenek az érintett ágazatokban.
„…Mivel a méhészet olyan ágazat, amely az égei-tengeri szigetek fontos
és törékeny egyensúlyú növényvilágának gondozásával áll kapcsolatban,
ugyanakkor a lakosság számára többletbevételt is biztosít; mivel,
következésképpen, ezt a hagyományos tevékenységet olyan támogatásban
kell

részesíteni,

amely

segít

a

magas

termelési

költségek

csökkentésében”. A támogatás azoknak a minőségi méz előállító termelői
csoportoknak, méhészeti egyesületeknek nyújtott segítséget, amelyek
vállalták a méz forgalmazási feltételeinek javítását, a minőség fejlesztését
szolgáló éves intézkedési programok bevezetését.
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A rendelet a következő célokat írta elő:
 A forgalmazás javítása új technológia bevezetésével, a pergetés, a
tisztítás és a szűrés gépesítésével, valamint szakképzéssel.
 A hozam fenntartása azáltal, hogy a kiöregedett anyaméheket kétéves
időközönként az adott területnek megfelelő hibridre cserélik.
 A minőségi méz értékesítésének ösztönzése piaci tanulmányok, új
csomagolási

módok

kialakítása,

valamint

vásárok

és

egyéb

kereskedelmi események szervezése, illetve az azokon való részvétel
útján.

2.4.1.1. Az állategészségügy és a növényvédelem

Ebben a témakörben is született közösségi jogszabály. A Tanács 1992.
július 13-án elfogadta a 92/65 EGK irányelvet, amely alapján a
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a méhek csak akkor kerülhetnek
kereskedelmi forgalomba, ha a származási területükön nincsenek mézelő
méhek nyúlós költésrothadása miatt bevezetett tilalmi intézkedések (Ruff,
2002).
Ezt az irányelvet egészítette ki a Bizottság 2000. július 12-én kelt
2000/462 EK határozata, mely szerint a tagállamok csak abban az esetben
engedélyezik háziméh (Apis mellifera), kaptárak, méhanya és herék
harmadik országból történő behozatalát, amennyiben azok megfelelnek az
e határozat mellékletében rögzített egészségügyi bizonyítványban
megállapított biztosítékoknak (Bóka, 2002; 2004).
A Bizottság a 2003. augusztus 5-én megállapított 1398/2003 EK
rendeletével módosította az előbbiekben ismertetett irányelvet, s a
bejelentési kötelezettséget kiterjesztette a kis kaptárbogárra is. A rendelet
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egy másik méhellenséget, a Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) atkát is
bejelentési kötelezettség alá vonta (Szalay- Bross, 2003).

A prevenció érdekében a Bizottság a 2003. december 11-én megalkotott
2003/881 EK határozatával hatályon kívül helyezte a három éve
alkalmazandó 2000/462 EK határozatát. Az új rendelkezést az indokolta,
hogy az előbbi rovarkártevők (kis kaptárbogár, atka) bejelentési
kötelezettségének

előírása

mellett

szükséges

volt

kiegészítő

követelmények megállapítása a közösség méhállományának egészsége
megőrzése érdekében (Békesi, 2004).
A jogszabály alapján a tagállamok csak akkor engedélyezik a
háziméh (Apis mellifera) és a poszméh (Bombus spp.) meghatározott
országokból való behozatalát, ha a szállítmányok egy anyazárkában egy
méhanyára

legfeljebb

húsz

kísérő

dolgozót

tartalmaznak,

és

állategészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek (Bérces, 2000).

A magyarországi méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.)
FVM rendelet a közösségi szabályokkal összeegyeztethető előírásokat
tartalmaz (Stork, 2003).
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és a
végrehajtására

kiadott

növényvédelmi

tevékenységéről

című

5/2001.(I.16.)FVM rendelet alkotja a méhészetileg releváns jogszabályok
csoportját.

A törvény a

növényvédő

szereket

méhveszélyességi

kategóriákba sorolja be. Tilos a háziméhek által látogatott gazdasági
növények méhekre veszélyes növényvédő szerrel való kezelése a
virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban
(Vicze, 2001). A tilalom a gazdasági növény virágzási idején kívül is
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érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő
növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból
látogatják (Malya, 2001).
Ha a gazdasági növényt a virágzás tartama alatt, zárlati vagy
vizsgálatköteles nem zárlati, illetve a termést veszélyeztető egyéb
károsítótól csak háziméhekre veszélyes növényvédő szerrel lehet
megvédeni, akkor a növényvédő szer engedélyében meghatározott
méhkímélő technológiát kell alkalmazni (Somogyi, 2002; Malya, 2001).
A termelő köteles a védekezés helye szerint illetékes jegyzőnek,
legkésőbb a védekezés megkezdését megelőző munkanap kilenc óráig
írásban bejelenteni a vegyszeres kezelés tervezett helyét, megkezdésének
időpontját, befejezésének várható időpontját (Kovács, 2001).
Ha a permetezés következtében a méhész méhelhullást tapasztal,
akkor az „észleléstől, de legkésőbb a vegyszeres kezelés végétől számított
három napon belül köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes
jegyzőnek, aki a bejelentésről értesíti a Szolgálatot és a hatósági
állatorvost

”.

A

végrehajtási

rendelet

konkretizálja

a

törvény

rendelkezéseit (Erdéyi, 2002).

2.4.2. A méztermelés támogatási rendszere az EU-ban

Az EU a méztermelés feltételeinek javítására nemzeti programok
kidolgozását javasolta 1994-ben. Az EU évente több mint 15 millió euró
közösségi hozzájárulást biztosít a tagállam számára. Ebből az összegből
az egyes tagállamok a Közösség területén található méhállományának
arányában részesülhetnek. A tagállamok a közösségi forrást kötelesek
ugyanekkora összeggel saját költségvetésükből kiegészíteni (Stork, 2004).
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A magyar méhészeti ágazat mintegy 15 000 család megélhetéséhez nyújt
kiegészítő vagy fő jövedelemforrást, így közvetve hozzájárul a vidék
népességmegtartó képességéhez. A nemzeti támogatás jogi alapját az
agrárágazat nemzeti támogatásairól szóló 2000/C 28/02 közösségi
iránymutatás képezi. A méhészeti ágazat, a strukturális támogatások
között meghirdetett jogcímen támogatást nem kap. Ezért a Tanács
797/2004. rendelete (tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és
sajátosságaira) tartalmazza azokat az intézkedéseket és támogatásokat,
amelyek a méhészeti ágazat fejlesztését segítik elő. Támogatásokhoz való
jutás feltétele, hogy a tagállam összeállítson egy olyan Nemzeti
Programot (NP), amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek
javítása. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program finanszírozása az
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA),
valamint a központi költségvetésből kerül finanszírozásra (Bartos, 2004).

A támogatás a következő célok eléréséhez vehető igénybe:


Méhész egyesületek részére technikai segítség biztosítása (a méz
termelési

feltételeinek

javítása

érdekében).

A

támogatás

lehetőséget biztosít a méhészeknek és méhészeti szakmai
szervezeteknek,

szövetkezeteknek,

hogy

tanfolyamokat

szervezzenek a méhtenyésztés-, méhbetegségek megelőzése-, a
mézcsomagolás és begyűjtés-, a termék szállítása- és tárolása-,
valamint a marketing tevékenység fejlesztése területén.


A varroa atka és egyéb betegségek elleni védekezésre nyújtott
támogatások célja, hogy a méhészetek állategészségügyi kiadásai
mérséklődjenek. A támogatások másik célja, hogy a termelők csak
engedélyezett készítményeket használjanak fel.

30



A transzhumálás (vándoroltatás) körülményeinek javítása. A
támogatás célja, hogy a Közösségen belül elősegítse a méhészetek
vándorlását, valamint a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően
telepedjenek le a méhészetek a virágzási időszakokban. A
támogatás kiterjed az eszköz beruházásokra, méhlegelő térképek
beszerzésére, valamint a vándoroltatás járulékos költségeinek
csökkentésére (például: bérleti díj).



A

laboratóriumi

szükséges

vizsgálatokhoz

eszközök

beszerzésének támogatása.


Minőség-javító céllal folytatott kutatási programok támogatása.

A program végrehajtásáért nem csupán a kormányzati szervek,
hanem velük közreműködve az adott tagállamok méhész-szövetségei és
szakmai szervezetei a felelősek. E szervezeteknek közösen kell
programokat

készíteniük,

amelyek

kitérnek

az

adott

ország

méztermelésének feltételrendszerére, tartalmazzák a megvalósítani kívánt
célokat,

az

igénybe

venni

szándékozott

eszközök

részletes

meghatározását, költségbecslést, regionális és nemzeti szintű pénzügyi
tervet (Bross, 2003).

2.4 3. A méz minőségének jogi szabályozása

Az EGK-ban a mézre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése
indokolta az 1974. július 22-én elfogadott 74/409 EGK tanácsi
irányelvének

megalkotását, mivel „a nemzeti jogokban a méz

meghatározásával, a különböző mézfajtákkal és a mézre előírt
jellemzőkkel

kapcsolatos

különbségek

esetleg

a

fogyasztók

megtévesztésére alkalmas tisztességtelen versenyt ”eredményezhettek.
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Ennek jegyében az irányelvben leírták és meghatározták a megfelelő
néven megjelentethető

különféle méztípusokat, meghatározták az

összetétel közös szabályait és az árucímkén szereplő információkat.
Hazánk ezt az irányelvet átvette, s a 30/1996 (XI.5.) FM rendelet
beiktatta a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 40/1995
(XI.16.) FM rendelet szabályanyagába.

Az Európai Unió Tanácsa 2001. december 20-án fogadta el 2001/110 EK
irányelvet a mézzel kapcsolatban, azért, hogy a méz termelésére és
forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok érthetőbbé váljanak, és az
élelmiszerekről szóló általános közösségi jogszabályokkal, különösen a
címkézésre, a szennyezőanyagokra és az analízis-módszerekre vonatkozó
jogszabályokkal összhangba kerüljenek.
Ennek a jogszabálynak a magyar jogrendszerbe való beépítésével
született

meg

a

Codex

Alimentarius

Hungaricus

(Magyar

Élelmiszerkönyv) I. kötetének 1-3-2001/110 számú leírása a mézről,
valamint a Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetének a 2-01-25 számú,
leírása a mézfélékről (Hajdú- Figeczky 2003).
A Magyarországon érvényes élelmiszerkönyv (ellentétben az
Európai Közösség tanácsi irányelvével) nagyobb szigorral határozza meg
a méz minőségével kapcsolatos előírásokat. Részletes leírást ad a méz
cukor tartalmára külön taglalva a fruktóz, glukóz és szacharóz
mennyiséget. Meghatározza a méz színét, állagát valamint az ízét és
aromáját. Pontosan maximalizálja a nedvesség tartalmat és a vízben
oldódó szilárd anyag tartalmat. Kiemelten foglalkozik a savfok, az
elektromos vezetőképesség és a Hidroxi-Metil Fulforsav (HMF) tartalom
meghatározásaival, melyek a méz „romlására” összetétel változására
utalnak. Ezen adatokat az áttekinthetőség érdekében a 3. táblázat foglalja
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össze. Ezek a szigorú előírások vagy éppen a gyenge közösségi
irányelvek egészen addig nem jelentenek (jelentettek) problémát, amíg a
kiváló minőségű magyar mézet nem arra használják, hogy ezzel javítsák
fel az egyéb Uniós, illetve Unión kívüli eladhatatlan, de az Európai
Közösség tanácsi irányelveinek (EK) megfelelő silány minőségű mézeket.
3. táblázat.
A kereskedelmi forgalomba kerülő méz összetétele
Megnevezés

Fruktóz – glukóz

Megengedett érték

Nincs megszabva
(Kivétel: virágméz max: 60 g/100 g)
Legfeljebb 20%

Nedvesség tartalom

(kivétel sütő-főzőméz max: 23%)
Legfeljebb 0,1 g/100 g

Vízben old. szilárd anyag

(kivétel: Sajtolt méz)

Elektromos

Legfeljebb 0,8 mS/cm

vezetőképesség

(kivétel: szelídgesztenye, édesharmat)

Savfok

Legfeljebb 50 milliekvivalens/1000 g
(kivétel: Sütő- főző méz)

Hidroxi-metil fulforsav

Legfeljebb 40 mg/kg

Forrás: Magyar Élelmiszerkönyv

Az általunk is átvett EU- rendszer egységes követelményekkel, az
elbírálás és az ellenőrzés egységesítésével, valamint azonos tanúsítási
jellel próbál

marketing előnyt

biztosítani a választékot

bővítő

hagyományos termékeknek. A termelők nagy része azonban az adott
földrajzi terület előállítóinak kizárólagos jogokat adó eredetvédelmi
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rendszerben szeretné termékeit jogi védelemben részesíteni és ez által
piaci előnyhöz jutni. A 2081/92/EGK Tanácsi rendelet két magyar
jogszabály vette át. Részben a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény, amely meghatározza a földrajzi árujelzők,
földrajzi jelzés és az eredet megjelölés fogalmát. A másik a 87/1998. (V.
6.) Kormányrendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes jogszabály (Bartos,
2004). A termékek földrajzi árujelzőinek lajstromozására irányuló
bejelentés részét képező termékleírásnak tartalmaznia kell:
a) a földrajzi árujelző megnevezését;
b) a termék megnevezését, amellyel kapcsolatban a földrajzi árujelzőt
használják;
c) a termék bemutatását, beleértve (szükség szerint) az előállításhoz
felhasznált nyersanyagok, a főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és
érzékszervi tulajdonságok feltüntetését;
d) a termék előállítási módjának, valamint (szükség szerint) a
hagyományos helyi módszerek ismertetését

A méz forgalomba helyezése, címkézése

A fogyasztóvédelemmel és címkézéssel kapcsolatos jogszabályok
általános deklarációi mellett a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
érvényűen előírja, hogy címkén minden esetben jelölni kell a méz eredetét
származási országok nevének megadásával. A különböző országokból
származó méz keverékek esetén fel kell tűntetni az alábbiakat.


EU országok méz keveréke



Nem EU országok méz keveréke



EU és nem EU országok méz keveréke
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A sütő-főző és filtrált méz kivételével a termék címke tartalmazhatja még:


Növényi eredetre való utalást



Regionális, területi, földrajzi eredetre utalást



Különleges minőségi jellemzőkre való utalást

A forgalomba helyezésről szóló előírások alapján elvileg lehetőség nyílik
minden ország nevének feltűntetésére a csomagoláson (mézkeverék
származási ország), de nem kötelező. A gyakorlatban leginkább elterjedt,
hogy csak „EU-ból származó mézek keveréke”, „EU-ban nem előforduló
mézek keveréke”, vagy „EU-beli és nem EU-beli mézek keveréke” felirat
szerepeljen a csomagoláson (Bross, 2001). Ez az igen laza szabályozás
jelentősen csorbítja a magyar akácméz imázsát és elvonja fizetőképes
piaci keresletének egy részét. A címkén található ilyen jellegű részleges
információ a fogyasztónak sem kedvez. Minimálisan tájékoztatást ad
ugyan, a vásárló nem lehet biztos benne, hogy nem–e egy gyenge
minőségű méz került feljavításra egy kiváló minőségűvel.

2.5. A méz élettani hatása

A méz méltatlanul szorul háttérbe mindennapi táplálkozásunkban, hiszen
egyik legértékesebb és legösszetettebb táplálékunk, amelyet Seneca még a
levegő csodálatos ajándékának tekintett, a régi görögök, pedig úgy
tartották, hogy az „istenek eledele”.

A méz összetételénél fogva funkcionális élelmiszernek minősül, mivel
„természetes, ……élelmiszer, amely a benne lévő tápanyagokon túl egy,
vagy

több

ún.

bioaktív

(fokozottan

tartalmaz.”(Szakály-Schaffer, 2006).
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egészségvédő)

anyagot

is

A méz - összetételét tekintve magas energia és biológiai értékű
élelmiszer. 14-20% víztartalmú 70-80% töménységű cukoroldat, amely
egyszerű cukrokból (fruktóz, glükóz), diszacharidokból (szacharóz,
maltóz),

poliszacharidokból

mindössze 6-7%,

(keményítő)

áll.

Szacharóz

azonban közel 80%-ban tartalmaz

tartalma
szőlő-

és

gyümölcscukrot. A cukrokon kívül egyéb, az emberi szervezet számára
fontos, több mint 70 összetevőt, vegyületeket, is tarlalmaz (B. Ambróczy,
1992).
 Vitaminok: 11 féle vitamint található a mézben. A, B-vitamin
csoportjának mindegyik tagját, valamint, G, H, K és C-vitamint.
 Fehérjék, enzimek: Méz 18 féle aminosavat és számos enzimet
(invertáz, glükóz-oxidáz, diasztáz, kataláz, peroxidáz, stb) tartalmaz.
 A szerves savak: glukonsav, hangya-, tej-, vaj-, oxál, borkő-, alma-,
pyroglutamin-, piruvát-, ketoglutár- és glikolsav.


ásványi anyagok: foszfor, kálium, kalcium, klór, szilícium dioxid,
magnézium, mangán, nátrium, réz, kén, vas). A magasabb ásványi
anyag tartalom első sorban a sötétebb mézekre jellemző.

 Egyéb anyagok:
 A hidrogénperoxid


Acetilkolin (0,06 ~ 0,5 g/100g.)

 Illóolaj, flavonoid, gyanta tartalom
A méz értékes táplálék,

mert

kedvezően befolyásolja az

emésztőszerveknek (étvágyfokozás, bél perisztartika elősegítése), az
izmoknak és a szív működését. Gyógyító hatással van a felső légutak
megbetegedéseire, a tüdő, a gyomor, a bél, a máj, a vese, és az
idegrendszer megbetegedéseire. Természetes gyógyhatású anyagainak
köszönhetően a magas vérnyomás és vérszegénység ellen is használják.
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A diabetes-I cukorbetegség kivételével a méz szinte minden
betegség megelőzésére, kezelésére alkalmas. A diabetes-II betegségben
szenvedők és a diétázni vágyók azonban bizonyos korlátok között
nyugodtan fogyaszthatják az alacsony szacharóz és magas fruktóz
tartalmú

természetes

édesítőszert.

A

fruktóz

lebontás

során

a

hasnyálmirigyet kevésbé veszi igénybe, s nem növeli meg ugrásszerűen a
vércukorszintet, így nem kényszeríti a szervezetet a többlet energia
jelentős raktározására (Örösi P. Z, 1968).
Ha a bőr sérüléseit mézzel kenjük be, lakkszerű hártyát képez rajta,
így megakadályozza a seb utófertőzését. A méz serkenti a sejtképződést,
és megöli a baktériumokat. A mézzel kezelt seb háromszor olyan gyorsan
tisztul, mint a nem mézelt kezelt seb, s a sérülés hegtelenül tűnik el.
Lényeges megemlíteni, hogy a mézen kívül az egyéb méhészeti
termékek (virágpor, propolisz, méhpempő) egyaránt kiváló erősítő és
frissítő hatással vannak szervezetünkre. Segítségükkel megelőzhetők a
betegségek, illetve betegség esetén gyorsítják a lábadozást.

2.6. Gazdasági együttműködési formák lehetősége

A gazdaságban különböző együttműködési formák közül választhatunk,
amelyekről úgy gondoljuk, hogy ezek révén hatékonyan és ezért sikeresen
tevékenykedünk. A kialakítást befolyásoló tényezők többek között a
környezet, a szervezet adottságai és a szervezet tevékenysége (Magda,
1998).
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2.6.1 Szövetkezet

2.6.1.1. A szövetkezetekről általában

A szövetkezet gondolatával mindenütt a világon, így hazánkban is
számos jeles személyiség és elméleti iskola foglalkozott már és
foglalkozik ma is. A civilizációkkal párhuzamosan a szövetkezet tartalmi
formái és céljai változtak az alapján, hogy mekkora volt az igény a
közösségi szolgáltatásra, és milyen mértékben voltak hajlandóak az
emberek önmaguk korlátozására (Szabó, 1996).
A szövetkezetet leggyakrabban Ihrig Károly, jeles egyetemi tanár,
világszerte elismert agrárközgazdász szavaival értelmezik: “A szövetkezet
alatt olyan társulatot értünk, melyben több gazdaság valamely
gazdálkodási műveletet közös üzemben végez, vagy végeztet el, úgy
azonban, hogy a gazdaságokat egyébként független különállásukban
meghagyja”(Ihrig, 1937).

A szövetkezetek elterjedése világviszonylatban igen jelentős:
mintegy 650 millió embert érint a szövetkezeti mozgalom. Mivel nem
mindig

fejezhető

ki

a

haszonelvű

megközelítés,

ezért

ilyen

együttműködések nagyon eltérő területeken is jelentkezhetnek a
kölcsönös segítség motivációja révén. A szövetkezetek életszerűségét is
ez a szükséglet biztosítja (Pope, 1993).

Európa nyugati felében az elmúlt évszázadban dinamikus és szerves
(mezőgazdasági)

szövetkezeti

fejlődés

ment

végbe.

Az

egyes

országokban, illetve szektorokban eltérő a szövetkezetek jelentősége és
piaci részesedése, összességében azonban megállapítható, hogy a
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farmerek számára előnyöket biztosító, élet-és alkalmazkodóképes
szervezetek. Óriási jelentőségük van a mezőgazdasági szövetkezeteknek
gazdasági eredményességüket tekintve, de foglalkozáspolitikai és
vidékmegtartó, illetve -fejlesztő szerepük is nagy (Van Bekkum, 2000).

Az Unió Közös Agrárpolitikája felismerte, hogy a jövedelem
garanciák

nyújtása

mellett

a gazdaságokat

szerepeltetni kell a

versenyszektorban. Ehhez kooperációk kiépítése szükséges az egyes
termelők között termékpályánként, amelyek Nyugat-Európában nonprofit
jellegű szövetkezeti formákban valósultak meg. Az EU-ban működő
szövetkezetek többségükben termelői érdekeltségű élelmiszer feldolgozó
és

nagykereskedelmi

együttműködések

pl.:

non-profit

vágóhíd,

tejfeldolgozó, malom, hűtőház (Szabó, 1995).
Az ilyen mezőgazdasági szövetkezetek legfőbb célja a tag egyéni
gazdaságából származó jövedelmének növelése, illetve a tag saját
gazdaságukba,

valamint

a

szövetkezetbe

befektetett

tőkéje

megtérülésének biztosítása (Szabó 1991). A szövetkezet a taggal szemben
nem törekszik nyereségre, csupán kiegészíti, előmozdítja a tag
gazdálkodását.
A termelők ilyen típusú szerveződései amellett, hogy egységes
termékkel, szolgáltatással és árral jelennek meg a piac kínálati oldalán, a
kidolgozott marketing stratégiájukkal kívánják garantálni tagjaik biztos
jövedelmét (Szeremley-Márton, 2000).

Nyugat-Európában a szövetkezeti rendszer azért működik jelenleg
is hatékonyan, mert kialakulásától kezdve jellemző rá, hogy a taggá váló,
egyénileg termelő gazda kreatív maradhatott a termelés során továbbra is.
A szövetkezetek elterjedését szolgálta az, hogy ez a vállalkozási forma
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non-profit vagy kis profit érdekeltségű, azaz a külső piaci kapcsolataiban
a maximális eredmény elérésére törekszik, azonban azt visszaosztja a
tulajdonosoknak, és csak a fenntartási vagy a megszavazott fejlesztési
költségeket tartja vissza. Itt a fő célja, hogy az eredményből részesedjenek
a tevékenységük arányában. A tag fizeti a jövedelemadót, mivel a tag a
“profitcentrum”, s nem a szövetkezet. Szintén a szövetkezetek
népszerűségét növelte az, hogy a többi társasági formával ellentétben
tudatosan törekszik tagjainak megóvására, stabilitásuk megőrzésére és
versenyben tartásukra (Szabó, 2005).
A szövetkezet alapvetően háromfajta összefüggésben állhat
kapcsolatban a taggal: termékvonalon, tőke tekintetében, és igazgatásiellenőrzési vonatkozásban (Nilson- Van Dijk, 2001).
A társadalom szempontjából a szövetkezetek két alapvető funkciót
látnak el. Fenntartják a kedvező arányt a kis-, közép- és nagyvállalatok
között, valamint azzal, hogy rákényszeríti a piac szereplőit a
demokratikus intézményrendszerek hatékony működtetésére, társadalmi
kontrollt gyakorol a “fekete”, vagyis nem-adózó második és harmadik
szektor felett (Royer, 1999).
A

legelterjedtebb

szövetkezeti

formát

a

hitel-

és

takarékszövetkezetek jelentik, mivel a világ szövetkezeteinek 37%-a
tartozik

ebbe

a

kategóriába.
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százalékos

a

részesedésük

a

mezőgazdasági beszerző-értékesítő-szolgáltató szövetkezeteknek. Ezeket
7-7 százalékos részesedéssel a termelő és fogyasztási szövetkezetek
követik. A maradék megoszlik a lakás (6%), a szolgáltató (4%), az
iskolaszövetkezetek (2%), az üzleti vállalkozók szövetkezetei (2%), a
halászati- (2%), a vidéki közműszövetkezetek (1%), az egészségügyi és
nyugdíjbiztosító szövetkezetek (1%), valamint az egyéb szövetkezetek (1
%) között (van Bekkum-van Dijk, 2001).
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2.6.1.2. Speciális szövetkezeti piacok az EU-ban

A szövetkezeti piacok a többi piactól eltérően termelőorientáltságúak,
vertikálisan felépülők, általában non-profit érdekeltségűek és relatíve
zártak.

Szigorú

elszámolási

és

ellenőrzési

rendben

működnek,

meghatározott normák szerint. Öt fő típusát különíthetjük el létrejöttük és
felépítésük alapján (Fekete F 1990).


Szövetkezeti belső piac (áru és pénz).



Alkuszövetkezetek piaca.



Szekunder és tercier szövetkezetek piaca.



Aukciós piacok.



Járulékos piacok (pozícionális).

Szövetkezeti belső piac
Ezen piac minden szövetkezetben megtalálható, amelynek célja a részére
történő minél előnyösebb szolgáltatás. Ezért kétoldalú kedvezményben
részesíti tagjait. Eladó pozíciójú tulajdonosok, másrészt pedig vevők. Ez a
kedvezményes lehetősége igaz az áru és pénzpiacra, de a szövetkezetközi
kapcsolatokra is.

Alkuszövetkezetek piaca
Ezek olyan értékesítő szövetkezetek, amelyek a piaci egyeztetéseket és a
marketing módszereket figyelembe vevő közös érdekeltségű csoportok.
Az áralku az egyes áruféleségek tekintetében kiterjedhet az áru
mennyiségére,

minőségére,

a

szállítási,

csomagolási,

és

egyéb

előkészítési, megjelenítési, piacra jutást elősegítő információs és
kommunikációs elemekre is.
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Szekunder és tercier szövetkezetek piaca
A termelő gazdák primer szövetkezete csak azt a közvetlen tevékenységet
végzi el, amelyre a kistermelők társultak. Ahhoz, hogy biztosított legyen a
termék feldolgozása, csomagolása, szállítása és elosztása szükséges
másodlagos és harmadlagos generációjú szövetkezeteket is létrehozni.
Ezek a mezo szintű üzemek, amelyek rendkívüli módon specializáltak és
koncentráltak, jelentik az országos szövetkezeti áru-, hitel-, és más
tevékenységek érdekérvényesítő szerveit. Jelenleg az EU tagállamai és a
külső partnerek számára egyaránt kvótákat írnak elő a termelési és a
kereskedelmi tételekre, amely folyamatot az agrárrendtartás intézménye
és a terméktanácsok irányítanak. Tehát ezen berkekben dől el az egyes
áruféleségek exporttételeinek odaítélése, és itt határozzák meg az
esetleges jövedelem-kiegészítést biztosító Intervenciós Alapok sorsát is.
Az egyes gazdálkodók, amelyek az Európai Unió keretein belül
tevékenykednek, csak a szekunder és a tercier szövetkezeteken keresztül
tudják érdekeiket érvényesíteni, vagyis befolyásolni jövedelmüket és
exportpiaci lehetőségeiket.

Aukciós piacok
Ezek

olyan

szövetkezeti

formák,

amelyek

mezőgazdasági

termékértékesítéssel foglalkoznak árveréseken keresztül. Elterjedésük
gyakorlatilag piacfejlesztést jelent, amely maga után vonta a termelési
volumen növekedésének lehetőségét, és a minőség fejlődésén keresztül az
exportpiacokra is segít kijutni. Nyugat-Európában nagy számban
megtalálhatóak, amely egyben jelzi fontosságukat is. Elsősorban a nagy
kereskedelmi és kertészeti termelési körzetekhez kapcsolódnak, így
Hollandiában, Belgiumban és Dél-Franciaországban a legelterjedtebbek.
Az aukciós piacok lehetnek helyi jellegűek, amelyeket a termelői körzet
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közepére érdemes telepíteni a költségmegtakarítás érdekében. Ezen kívül
léteznek a nemzetközi áruforgalmazás tranzit állomásaként működő
aukciós piacok is. Tulajdonképpen ezen piacok kialakítása, működtetése,
hálózati rendszere, belső szabályzata (pl. felesleges áru megsemmisítése,
hűtőházi tárolás), minőség ellenőrzése és a szövetkezeti és beszállítói
kapcsolatai adják azt a speciális piacot, amely biztosítja a verseny
tisztaságát és védi a termelőt és a fogyasztót a lánckereskedelem
kiiktatásával.

Járulékos piacok
Ezen piacok a szövetkezetek közötti ágazati együttműködésen alapulnak,
amelyek gyakorlatilag a hálózati kiépülést, az információáramlást,
valamint a nemzetközi piacokra való jutást segítik. Ma már kedvező
pénzpiaci részvétel egyre inkább csak szövetkezeti együttműködésben
valósítható meg. Ahhoz, hogy a szövetkezetek sikeresen működjenek,
szükség van a szövetkezetek közötti szoros kapcsolatok kiépítésére, mert
csak így biztosítható a legnagyobb előny elérése, amely a szövetkezeti
tagot megkülönbözteti a többi magángazdálkodótól.

Mivel az ún. forgalmi szférába tartozó valódi szövetkezetek előmozdító
típusú szövetkezet a disszertáció ennek rövid kifejtésével is kíván
foglalkozni.
Az előmozdító típusú szövetkezeteket a következő definíció segítségével
határozhatjuk meg röviden: „A szövetkezet egy olyan vállalkozási forma,
melynek igénybe vevői egyben tulajdonosai is annak és egyben igazgatják
is azt, valamint a haszonból az igénybevétel alapján részesedne” (Barton,
1989).
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Alapvetően kétfajta előmozdító típusú szövetkezeti modellt különböztethetünk meg Európában. Az úgynevezett piaci ellensúlyozó erővel
jellemezhetőt illetve az ún.„vállalkozói ” szövetkezeti modellt (van
Bekkum, 2001).

A klasszikus, azaz a piaci ellensúlyozó erővel jellemezhető szövetkezeti
modell fontosabb jellegzetességeit (van Dijk, 1997) foglalom össze:
 a szövetkezet változó és nyitott létszámú egyesületként működik,
 az alacsony kamat, melyet a szövetkezetbe befektetett tőkére fizetnek,
megnöveli az árszínvonalat, hiszen nem kell megfizetni a tőke valós
ellenértékét, s ez magasabb értékesítési termékárat biztosít a tagok
számára,
 a tagok sokszor személyükkel garantálják a felvett hitelt,
 a szállítási kötelezettség biztosítja a nyersanyag-ellátottságot,
 az átvételi kötelezettség csökkenti a tagok piaci kockázatát,
 a tagok számára egyenlő árak révén a hatékonyabb gazdák
finanszírozzák a gyengébbeket,
 a társadalmi célok és értékek, valamint a szövetkezet világnézeti,
vallási, faji stb. semlegessége megkönnyíti az újabb tagok toborzását,
 az új tagoknak legtöbbször nem kell arányosan hozzájárulniuk a
szövetkezet addig felhalmozott vagyonához,
 a tagok egyenlő kezelésének (például egy tag, egy szavazat) elve
csökkenti a taggá válás és a kilépés kockázatát.

2.6.2. Az integráció

Az integráció fontos eszköze lehet a termékpálya különböző szakaszain
tevékenykedő gazdasági szervezetek jövedelmezőségének növelésében.
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Hazai mezőgazdaságunk egy sikeresnek ítélhető időszakában, az 19701985. években, mind a termelés mennyiségi kibocsátásait, mind az
erőforrások hatékonyságait tekintve a jól szervezett és eredményesen
működő integráció-dinamizáló szerepet töltött be.
Az 1988-90-es évektől kezdődően egy napjainkig elhúzódó tartós
integrációs vákuum keletkezett, amely sokirányú közvetlen és közvetett
gazdasági kapcsolata révén termelési bizonytalanságot, piaci zavarokat
idézett elő. Ez a folyamat ellentétes a fejlett agrártermeléssel jellemezhető
országok,

mindenek

előtt

az

EU

tagországaiban

tapasztalható

gyakorlattal, mivel ott egyre erőteljesebb a termékpályán működő
gazdasági szervezetek együttműködése és összefogása (Kripner, 2003).

A integráció fogalmi meghatározása a következők szerint foglalható össze
„A felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló,
de általában közép-, vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan
együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és /
vagy termelési biztonságot nyújt a másik szerződő félnek (az
integráltnak),
finanszírozással

valamint
segíti

különböző
a

szolgáltatásokkal

mezőgazdasági

és

tevékenységet

/

vagy
végző

magántermelőt, vagy gazdálkodó szervezetet”.

Az integrációs kapcsolat főbb jellemzői:
 az integrált partner termelését segíti, megszervezi és/vagy koordinálja,
 a termeléshez szükséges forgóeszközöket a saját-, vagy a saját
nevében felvett pénzintézeti forrásokból részben, vagy egészben
megfinanszírozza,
 az ilyen módon előállított terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés
céljából felvásárolja (fizetés szerződés szerint),

45

 technológiai, erdőgazdálkodás esetében erdészeti szakirányítási
szolgáltatást teljesít,
 az igénybevett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak
továbbadja, illetve az elszámolás során azokat érvényesíti.

Az integráció két lehetséges megjelenési formája:
Horizontális, amelynek keretében azonos termelőtevékenységet végző
gazdasági

szervezetek

összefogása

valósul

meg.

Ilyen

jellegű

együttműködésre szerveződtek a termelési rendszerek hazánkban 1970
éveket követően, amelyek különösen a gabonatermelésben és erre épülő
tej-, tojás- és vágóállat- előállításban értek el kiemelkedő eredményeket.
A siker közvetlen alapjául az szolgált, hogy egyfelől a termelési
tényezőket összehangoltan, komplex módon fejlesztették (biológiai
alapok,

műszaki-technikai tényezők),

másfelől ehhez kapcsolódó

gazdasági feltételek (a többlettermék értéke fedezte a nagyobb termelési
költséget, a deviza-hiteles pénzügyi konstrukció) előmozdították az
erőforrások hatékony felhasználását.

Vertikális, ahol is a termékpályán egymásra épülő gazdasági szervezetek
összefogása valósul meg úgy, hogy mindinkább előtérbe kerülnek a
piacon megjelenő fogyasztói igények. Ilyen kapcsolatok jellemezték a
hazai vágóbaromfi-termékpályát az 1970-85. években (Fertő, 1996).
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
1. A szekunder (gazdasági és szociológiai) forrásokból, származó adatok
alapján a hazai méhészet történetének bemutatása.
2. A hazai és az Európai Unió méztermelése, mézre vonatkozó minőségi
kritériumok

és

támogatási

rendszerek

jogi

szabályozásának

ismertetése.
3. A statisztikai adatok segítségével fel kívánom mérni és összefoglalóan
bemutatni az Európai Unió és a hazai méz termelését, értékesítését és
fogyasztását.
4. Primer kutatásokra alapozva elemezni kívánom a Dél-Dunántúli
Régióban

termelő

méhészetek

együttműködési

hajlandóságát,

alternatívákat ajánlva a gazdasági előnyök feltárásával együtt.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
A kutatómunkámat

megalapozó adatgyűjtés során primer és

szekunder forrásokból származó információk egyaránt feldolgozásra
kerültek. A szekunder jellegű kutatás a mások által összegyűjtött és
közzétett, eredetileg más kutatási célt szolgáló adatok megszerzése és új
szempontok szerinti feldolgozása (Kotler 2000).
A primer jellegű kutatás közvetlenül, elsődleges vizsgálatokkal gyűjt
információkat a piaci szereplők magatartásáról, véleményéről (Hajdu–
Lakner, 1999).
Általános szabály, hogy a két kutatási módszert többnyire együttesen
alkalmazzák és a szekunder kutatást a primer kutatás előtt célszerű
elvégezni (Jobber, 1998), mivel a szekunder kutatás során kialakulnak
olyan fehér foltok, amelyeket szekunder információkkal nem vagy nem
kellő

mélységben lehet

megismerni,

ellenben megfelelő

primer

információk beszerzésével lehetséges, hogy az aktuális kérdésre adekvát
választ adnak (Hoffmann–Kozák–Veres, 2001).
4.1. A szekunder kutatás
A szekunder vizsgálatok a nemzetközi és a hazai méhészeti ágazatok,
valamint különféle külföldi és hazai szakirodalmak megismerésére és
feldolgozására irányultak, kiemelt figyelmet fordítva a méztermelés és
értékesítés feltételeire, jogi szabályozására, valamint a piaci viszonyokra.
Az elemzések elkészítéséhez szükséges adatok forrásait a nyomtatott és
elektronikus adatbázisok adták.
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A szekunder adatok fontosabb nyomtatott információforrásait a
különböző

szakkönyvek,

tanulmányok,

szakfolyóiratok,

konferencia-kiadványok,

statisztikai

kiadványok,

jogszabályok,

ágazat-

specifikusszabályozások, egyéb tájékoztató kiadványok, heti és napilapok
jelentették. Az elektronikus vagy számítógépes adatforrások az Internet
alapú és az off-line adatbázisok közül kerültek ki.

4.2. A primer kutatás
A primer adatok megszerzéséhez a kvalitatív (minőségi) és a
kvantitatív (mennyiségi) kutatás módszereit is alkalmaztam.
A kvalitatív kutatás strukturálatlan, feltáró jellegű módszer, amely kis
mintán alapul és a probléma természetének megértését szolgálja
(Malhotra, 2002). Ezzel a kutatással elsősorban a „Miért?”, „Hogyan?”
kérdésekre adott válaszokkal sikerült jobban feltárnom a piaci szereplők
tevékenységét és cselekedeteiknek indítékait.
A kvantitatív kutatás általában nagyszámú megkérdezésen alapul,
számszerűsíti a különböző kérdésekre („Mit?”, „Mennyit?”, „Hányszor?”,
„Hol?”, „Mikor?”) adott válaszokat, amelyeket matematikai-statisztikai
módszerekkel elemez.

A kvalitatív és a kvantitatív kutatás egymásra épülő kutatási
módszerek, amelyek inkább kiegészítői, semmint helyettesítői egymásnak
(Kiss, 2003). Mindkét kutatási módszernek vannak előnyei és hátrányai,
de mivel együttes használatuk révén lehet leginkább eredményes egy
vizsgálat, ezért megalapozottnak tűnt mindkét módszer alkalmazása a
kutatásom során.
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4.2.1. Kvalitatív kutatás
A kutatómunkám keretében 15 mélyinterjút készítettem a
méhészeti ágazat különböző szereplőivel. Elsőként külön- külön 5
termelő méhészt kerestem fel a Dél- Dunántúli régióból. 2 főt Baranya
megyéből, 2 főt Somogy megyéből és további 1 főt Tolna megyéből. Az
egyéni mélyinterjúkat telefonos egyeztetést követően a méhészek
telephelyén végeztem. A félig struktúrált interjúk biztosították a
méhészek véleményének szabadabb, mélyebb megismerését. Az interjú
alanyainak feltett kérdéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

Ezt követően szintén telefonos egyeztetés alapján felkerestem 5
méz felvásárlót, illetve mézkereskedőt. Itt is félig struktúrált szerkezetű
interjút folytattam. Főleg a mézértékesítési csatornák és felvásárlói
árakkal kapcsolatosan tettem fel kérdéseimet (2. melléklet.).

A szakértői mélyinterjúk keretében megkerestem 5 OMME vezetőségi
tagot. A korábbi interjúkhoz hasonlóan a közel 60 percig tartó
beszélgetést diktafonra rögzítettem a későbbi pontos feldolgozás
érdekében.

Kérdéseim

elsősorban

a

hazai

méhészet

helyzetére,

lehetőségeire irányultak. (3. számú melléklet).
A összegyűjtött adatok jó alapul szolgáltak a disszertációban
összegzett kutatási eredményeimhez. A szekunder adatokkal összevetve
egy átfogó kép is kirajzolódott bennem az ágazat helyzetéről. A kvalitatív
kutatásból származó információk egy részét a kvantitatív kutatás során
alkalmazott kérdőívbe építettem be.
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4.2.2 Kvantitatív kutatás

A méhészeti ágazat Dél- Dunántúli felmérése (primer kutatásként)
kvantitatív módszerrel, kérdőíves megkérdezés formájában történt. A
kérdőíves megkérdezést Baranya, Somogy és Tolna megyék területén
végeztem. A kérdőív végleges formájának kialakítását megelőzően 100
db kérdőívet töltettem ki a Kaposvári Egyetem területén a X. alkalommal
megrendezésre

került

Regionális

Méhész

Találkozón

résztvevő

méhészekkel, valamint a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesületi
tagjaival. Az így visszaérkezett kérdőíveket feldolgoztam, kiértékeltem. A
kapott eredményeket 10 fő zselici és somogyi méhésszel folytatott
fókuszcsoport vizsgálat keretében megvitatattam. Ezt követően került sor
az 1500 darabos kérdőív végleges formájának kialakítására. A
megkérdezettek véletlenszerűen kerültek kiválasztásra. Az Országos
Magyar Méhész Egyesület rendelkezésemre bocsátotta a megyei tag
egyesületek cím listáját. A tag egyesületek vezetőit felkeresve megkaptam
a tagok pontos névsorát és címét. A kérdőívek postai úton kerültek
kiküldésre az egyesületi elnökök közreműködésével.

A kérdőív

megtalálható a 4. számú mellékletben.

A kiküldött kérdőívek jellemzően zárt kérdéseket tartalmaztak. A
kérdéseket négy témakör köré rendszereztem. Az első szakaszban
magáról a méhészetről kérdeztem. A második szakaszban a méz termelés
és értékesítés állt a kérdéseim központjában. Ezt követően az
együttműködésről,

az

együttműködési

hajlandóságról

kérdéseket. Az utolsó kérdéskör a háttérváltozókat vizsgálta.
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tettem

fel

4.3. A szekunder és primer kutatások adatainak feldolgozása
A kérdőívek visszaérkezési arányát és az értékelhetőséget vizsgálva
elmondható, hogy a kiküldött 1500 db kérdőívből 1253 db érkezett vissza,
ebből 1242 kérdőív volt feldolgozható. Így a visszaérkezési arány 83,5% os, míg a kiértékelhetőségi arány 82,9%-os volt.
A szekunder adatok feldolgozását a Microsoft Excel 2003 (Excel)
szoftverprogram alkalmazása segítette. A primer kutatás keretében
végzett kvantitatív kutatások során visszaérkezett és ellenőrzött kérdőívek
adatainak rögzítése és feldolgozása az SPSS for Windows 9.0 (Statistical
Package for Social Sciences) (Sajtos, 2007; Köves-Párniczky, 1975) és az
Excel szoftverprogramok használatával történt.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. „Világ” méztermelése

A „világ” méztermelése koncentrálódik. A piacra az árverseny
mellett a különleges méhészeti termékek termelése és kereskedelme is
hat. A versenyképesség növelésében egyre nagyobb szerepet kap a
költségcsökkentés, a szabványosítás, az intenzív termelés. A méhcsaládok
számának növekedése mellett a méhészetek száma csökken (Szabó 2004).

A világ méztermelése a FAO adatbázis alapján 2006-ben 1,4
millió tonna volt. A megtermelt méz 71 százalékát 6 ország, illetve
ország-csoport állította elő: Kína, az Egyesült Államok, Argentína, az
Európai Unió, a Független Államok Közössége Mexikó. A hat
legnagyobb méztermelő ország termelése 2006-ben 826 ezer tonna volt,
ez 2001-hez képest 27 százalékos növekedést jelentett (Nyárs, 2001).
4. táblázat
A világ méztermelése 2001. és 2006. évben
Országok

Méztermelés 2001. évben

Méztermelés 2006. évben

(ezer tonna)

(ezer tonna)

Világ összesen

1154

1456

Kína

182

255

FÁK országok

151

144

EU

132

178

USA

65

100

Argentína

70

90

Mexikó

49

59

Forrás: FAO adatbázis (www.fao.org), KSH Budapest
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5.2. Az Európai Unió méztermelése

Az Európai Unió a világ második legnagyobb méztermelő
közösségének számít az évi 178 ezer tonna körüli méz mennyiséggel. Az
EU önellátottsági foka mézből a 2006 évbe 51 százalékos volt. Teljes
importja a 2006. évben 171 ezer tonna volt, exportja 8 ezer tonna (Szabó,
2004).

Az

EU

legnagyobb

méztermelő

országai

(5.

táblázat)

Spanyolország, Franciaország, Görögország, Németország, Portugália és
Olaszország

Magyarország,

Lengyelország,

Csehország

Szlovákia

Románia, Bulgária.
5. táblázat
Az Európai Unió méztermelése
(ezer tonna)
Országok

1997. év

1998. év

1999. év

2000. év

2006. év

130

127

130

132

178

Spanyolország

30

34

33

31

33

Franciaország

28

26

28

27

25

Görögország

15

15

15

14

14

Németország

15

15

16

20

20

Portugália

11

11

11

11

4

Magyarország

15

17

15

15

11

Lengyelország

9

9

9

8

9

Csehország

4

7

7

7

8

Szlovákia

3

3

3

2

3

11

12

10

10

9

EU

Olaszország

Forrás: Forrás: FAO adatbázis (www.fao.org), KSH Budapest
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Az unió a fogyasztásának mindössze 50-55%-át tudja belső termelésből
kielégíteni (Vass, 2003). A további szükségletét a környezetéből szerzi
be. A legfőbb szállítói Argentína, Kína, Mexikó, Uruguay.(6. táblázat)
6. táblázat
EU közösség méz importja (ezer tonnában)
1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2006.

év

év

év

év

év

év

Kína

87

99

101

100

na.

120

Argentína

20

18

30

45

46

48

Mexikó

17

16

18

19

20

21

Uruguay

3

5

4

4

5

5

Kuba

3

3

4

4

4

5

Ország

Forrás: Hollanday, 2001, KSH, FAO adatbázis

Az EU mézimportjának 95 százaléka (7 táblázat) négy tagállamba irányul
(Márton, 2003; Somogyi, 2004; Stork, 2004).
Németországba (93 ezer tonna), az Egyesült Királyságba (24 ezer tonna),
Franciaországba (16 ezer tonna) és Spanyolországba (14 ezer tonna).
7. táblázat
A legfőbb méz importőrök az Európai Unióban (2006)
Összes import

Önellátottság

(ezer t)

(%)

Németország

93

47,5

Egyesült királyság

24

16,4

Franciaország

16

33,3

Spanyolország

14

18,0

Megnevezés

Forrás: Országos Magyar Méhész Egyesület, www.mezlap.hu
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5.2.1. Kelet-közép európai országok méztermelése

A kelet-közép-európai régióban (8. táblázat) Magyarország,
Románia,

Csehország

teljesítményeket

a

és

Lengyelország

méztermelésben

(Nyárs,

mutat
2001).

kiemelkedő
A

régióban

Lengyelország rendelkezett a legmagasabb méhállománnyal (1 300 ezer
méhcsalád), ezt követi hazánk 893 ezer, majd Románia 610 ezer,
Csehország 534 ezer, Bulgária 330 ezer, Szlovákia 250 ezer méhcsaláddal
2006-ban.

8. táblázat
Kelet-közép európai országok méztermelése (tonnában)
Országok

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

Magyarország

15652

16739

15431

15165

11337

Románia

10543

10198

10000

11476

12598

Lengyelország

9073

9346

8901

8623

9528

Csehország

4532

7175

6900

7553

8000

Bulgária

5008

5486

5486

5700

5700

Szlovákia

2845

2800

2800

2300

2550

Forrás: FAOSTAT Database, KSH

A vizsgált időszakban kelet-közép-európai országok Magyarország és
Csehország kivételével növelték exportjukat (9. táblázat). Románia
termelésének 54 százalékát exportálta 2006-ban. A közép kelet európai
országok közül hazánk után a második legnagyobb nettó exportőr.
Csehország nem tartozik a régió nagy méz-exportőrei közé, azonban
Szlovákia 2002-2006 között 42 százalékról 65 százalékra növelte
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exportjának részesedését a termelésből. Bulgária kivitelének részesedése a
termelésből a 2002. évi 85 százalékról 47 százalékra csökkent 2006 évre.

9. táblázat
A közép-kelet-európai országok mézexportja (tonnában)
Országok

2002. év

2003. év

2004. év

2005. év

2006. év

Magyarország

7 675

9 262

9 889

12 806

9 725

Románia

8 478

5 743

7 235

7 512

6 869

Bulgária

4 269

2 916

2 600

2 700

2 700

Szlovákia

1 215

1 202

1 444

1 661

1 661

Csehország

277

988

1 169

2 271

1 793

Lengyelország

295

183

158

152

153

Forrás: FAOSTAT Database, KSH

5.2.2. Magyarország méztermelésének alakulása

A magyar méhészet kicsi, de jelentős ágazata az agráriumnak. Az
agrártermelés 1-1,5%-át teszi ki. A méztermelés kedvező időjárási
viszonyok között elérheti a 15-16 ezer tonnát. Az EU méztermelő
országaihoz hasonlítva hazánk méztermelését, ezzel a mennyiséggel a
harmadik - negyedik előkelő helyet foglalja el.

A magyar méztermelés a 1996-os évben 15810 tonna volt. A
fajlagos hozam ekkor elérte a méhcsaládonkénti 23-25 kilogrammot.
1996-tól a termelés volumenét vizsgálva megfigyelhető, hogy a legkisebb
termelést 1997-ben érték el 12220 t-val, melynek oka az egyik
legfontosabb

nektárforrásnak

számító
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akácvirág

elfagyása

volt

(Hollanday, 2001). 1999-ben ismét kisebb fagykár érte az akácosokat,
ennek ellenére 1999-ben, több mint 15 ezer tonna mézet állítottak elő a
magyar méhészek (Kecskés-Kulcsár 2000). 2002. évben érte el a
méztermelés a csúcspontját. 2003. évre a termelés ismét visszaesett 16200
tonnára (Bögréné, 2004). Ennek fő oka az egyes fajtamézet adó növények
nektár adásának csökkenésében keresendő. 2004. évben a termelés 1,5 %al növekedett az előző évhez képest, melyet egy 3,3 %-os visszaesés
követett 2005. évben. 2003. évtől a méztermelési adatokat megvizsgálva
elmondható, hogy a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően az
előállított méz mennyisége 16000 tonna körül maradt (3. ábra).

18000

Megtermelt méz (t-ban)

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
1996

1997

1998
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3. ábra A méztermelés alakulása Magyarországon
Forrás: KSH adatbázis
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5.3. Mézpiac az Európai Unióban

5.3.1. Méz értékesítési rendszere az EU-ban

Az Európai Unióban a méz termékpálya részei a termelés, a csomagolás,
és a kereskedelem. A termékpálya szakaszai az egyes tagállamokban
eltérhetnek. Ezeket az alábbi formák jellemezhetik (Nyárs, 2001 et al):


Méhészetek, melyek rendelkeznek feldolgozási-, és csomagolási
kapacitással. Ezek a méhészetek a mézet közvetlenül értékesítik a
fogyasztónak, üzleti forgalmuk nem jelentős, importmézet nem
forgalmaznak;



Az

EU-ban

már

együttműködések,

a

méhészeti

melyek

ágazatban

felvásárlással,

is

kialakultak

feldolgozással,

csomagolással és értékesítéssel foglalkoznak, gyakran saját
márkával is rendelkeznek, valamint importmézet is forgalmaznak.


Csomagolóüzemek, melyek egyaránt vásárolják az EU-n belül
előállított mézet, valamint az importmézet is, saját márkát
használnak. A mézet viszonteladóknak és ipari felhasználásra is
értékesítik.

Az Unióban a méz értékesítési rendszere változatos képet mutat (10.
táblázat).

A

2006.

évi

adatokat

megvizsgálva

látható,

hogy

Spanyolországban és Írországban, Görögországban, Franciaországban
kiemelkedő a töltőüzemi értékesítés aránya.
Az ipari értékesítés Olaszországban, Portugáliában számottevő, de még
említésre méltó Spanyolország a maga 12%-ával.
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A kiskereskedelmi értékesítés Németországban kiemelkedő (87%),
melyet az Egyesült Királyság (43%) és Olaszország (32%) követ.
A közvetlen értékesítés aránya Hollandiában 100%, ezt követi Belgium
(82%), Ausztria (80%) és Luxemburg (75%).
10. táblázat
Mézértékesítés az EU-ban 2006. évben
Országok

Közvetlen

Kiskereskedel-

Töltőüzemi

Ipari

értékesítés

mi értékesítés

értékesítés

értékesítés

(%)

(%)

(%)

(%)

Belgium

82

13

4

1

Dánia

42

27

31

na

Németország

1

87

12

na.

Görögország

47

4

49

-

Spanyolország

24

11

53

12

Franciaország

50

6

41

3

Írország

13

21

66

-

Olaszország

12

32

13

43

Luxemburg

75

24

na.

1

Hollandia

100

na.

na.

na

Ausztria

80

12

7

1

Portugália

29

25

19

27

Finnország

37

31

32

na.

Svédország

49

24

24

3

UK (Anglia)

38

43

16

3

Forrás: FAO adatbázis, mezlap.hu
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Az EU-ban az átlagos súlyozott termelői árak 2006-ban közvetlen
értékesítés esetén 7,20 euró/kg, míg töltőüzemeknek történő értékesítés
esetén 3,34 euró/kg voltak. Töltőüzemnek történő értékesítés esetén a
legalacsonyabb árakat azokban a tagállamokban érték el a termelők, ahol
a professzionális méhészetek aránya a legmagasabb (Spanyolország,
Franciaország és Portugália).

5.3.2. Mézfogyasztás az EU-ban

Az EU-ban megtermelt méz 85 százalékát a háztartások fogyasztják, a
fennmaradó 15 százalék ipari felhasználásra kerül. Az EU tagállamai
közül Olaszországban a legnagyobb arányú (40%) a méz ipari célú
felhasználása. Az ipari mézet elsősorban a sütő-, édes-, malom- és a
szeszipar dolgozza fel édesítőszerként. Ezen kívül alapanyagként
használja a gyógyszer-, a kozmetikai-, valamint a dohányipar. Az
alacsony beszerzési értékű helyettesítők (invertcukor, izocukor) terjedése
ellenére, a méz megőrizte vezető pozícióját

az élelmiszeripari

feldolgozásban, amelynek oka, hogy rendkívül értékes alkotórészeket
tartalmaz (Oloványiné, 2003; Katona, 2001).
Az Európai Unió mézfogyasztása a 2005/2006-os gazdasági évben a 312
ezer tonna volt. Átlagosan az egy főre jutó éves emberi mézfogyasztás 0,7
kilogramm

körül

alakul,

azonban

egyes

tagállamok

fajlagos

mézfogyasztása ezt az átlagot jóval meghaladja. A tagállamok közül
2006-ban a legmagasabb fejenkénti mézfogyasztás Ausztriában volt 1,6
kilogrammal, ezt követte Görögország 1,5, Portugália 1,2, Németország
és Dánia 1,1 kilogrammal.
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5.4. Mézpiac Magyarországon

5.4.1. A méz hazai értékesítési rendszere

A hazai mézkereskedelemben két jelentősebb értékesítési-csatorna
alakult ki. A megtermelt méz 83%-a felvásárlókon, kereskedőkön
keresztül, hordós (lédig) formában közvetetten értékesül. A fennmaradó
rész (13%) közvetlenül háztól, piacokon kiszerelt formában jut el a
fogyasztókhoz, 1-1% pedig kipalackozva kiskereskedők üzleteibe és ipari
felhasználókhoz kerül.

A mézfelvásárló vállalatok kétharmad része regisztrált felvásárló, a
többiek

csak

egyéb

tevékenységük

mellett

foglalkoznak

mézkereskedelemmel. A regisztrált kereskedelmi vállalkozások nagy
része kistőkéjű gazdasági-társasági vagy egyéni vállalkozói formában
tevékenykedik, a felvásárláshoz szükséges pénzeszközöket a külföldi
vevő biztosítja.

A hazai mézfeldolgozó üzemek névleges kapacitása mintegy 40 ezer
tonna, amely kétszeresen haladja meg az elmúlt 10 év legjobb termésének
volumenét. A kereskedő cégek többsége önálló mézüzemet üzemeltet.
Jelenleg azonban a hazai mézfeldolgozók, kereskedők a hordós méz
kiszerelésében és exportjában érdekeltek.
Termelési potenciálunk lehetővé tenné az évi 40-46 ezer tonnás
begyűjthető méztermést, amit a jelenlegi feldolgozó kapacitás is fel tudna
dolgozni (Kováts 2003).
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5.4.2. A magyar mézfogyasztás és mézexport

A Központi Statisztikai Hivatal felmérései szerint az egy főre jutó
éves mézfogyasztás csupán 0,40 kg körül alakul. Ez a mennyiség
jelentősen, közel 52%-kal elmarad az uniós átlagtól és javulást sajnos
nem mutat.
Az alacsony fogyasztási szint oka nemcsak a méz fogyasztói árának
alakulásában keresendő, sokkal inkább meghatározó, hogy a magyar
lakosságnak csak 10 %-a vásárol rendszeresen mézet, a fennmaradó 90 %
pedig másodlagos formában fogyasztja (Máriák, 2003).
A hazánkban megtermelt évi átlag 15.000 – 16.000 t méz
megközelítőleg 80%-a külföldi piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte
teljesen a nyugat-európai országokba került, így az exportált mennyiség
90%-a az unióban marad. Hazánk egész területe alkalmas méhészkedésre,
így mintegy 16 féle fajtamézet tudunk előállítani.

A kiszerelt mézeket értékesítő nagy nyugat-európai töltőüzemek két fő
exportterméket vásárolnak hazánkból, az akácmézet és a vegyes
virágmézet. Az akácerdők kiterjedésében a leggazdagabb területek a DélDunántúl és Vas-Zala megye, valamint a Bakony egyes részei.

Ma Magyarországon a méhészek több mint 95 % -ban az elsődleges és az
egyetlen bevételi forrás a méz, azon belül is az akácméz, hiszen a
legjobban eladható mézek közé tartozik és a legmagasabb ára is az
akácméznek van (Németh 1980).
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Akácméz
Ez az unióban a legismertebb fajtaméz (4/a, 4/b ábra). Hazánkban 10 év
átlagát figyelembe véve kb. 10.000 t akácméz termett, melynek 80%-a
határainkon túlra kerül. Európában 17-18.000 t az akácméztermelés,
melynek 60%-át magyar méhészek állítják elő. A magyar akácméznek
stabil piaca van az Európai Unióban.
Az uniós kiskereskedelemben nagyon ritkán találkozhatunk olyan
kiszerelt akácmézzel, amely címkéjéről a fogyasztó egyértelműen meg
tudja állapítani, hogy magyar akácmézet vásárol. Ennek oka, hogy a mi
kiváló minőségű akácmézünket más országok akácmézével és egyéb
későn kristályosodó világos mézekkel keverik. Az akácméz felvásárlási
ára jelentősen meghaladja a virágméz árát, mert ennél a fajtaméznél az
alapanyag ellátást számos körülmény veszélyeztetheti, így a kereskedők
hajlandóak érte többet fizetni.

4/a. ábra Akácvirág

4/b ábra Akácméz

Az exportra kerülő akácméz 95%-a hordós kiszerelésben kerül
kiszállításra, viszont ez a forma nem biztosítja a különleges minőségű
magyar méz megfelelő megjelenését.

Virágméz
Az unió kiskereskedelmi egységeiben sehol sem lehet találkozni „magyar
virágméz” feliratú címkés mézzel (5. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy
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az unió által évente importált 150.000 t mézhez keverik hozzá a
hazánkból származó 6-7.000 t virágmézet. Az unióban a magyar virágméz
mennyisége 4% alatti az összes kiszerelt virágméz mennyiségéhez képest.
Ezért ármeghatározó szerepünk nincs, a piacot befolyásolni nem tudjuk,
csak alkalmazkodni tudunk a változásaihoz. A hazai virágméztermelés
teljes mértékben kiszolgáltatott a méz világpiacának.

A vegyes virágméz alacsony árszínvonala a jó és biztos alapanyag ellátás
miatt alakult ki és a világpiaci ár jelentős változásával nem is kell
számolnunk. A világ méztermelésének nagy részét adó körzetek az
elmaradott országok közé tartoznak, ahol még ezen az alacsony világpiaci
áron felvásárolt méz mellett is megéri méhészkedni.

5.ábra Vegyes virágméz
A méz részesedése a magyar élelmiszergazdasági exportból alig 1
százalékot tesz ki, tehát nem tartozik a nagy export cikkek közé. Ennek
ellenére mézexportunk alapján nemzetközi összehasonlításban nem
tartozunk a kis exportőrök közé. A világ teljes mézexportja évente 280339 ezer tonna között ingadozik, ebből hazánk részesedése 4,5-5 százalék.
A megtermelt 15-16 ezer tonna méz jelentős része, 10-13 ezer tonna
került exportra.
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Ennek ellenére hazánk nem tud mennyiségben versenyezni a nagy
mézexportőrökkel, ezért magasan feldolgozott, márkázott termékekkel
kell megjelenni a mézpiacon. A magyar méz fő felvevő piacai az utóbbi
években alig változtak. A 2006. évben a piaci sorrend a következő volt:
Németország (37 %), Olaszország (19 %), Franciaország (14 %), Ausztria
(7,3 %), Nagy-Britannia (4,53 %).

Az ágazatfejlesztés egyik kitörési pontja a szolgáltató szervezetek
alapítása, a termelői közösségek által márkázott és minőségtanúsítással
ellátott, fogyasztói kiszerelésű mézzel való belföldi és exportpiaci
megjelenés lenne, mivel a 100 méhcsalád alatti méhészetek önmagukban
nem lesznek versenyképesek. Megítélésem szerint szövetkezésük a piacon
maradáshoz elengedhetetlen.
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5.5. Dél- dunántúli régió méhészeteinek felmérési eredményei

6. ábra. A Dél- Dunántúli régió térképe

A Dél- dunántúli régió három (Baranya, Somogy Tolna) megyéjének
egy főre eső méhállomány nagyságát megvizsgálva elmondható, hogy az
országos átlagot (70 méhcsalád) 10-12%-kal meghaladják. Kedvező
földrajzi adottságának köszönhetően igen bőséges a régió flórája. Külön
kiemelésre szorul a Zselici Dombság, mely az országban szinte egyedülálló
módon teszi lehetővé a méhészek számára a (kedvező időjárási viszonyok
között) hársméz gyűjtését.
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5.5.1. A válaszadó méhészek fontosabb jellemzői

A kutatásba bevont legfiatalabb válaszadó 18 éves, a legidősebb 85 éves
személy volt. A kérdőív háttérváltozói között a méhészek életkorára
kérdeztem, melyből a feldolgozás során hat csoportot képeztem. Az első
csoportba a legfiatalabbak, a 25 év alattiak kerültek. A válaszadók 1%-a
tartozik ide. A második egységet a 25 és 34 év közöttiek alkotják (150 fő).
A következő felosztásba a 35-44 évesek tartoznak (381 fő), akik a
megkérdezettek 30,7%-át képezik. A negyedik csoportba a 45-54 év közötti
korosztály tartozik. Részarányuk 40,7%. Az idősebb csoport, azaz az 55-64
éveseket 157 fő (12,6%) képviseli, még a legidősebbek a 65 és a felettiek
(48 fő) 3,9%-ban vannak jelen a felmérésben.

12,6%

3,9% 1%

11,1%

30,7%
40,7%

25 év alattiak

25 és 34 év közöttiek

35 és 44 év közttiek

45és 54 év közöttiek

55 és 64 és közöttiek

65 év felettiek

7. ábra Válaszadó méhészek életkor szerinti megoszlása (n=1242)
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Fontos kiemelni, hogy az ágazatban a férfiak és nők aránya 70-30-%,
ami részben a magas fizikai munka igénnyel magyarázható.
A „milyen tevékenységi formában gazdálkodik” kérdésre a válaszadók
63%-a az őstermelői választ adta. A megkérdezettek mindössze 28,1 %-a
egyéni vállalkozó, míg 8.9 % a nem válaszolt.
Érdemes megfigyelni, hogy a méhészek mindösszesen 5,3%-a kevesebb,
mint 5 éve, 17%-uk 5-10 éve folytatja tevékenységét. 35% azonban már 1625 éve méhészkedik. A felmérés adatai is alátámasztják a korábban említett
országos méhészekről szóló statisztikát, mely szerint a 90-es évek derekán
jelentősen megnőtt a méhészettel foglalkozók száma, de napjainkra a
„pályakezdők” aránya visszesett. Említésre méltó még a 45 - 55 éve
méhészkedők 4%-os aránya (50 fő).

%1
4%
5,3%

7,5%

17%

20,5%

21%
35%

kevesebb, mint 5 éve

5-10 éve

11-15 éve

16-25 éve

26-35 éve

35-45 éve

46-55 éve

több mint 55 éve

8. ábra A válaszadók méhészetben eltöltött évek szerinti megoszlása
(n=1242)
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A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében elmondható, hogy a
válaszadók 40.5%-a szakmunkás végzettségű, 34,9%-uk szakközépiskolai
vagy gimnáziumi érettségivel rendelkező és 20,4%-uk főiskolai vagy
egyetemi diploma „tulajdonosa”. A válaszadók 4,2 %-a nem válaszolt erre a
kérdésre. A méhészeti tevékenységet folytatók és az iskolai végzettség
között a kapcsolat közepesnek tekinthető (C=0,411; p≤0,000).
Arra a kérdésre, hogy hol folytat méhészeti tevékenységet a
megkérdezettek

20%-a

megyeszékhelyen,

11%-a

városban

3%-a

településen, míg 4%-a községben választ adta 11% a nem válaszol feleletet
jelölte meg.

5.5.2. A méhészetekről kapott adatok elemzése

A válaszadók (1242 fő) 98,9%-a hagyományos méhészeti tevékenységet
folytat. A bioméhészetek száma a kiértékelt kérdőívek alapján nem jelentős.
Ez főleg azzal magyarázható, hogy a hagyományos úton előállított méznek
is megvan a kereslete. A bioméhészet során ráfordított többletmunka és
költség ugyan megtérülne, de a méhészek mélyinterjúban adott válaszai
szerint a hagyományos értelemben vett méhészet jövedelmezősége is
kielégítő.
A válaszadók több mint a fele (51,2%) kiegészítő tevékenység keretében
folytatja a méhészkedést. A fennmaradó 48,8% főállású méhész.
A kérdőív kaptár típusra vonatkozó kérdései tekintetében igen változatos
képet tapasztaltam. A viszonylag nagyobb munkaigényességű fekvő
rendszerű kaptárak használata még mindig sok helyen megfigyelhető. A 24
keretes Nagyboconádi (NB) kaptárak aránya azonban mindössze 11 %.
Szintén kevesen méhészkednek NB fészek mézkamrás kaptárakkal. A
legelterjettebb a fekvő rendszerű kaptártípus a Nagyboconádi 15-18 keretes
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kaptárrendszer (34%). A rakodó típusú kaptárak közül kiemelkedő a
Nagyboconádi ½ keretes, melyet a válaszadók 21%-a, valamint a hunor
kaptár, melyet 23% használ. Elenyésző 1-1 %-ban egyéb fekvő és rakodó
rendszerű kaptárak is kerültek megjelölésre (9. ábra). Ez részben
magyarázható

a

megszokással

illetve

nem

mindig

tudatosan

megfogalmazódott munkaigénnyel. Másrészt a már meglévő kaptártípusok
lecserélése igen költséges és kockázatos. A hosszú évek során jól bevált
technológiától való eltérés (még ha gazdaságosabb is) sok méhész számára
csak nagy nehézség árán kivitelezhető. A kaptártípus használat az életkortól
is függhet, mivel a két tényező között laza kapcsolat áll fent (C=0,400;
p≤0,001). Az idősebb korosztály előnyben részesíti a fekvő rendszerű
kaptártípusokat, bár nagyobb a munkaigényűk, a nehéz, emeléses fizikai
munka aránya kevesebb. A méhészek által használt kaptártípusok mellet
rákérdeztem a méhcsaládszámok alakulására is. A válaszadók adatai alapján
ebből 3 jól elkülöníthető csoportot alakítottam ki.

23%

1%

11%

34%
21%
10%
NB 24 keretes

NB 15 vagy 18 keretes

NB fészek mézkamrás

NB 1/2 keretes

Hunor

Egyéb

9. Ábra. Kaptártípusok használata a válaszadók %-ában (n=1242)
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5.5.2.1. Hobbi méhészek

Az első csoportot a „hobbi méhészek” alkotják. A válaszadók 21%- a
tartozik ide. Ebbe a kategóriába soroltak méhállománya nem haladja meg az
50 méhcsaládot. Ezt a csoportot két részre lehet bontani. Az egyik felét a
hagyományos értelemben vett hobbi méhészek alkotják. Azon méhészek
tartoznak ide, akik leginkább kedvtelés céljából folytatnak méhészeti
tevékenységet. Elsősorban maga a méhészkedés és nem a jövedelem szerzés
áll tevékenységük hátterében. A méhcsaládok gondozása nem jelent
számukra nagy időráfordítást. A megtermelt mézet saját felhasználáson
kívül háztól, esetleg piacon értékesítik. A hobbi méhészek csoportjának
másik alkotói a pályakezdő méhészek. Szakmai tudás és tapasztalat
hiányában ők még csak ismerkednek a méhészeti tevékenységgel. A
méhészek megítélése szerint átlagosan 2-3 termelésben eltöltött év után
tudják

eldönteni,

hogy

tovább

kívánják-e

fejleszteni

méhészeti

tevékenységüket.
A hobbi méhészek álló méhészeteket alakítanak ki, nem folytatnak
transzhumálást (vándoroltatást). Mézgyűjtő tevékenység mellett egyéb
méhészeti tevékenységet is végezhetnek, mint például propolisz termelés,
méhpempő termelés.

5.5.2.2. „Megélhetési” méhészek

A második egységet a „megélhetési” méhészek alkotják. Ebbe a
csoportba a válaszadók 53%-a tartozik. A méhcsaládok száma 51 és 150
közé tehető, bár a felső határ olykor súrolja a 200-as méhállományt.
Méhészeti tevékenységet akár főállásban, akár kiegészítő tevékenységben
végzik, de elsődleges cél a jövedelemszerzés. Elsősorban a méztermelésre
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koncentrálnak, de kiegészítő bevételként virágporgyűjtéssel, valamint
méhcsalád értékesítéssel is foglalkozhatnak.
A „megélhetési méhészetek” vándoroltatásának szükségességét a
méhészeti telephelyek 10-15 km-es körzetében elhelyezkedő természetes
flóra, valamit kultúrnövények változatossága befolyásolja.
Egy megélhetési méhészet beindításának minimális tőkeszükséglete 2-3
millió forint, mely két-három éven belül megtérülhet. Ehhez azonban
nélkülözhetetlen a szakmai tudás és tapasztalat, valamint a kedvező időjárási
viszonyok megléte. A megtermelt mézet a méhészek ezen csoportja igen
változatos módon értékesíti. Elsősorban lédigként hordókban, de kisebb
mennyiséget piacokon és háztól való értékesítés során is eladnak.

5.5.2.3. „Nagyüzemi”(professzionális) méhészek

A professzionális méhészetek csoportjába a 150 méhcsaládnál nagyobb
állománnyal, „nagyüzemi” technológiával rendelkező válaszadók tartoznak
(26%). Elsődleges céljuk szintén a jövedelemszerzés. Főállású tevékenység
keretében méhészkednek. A méhészeti munkák ellátásához gyakran
alkalmaznak idényjellegű munkásokat.
Tevékenységüket tudatosan a felmerülő költségek csökkentése és a
hozamok

növelése

vezérli.

A

nagy

méhállományból

adódóan

nagytöbbségük rendszeresen folytat vándoroltatást.
A nagyüzemi méhészek egy része a megtermelt mézet „kiszerelő
üzemekben” palackozza, azonban igen gyakori a felvásárlóknak (lédig)
hordóban történő értékesítése is.

73

5.5.3. Méztermelés és értékesítés

5.5.3.1. Fajtaméz termelés

A kitöltetett kérdőív egy külön fejezete foglalkozik a méz termelésével és
értékesítésével. A „hogyan alakult az Ön méz termelése” kérdésre kapott
válaszok feldolgozása során a következő eredményeket kaptam. A
méhészekről nagy általánosságban elmondható, hogy évről évre ugyanazon
mézfajták előállításával foglalkoznak. A kérdőív adatai ezt ugyan két év
távlatából kevésbé igazolhatják hitelesen, de a mélyinterjúk és a szekunder
forrásból gyűjtött adatok ezt egyértelműem megerősítik. A termelt mézek
között az első helyen az akácméz áll. A válaszadók 90%-a foglakozik az
előállításával. Ez főleg a magyar akácméz kiemelkedő keresletének tudható
be. A második előkelő helyet a repceméz foglalja el a maga 73%-ával. Az
országos átlaghoz képest a Dél- Dunántúli régióban jóval magasabb a
hársméz előállítása, mégis csupán a méhészek 54%-a termeltet rendszeresen
hársmézet. (A kedvező földrajzi adottságok ellenére a legfőbb ok a hársfák
nektár

adásának

szeszélyességében

keresendő).

A

napraforgóméz

termeltetésében a méhészek 63%-a érdekelt. Elmondásuk szerint hibrid
napraforgófajták előtérben kerülésével a nektárt adó képesség jelentősen
csökkent. A vegyes virágméz előállításával a méhészek 43%-a, míg egyéb, a
régió természetes növényvilágára nem jellemző, különleges mézek
készítésével a válaszadók 20%-a foglalkozik.

5.5.3.2. Megtermelt méz értékesítése

A mézértékesítési csatornákat megvizsgálva elmondható, hogy a
megkérdezettek 63%-a lédig formában, a felvásárlónak történő értékesítést
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választja. Ezt elsősorban azzal magyarázták, hogy a felvásárló házhoz megy,
egy összegben kifizeti a kialkudott méz árát. A hazai méhészetek számára ez
igen nagy csábító erő, mivel az ágazatban a likviditás hiánya különösen
nagy gondot okoz. Laza kapcsolat figyelhető meg a professzionális
méhészek és a felvásárlónak történő értékesítés között (C=0,231; p≤0,000).
míg közepes kapcsolat tapasztalható a megélhetési méhészek és a lédig
formában történő értékesítés összefüggéseinek vizsgálatakor.

A méhészek 22%-a azonban kiszerelve közvetlen háztól, illetve
12%-a piacon is értékesíti portékáját. Az üzletláncokkal való kapcsolattartás
nem jellemző a régióra. Főleg a magas belistázási díjaknak és
polcpénzeknek köszönhetően.
A méztermelés mellett alkalmanként a méhészetből származó egyéb bevételi
forrást is igénybe vesznek a méhészek. Elsősorban a méhcsalád-, méhraj
értékesítés a számottevő, de virágporgyűjtéssel is foglalkozik a válaszadók
11%-a.

5.5.3.3. Információszerzés a mézpiacról

Arra a kérdésre, hogy hogyan változott hazánk mézfogyasztási szokása az
elmúlt 5 évben a méhészek a következőket felelték. Jelentősen csökkent
10%, csökkent 7%, nem változott 67%, nőtt 3%, jelentősen nőtt 11%, nem
válaszol 2%.

A mézfogyasztásról kialakult

véleményüket

részben

befolyásolja az értékesítés során szerzett tapasztalat a választott értékesítési
csatorna, valamint a különböző forrásokból származó mézpiaci információ.
Az információs források megbízhatóságának vizsgálata során 1-től 5-ig
terjedő skálán iskolai osztályzatnak megfelelően kellett értékelniük néhány
információs forrást (11. táblázat).
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A barátoktól, ismerősöktől szerzett információt 76%-ban egyáltalán nem
tartják megbízhatónak, 21% vallotta közepesen megbízhatónak- és csupán 3
% ítélte megbízhatónak. A fogyasztóktól származó mézpiaci helyzetképről
majdnem

egyhangúlag,

88%-ban

egyáltalán

nem

megbízhatónak

nyilatkoztak A maradék 12% megoszlik a közepesen megbízható,
megbízható és a teljes mértékben megbízható válaszok között (4-4-4%
arányban). A más méhészektől származó helyzetkép megítélésem szerint a
méhészeti ágazatban fellelhető bizalmatlanságot tükrözi. Ennél csak a
felvásárlók megbízhatósága teljesített gyengébben. Azonban kiemelkedő
eredményeket mutat a szaktanácsadók, helyi szervezetek, előadások,
szaklapok szolgálta információk megbízhatósága.
11. táblázat
Információs források megbízhatóságának értékelése (%-ban)
Értékelés (%-ban)

Információs források

Nem

Nem

tudja válaszol

1

2

3

4

5

Barátok, ismerősök

76

-

21

3

-

-

-

Fogyasztók

88

4

4

4

4

-

-

Más méhészek

64

11

9

5

10

-

1

Méz felvásárlók

71

7

8

8

3

-

3

Szaktanácsadók

20

17

13

30

17

2

1

Helyi szervezetek

9

13

14

28

34

1

1

Rendezvények, előadások

7

17

28

25

20

2

1

Szaklapok

9

23

31

21

10

3

3

Egyéb média

24

32

23

11

4

5

1
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5.5.3.4. hozzáadott érték és imázs

A

méz

minőségbiztosítási

rendszerének

megteremtése

kapcsán

elmondható, hogy a megkérdezettek 89,9%-a teljes mértékben egyetért és
szükségesnek tartja egy egységes nyomonkövetési rendszer kialakításával a
minőségbiztosítás megteremtését.
A hozzáadott érték jelentőségének vizsgálatakor hét értéknövelő tényező
került meghatározásra. Első körben a házhozszállítás fontosságát kellett
iskolai osztályzatoknak megfelelően értékelni. A kapott válaszok alapján
megállapítható, hogy a méhészek 5%-a tartja teljes mértékben fontosnak,
5%-a fontosnak, 10%-a közepesen fontosnak, míg 33% nem tartja fontosnak
és 47% egyáltalán nem ítélte fontosnak a házhozszállítás jelentőségét. 1-1%
nem válaszolt, illetve nem tudja választ adta.
A speciális kiszerelés és különleges csomagolás értékelése hasonlóképpen
alakult. A válaszadók fontosnak tartják a speciális kiszerelést és a
különleges csomagolást. Ezt igazolja az ötfokozatú skála 4. elemének 65% os megjelölése.
Különleges csomagolás tekintetében a méhészek véleménye egyenletes
eloszlást mutat.
A termékkapcsolás jelentőségét a következőképpen ítélték meg a kitöltetett
kérdőív alanyai. 15%-a tartja kiemelkedően fontosnak, 23% tartja
fontosnak, 20% közepesen fontosnak, 11%-a nem tartja fontosnak, míg
28%-a egyáltalán nem tartja fontosnak a termékkapcsolás jelentőségét a
hozzáadott érték tekintetében.
Egyedi kiszolgálás értékelésekor a válaszadók 33%-a kiemelten fontosnak,
27%-uk fontosnak, míg 21%-uk közepesen fontosnak ítélte az egyedi
kiszerelést.
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A felhasználói javaslatok tekintetében elmondható, hogy a méhészek nagy
többsége kiemelt

jelentőséget

tulajdonít

a

vásárlók

ilyen jellegű

tájékoztatásának.
Szintén külön kiemelést érdemel a különleges tudnivalók fontosságának
nagy számú megjelölése. A válaszadók 34%-a tartja kiemelten fontosnak,
30% fontosnak, 12% közepesen fontosnak (12. táblázat).
12. táblázat
Hozzáadott érték fontosságának megítélése (%-ban)
Értékelés (%-ban)

Hozzáadott
Érték

Nem

Nem

tudja válaszol

1

2

3

4

5

Házhoz szállítás

45

33

10

5

5

1

1

Speciális kiszerelés

88

4

4

65

4

-

-

Különleges csomagolás

15

15

22

21

23

1

3

Termékkapcsolás

28

11

20

23

15

2

1

Egyedi kiszolgálás

7

9

21

27

33

-

3

Felhasználói javaslatok

10

7

15

30

36

-

2

Különleges tudnivalók

9

11

12

30

34

-

4

Kutatómunkám keretében a több termelő által kialakítandó egységes kép
(imázs) fontosságát is vizsgáltam. Elsőként az egységes névhasználat
kérdését értékeltem. A válaszok 21%-ban „közepesen fontosnak”, míg 35%ban „egyáltalán nem tartják fontosnak” az egységes név használatát.
A közös címke kérdésében a méhészek 76%-a fontosnak, vagy kiemelten
fontosnak tartja a közös címke használatát.
Az azonos kiszerelést a válaszadók 60%-a jelölte legalább fontos
minősítéssel.
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Az azonos minőségi garanciák kérdésére kapott válaszok 75%-ban
kiemelten fontosnak, 19%-ban fontosnak, míg 5%-ban közepesen fontosnak
ítéli a minőségbiztosítást.
Az egységes reklám fontosságát vizsgálva megállapítható, hogy a
válaszadók 71%-a legalább fontosnak tartja a közös reklám használatát.
A közös emblémák, brossúrák kérdésében megoszlik a méhész társadalom.
Ugyanez tapasztalható a közös rendezvények kapcsán.
Lényeges azonban kiemelni az egységes érdekképviselet fontosságának
megítélését. A megkérdezettek 66%-a kiemelten fontosnak, 22%-a
fontosnak ítéli az egységes érdekképviseletet (13. táblázat)

13. táblázat
Egységes arculati kép elemeinek megítélése (%-ban)
Értékelés (%-ban)

Egységes arculati kép

Nem

Nem

1

2

4

5

tudja

válaszol

Egységes név

35

17 21 12

8

2

5

Közös címke

-

12 12 31 45

-

-

13

12 14 33 27

-

1

elemei

Azonos kiszerelés

3

Azonos minőségi garanciák

-

1

5

19 75

-

-

Egységes reklám

1

5

22 28 43

1

-

Közös emblémák, brossúrák

10

22 32 18 12

5

1

Közös rendezvények

12

13 25 24 24

1

1

2

-

-

Egységes érdekképviselet

-
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10 22 66

5.5.4. A méhészek együttműködése

A kutatás célkitűzései közt szereplő együttműködési hajlandóságról egy
különálló kérdéskört alakítottam ki. Első lépésben azt kívántam felmérni,
hogy milyen tapasztalatokkal, előítéletekkel, információkkal rendelkeznek a
különböző együttműködési formákról, és az általuk nyújtott lehetőségekről a
méhészek.
Arra a kérdésre, hogy „ Ön vett-e már részt valamilyen önkéntességen
alapuló gazdasági együttműködésben” a válaszadók 20,1%-a igennel felelt.
A

megkérdezettek

77%-a

hajlandó

lenne

valamilyen

gazdasági

együttműködési formában közösen tevékenykedni más méhészekkel.
Egyöntetűen nincs kialakult vélemény, de a válaszadók 53%-a az új típusú
szövetkezetet, 30%-a az integrációt, 10%-a a részvénytársaságot, míg 5%-a
a Kft-t, mint együttműködési formát választaná (14. táblázat).

14. táblázat
Gazdasági együttműködési formák válaszadói megítélése (%-ban)
Méhészek válaszai (%-ban)

Együttműködési formák
Új típusú szövetkezet

53

Integráció

30

Részvénytársaság

9

Korlátolt felelősségű társaság

5

Egyéb

1

Nem tudja

1

Nem válaszol

1
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A kérdőív adatai alapján elmondható, hogy a méhésztársadalom nem
rendelkezik

megfelelő

információval

a

különböző

gazdasági

együttműködési formák feltételeiről, és azok nyújtotta lehetőségekről.
Azonban az is megállapítható, hogy érdekeik érvényesítésére akár anyagi
áldozatot is hajlandóak lennének hozni (15. táblázat).

15. táblázat
Anyagi áldozat mértéke a gazdasági együttműködés érdekében (%-ban)
Anyagi áldozat

Méhészek válaszai (%-ban)

0 Ft

4

0-15.000 Ft

10

15.000-20.000 Ft

27

20.000-25.000 Ft

23

25.000 Ft felett

33

Nem tudja

1

Nem válaszol

2

A szekunder kutatások során felfedeztem egy országos együttműködési
kezdeményezés nyomait, melyre a kérdőívben is rákérdeztem. Arra
kerestem válaszokat, hogy a méhészek mely területeket ítélték hiányosnak.
A 14. táblázatban összegzett válaszok közül kiemelésre szorul az előkészítés
hiánya. A válaszadók 76%-a hiányolta a megfelelő előkészítést és az ezzel
szorosan összefüggő tájékoztatást.
A bizalom hiánya is nagy számban megjelölésre került, azonban a
részvénytársaság leendő méz termelő és felvásárló tagjai közti érdekellentét
messze meghaladta a többi tényezőt (16. táblázat).
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16. táblázat
Országos együttműködési kezdeményezésről kialakult vélemények (%-ban)
Okok
Előkészítés hiánya
Tájékoztatás hiánya
Bizalom hiánya
Nagy befektetés igény
Érdekellentétek
Nagy kockázat

1
3
1
10
9
3
7

Értékelés
2
3
4
7 13 30
11 19 28
19 21 22
18 20 26
11 31 28
13 19 29

5
46
39
28
23
27
30

Nem
tudja
1
1
2

Nem
válaszol
1
4
-

5.5.5 Célcsoport szegmentumok meghatározása

A régió méhészeinek együttműködési hajlandóságát vizsgáló megkérdezés
során három szegmentum került meghatározásra: az „Ellenállók”, a
„Töprengők” és a „Pártolók” csoportja. A klaszteranalízis segítségével egy
többváltozós adathalmazt rendeztem oly módon, hogy feltártam az általam
még korábban nem ismert összefüggések struktúráját. Arra törekedtem,
hogy olyan csoportokat, klasztereket hozzak létre, amelyek elemei a lehető
legszorosabban kapcsolódnak egymáshoz és viszonylag jobban eltérnek a
többi klaszter elemeitől.

5.5.5.1. Az „ellenállók” csoportja

Az első klaszter az ”Ellenállók” nevet kapta, mivel tagjai semmi nemű
hajlandóságot nem mutatnak a gazdasági együttműködésre. A klasztert a
vizsgált személyek 9,0%-a alkotja. Iskolai végzettség alapján kizárólag 8
általános vagy szakmunkásképző iskolát végeztek. Életkoruk tekintetében az
55 év felettiek tartoznak ide. Az esetek többségében volt kellemetlen
tapasztalatuk a valamilyen kooperáció kapcsán. A méz előállításnál és
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értékesítésnél a minőségbiztosítás nem tölt be kiemelkedő szerepet.
Leginkább a lédig, és a háztól való értékesítést preferáló méhészek tartoznak
ide. Ezt a csoportot azon méhészek uralják, akik többnyire fekvő rendszerű
kaptárakkal méhészkednek.

5.5.5.2. A „töprengők” klasztere

A második klasztert a ”Töprengők” alkotják 40%-os részesedéssel.
Mutatnak némi érdeklődést az együttműködés kínálta lehetőségek iránt.
Életkor és iskolai végzettségük tekintetében kevésbé homogén a kép.
A csoport tagjai megítélésük szerint

nem rendelkeznek kellő

információról az együttműködési lehetőségekről. Fontosnak tartják az
ágazaton belüli egységes kép megteremtését, azonban az egyes arculati
elemek megítélésében jelentős eltérések mutatkoznak.
A hozzáadott érték fontossága is jellemzi a klasztert, melyet kiegészít a
minőségbiztosítás megteremtése iránti igény.
5.5.5.3. A pártolók csoportja
A harmadik, 51%-ot képviselő ”Pártolók” csoportjába azon méhészek
kerültek, akik egyértelműen támogatják az ágazaton belüli gazdasági
együttműködés szerveződését. Életkor tekintetében a 35 és 55 év közöttiek
sorolhatók

ide.

Iskolai

végzettségük

alapján

főként

a

magasabb

végzettségűek képviselik a csoportot. Ezen klaszter tagjai sem rendelkeznek
kellő információval a kooperációk nyújtotta lehetőségekről, de erőteljes az
igényük a piaci érdekérvényesítés megteremtése iránt. A csoportba sorolt
méhészek nagy jelentőséget tulajdonítanak a hozzáadott értéknek és a
minőségbiztosításnak,

melynek

megoldását

megteremtése mellett képzelik el.
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egy

egységes

imázs

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

A hazai méhészet elemzése során egyértelműen látható az ágazat
sikeressége,

mely a technológiai színvonal elmaradottsága mellett

realizálódik. A méz termelése jórészt családi gazdaságokban, őstermelői
forma keretében történik. A termelési folyamat középpontjában a méhész
áll, aki saját, illetve bérelt területén saját méhállományával gazdálkodik,
túlnyomórészt a család munkaerõ-kapacitására támaszkodva. A megtermelt
méz két csatornás értékesítési rendszeren keresztül kerül a felhasználókhoz.
A közvetlen háztól, piacon való értékesítés 13%-os, míg a lédig formában
felvásárlóknak történő eladás 83%. A hazai mézfogyasztás 0,4kg/fő/év
szintje mellett (melyben intenzív marketing stratégia mellett sem várható
rövidtávon elégséges növekedés) a méhészek megélhetésének biztosítéka az
exportra termelés. A kedvező időjárási viszonyok között megtermelt
15.000-16.000 tonna méz 80%-a kerül exportra. Az export termelésünk
90%-a az Európai Unióba, ezen belül is a nem túl távoli Ausztriába,
Németországba, Olaszországba, Franciaországba kerül felhasználásra.

A méhészek számára a legnagyobb problémát az exportra kerülő méz
hordós kiszerelésben történő értékesítéséből adódó hozzáadott érték hiánya
jelenti, mely teljes egészében a felvásárlóknál (kereskedőknél) csapódik le.

A piacon egyénileg fellépő méhész gazdasági helyzetében az a fő probléma,
hogy az eladási és beszerzési pozíciója nagyon gyenge a piac többi
résztvevőjéhez viszonyítva. Ennek főbb okai:
 A gazdák által egyénileg beszerezni kívánt anyagok, illetve értékesíteni
kívánt termékek mennyisége kicsi.
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 Az előállított termék mennyiségét és részben minőségét a nem
befolyásolható természeti tényezők alakítják.
 Nincsenek megfelelő információik, a piac nem áttekinthető számukra.
 Általánosságban a piacon túl kicsik, nem képesek egyáltalán semmilyen
hatást gyakorolni rá, illetve rajta keresztül az árakra.

A nem stabil egységbe szervezett bojkottok az ágazat sajátos likviditásából
adódóan többnyire meghiúsulnak. Nincs tehát igazi verseny a piacon, mert a
termeléshez szükséges anyagok beszerzésekor, illetve a megtermelt
termékek értékesítésekor a méhészekkel szemben a nekik eladók, illetve a
tőlük vásárlók dominálnak.

Ezt a gondolatmenetet követve nem nehéz belátni, hogy az alkupozíció
megteremtése és a hozzáadott értékből származó többlet jövedelem
megszerzése csakis egy jól szervezett gazdasági együttműködési formában
valósulhat meg.

A kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy egy új típusú
szövetkezet létrehozása lenne a legjobb megoldás. Hiszen a “szövetkezet
egyesületként szervezett olyan tömörülése a le nem zárt számú személyeknek
(jelen esetben méhészeknek), amely tömörülés főleg tagjai meghatározott
gazdasági érdekeinek a kölcsönös önsegély alapján való előmozdítását,
biztosítását tűzi ki célul”.

Azért esett a választás az új típusú szövetkezeti formára, mivel valós,
közvetlen, hiteles és gyors információt ad a termelőknek, akik ezáltal
nincsenek kiszolgáltatva az ellenérdekű piaci szereplők félrevezető
tájékoztatásának. Emellett esélyegyenlőséget biztosít a termelők között
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függetlenül árutömegének nagyságától, vagyis minőséget és pontosságot
jutalmaz,

nem

pedig

volument.

A

szövetkezetek

döntéshozatala

demokratikus elveken valósul meg. Az egy tag egy szavazat elv érvényesül.
Az induló vagyont a tagok nem apportban, hanem egységesen megállapított
összegben teljesítenék. A tagok az osztalékot nem a bevitt vagyon nagysága
után, hanem a beszolgáltatott és értékesített méz és méhészeti termékek után
kapják. A szövetkezetek nyitottságának elve a piaci növekedést jobban
biztosítja, mint a tőkehasznosító társaságok. A szövetkezet az egyetlen
olyan cégforma, amely a gazdasági versenyben képes változó tagsággal és
változó tőkével működni. Ezen kívül az EU agrárpolitikája nem a jogi
személyiségű vállalkozásokat, nagybirtokokat, hanem az átlagos méretű
családi gazdaságokat támogatja.

6.1. Szövetkezet működésének hipotetikus felvázolása

Fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy minimum regionális szintű
szövetkezeteket

kell

létrehozni,

mivel

egy

ekkora

nagyságrendű

szövetkezetnek megvan a megfelelő piaci részesedése ahhoz, hogy
versenyképes legyen a hazai, és talán az EU piacán.

A klasszikus szövetkezetek gondolatának méhészeti ágazaton belüli
megvalósításakor a piaci ellensúlyozó erő kiépítését tűztük ki célul,
lecsökkentve a méhészek kiszolgáltatottságát többi szereplőivel szemben,
amelyek sokszor monopol pozícióban, jelentős alkuelőnnyel tárgyalhatnak a
piacon egymagukban túl kicsi termelőkkel. Értelemszerűen tehát a
különböző inputok biztosítása és a végtermék piacra juttatása a feladat.
Ennek érdekében szükséges alakítani a szövetkezeti kapcsolatok azon
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formáit, melyek szövetkezeti alapelvek formájában formális és jogi
biztosítékot nyújtanak.
Elősegítheti a szövetkezet elterjedését, hogy a tagság meglehetősen
homogén, így hasonlóképpen lehet minden tagot kezelni. Egyértelműen a
méretgazdaságosság áll a szövetkezet működésének középpontjában. Az
elképzelt szövetkezet kialakításában nem játszik szerepet a fogyasztói
szokások alakulása,

bár a minőségi követelmények teljesítését

a

méhészeknek szövetkezeti alapon kívánatos szem előtt tartani.

A kooperáció megalapításánál első lépésként mindenképpen egy
horizontális együttműködést kell kialakítani. A szövetkezet megalakítása
során a termelő méhészeket egységbe kell szervezni, kölcsönös bizalmat
kell megteremteni, közös célokat, feladatokat kell kitűzni, és mindemellett
piacokat kell keresni. A megvalósítás ezen fázisa megfelel egy begyűjtő
típusú szövetkezet működésének. A szövetkezet megalapításának első
éveiben nem az extra profit megszerzésére kell törekedni, hanem a piac
felderítésére. A termelőkkel és felvásárlókkal való megismerkedés kell,
hogy legyen az elsődleges cél. A méz begyűjtését a három megyében 1-1
központi

helyen

kell

megvalósítani.

A

méhészek

által

eddig

megszokottakhoz hasonlóan a nagyobb mennyiségű mézet begyűjtőkocsi
szállítja el a termelőtől. Előzetes felmérések és információgyűjtés alapján a
méz kiszerelő nagykereskedők szövetkezet általi közvetlen felkeresésével az
eddigi méz felvásárlási folyamatba beékelődött közvetítő felvásárlók
bevétele a szövetkezetnél maradna. Ehhez természetesen biztosítani
szükséges a kiszerelő nagykereskedők számára egy minimális mennyiséget,
ami legalább 15 tonna azonos fajtájú és minőségű méz kell, hogy legyen.
Számításaim alapján ezt a mennyiséget 50-100 termelő méhcsalád
állománnyal rendelkező 15- 20 méhész elő tudja állítani. A mindenkori piaci
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árat nyilvánvalóan egy ilyen méretű együttműködés még nem tudja
befolyásolni, de felvásárlói szerződésben megfogalmazandókat, ha szűkös
keretek között is, de némiképp lehet alakítani.
A fokozódó piaci verseny idővel szükségessé teszi a minimálisan
termelendő mennyiség és kötelezően előírt minőség mellett a főbb
technológiai irányvonalak betartását annak érdekében, hogy a szövetkezet
megfelelően léphessenek fel a piacon.

A szövetkezet megalakításának pénzügyi finanszírozása azonban
már nem ilyen egyszerű feladat. A méhészek tőkéje majdnem teljes
egészében a méhállományukban és a termeléshez szükséges eszközökbe,
valamint épületekbe van befektetve. Előzetes számításaim alapján a
legkisebb működési költség felmerülése esetén is 3-5 millió forint szükséges
egy

ilyen

típusú

gazdasági

együttműködés

megalakításához

és

működtetéséhez. Az egy tag egy szavazat elvének érvényesülése és a
működés pénzügyi finanszírozása érdekében a belépéskor (hozzávetőleg 50
fős belépővel számolva) minden tag 100.000 Ft értékű részjegyet kell, hogy
vásároljon. Ennél alacsonyabb belépési díj megállapítása esetén a kezdeti
működéséhez a tőkét vagy banki forrásból, vagy tagi hitelből célszerű
biztosítani. Az egyéb profitorientált tőke bevonása veszélyeztetheti a
szövetkezet piaci függetlenségét ezért a kezdeti szakaszban igénybevételét
kerülni kell.
A tagi hitel visszafizetésére a biztosítékot az alapszabályban lefektetett
következő szabályok kell, hogy garantálják:
 A méhész köteles minden termékét a szövetkezeten keresztül
értékesíteni.
 Kilépés esetén büntetés megfizetése
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Klasszikusan a szövetkezettől eltérően az új típusú szövetkezet egy
vertikális kooperációt biztosító együttműködés, mely megfelelhet egy
termékpálya típusú szövetkezetnek. A szövetkezetben a termelői integráció
mellett egy másik fő vonal is szükségszerűen megjelenik a különböző típusú
szerződéseken keresztül megvalósuló együttműködések keretében, melyek
kiegészítik és átalakítják a hagyományos tag –szövetkezet viszonyt.
Az Unió egyes tagországaiban már felismerték a kistermelők, hogy
számukra létkérdés az előállított áruiknak a biztonságos piacra vitele
előnyös szállítási-elszámolási feltételek mellett, vagyis a költségeiket
meghaladó árbevétel biztosítása.
A méhészeti termékpályás szövetkezet az elképzelés szerint részt kíván
venni a begyűjtésben, tárolásban, feldolgozásban, fogyasztói kiszerelésben
és az értékesítésben kiszámítható partnereket biztosítva a méhészek
számára. Így nem fordulhatna elő, hogy a feldolgozó- és forgalmazó
pályaszakaszok szereplői elveszik a gazdálkodótól a végtermék hozamából
neki járó arányos jövedelmet.
Mivel a termelés elsősorban a minőségi fejlesztésen alapul, vagyis nem a
mennyiség, hanem a minőség és az eredményesség versenyez, ezért jóval
modernebb, mint az üzemi koncentráció. A minőségi követelményeknek
eleget téve a termelő társaival szemben szolidáris lehet, mert sem őt azok
ellen, sem azokat vele szemben nem lehet kijátszani. Azáltal, hogy
megszünteti az ellenérdekeltséget a pályaszakaszok között, sokkal inkább
átláthatóak az érdekviszonyok és közvetlenebbek a garanciák. Így rendkívül
gyorsan megteremthető a bizalmi tőke az együttműködő felek között.
A szövetkezet a piac felé profitérdekelt, míg a beszállítók, mint
tulajdonosok felé non-profit jelleggel bír, vagyis nekik a nyereséget
visszaosztja.

89

Az új típusú szövetkezet akkor tudja megvalósítani a tőle elvárt optimális
működést, ha egységesen képes garantálni a minőséget, nagyobb kínálattal,
illetve

kereslettel

tud

megjelenni

a

piacon,

képes

raktározással,

feldolgozással, csomagolással és egyéb technológiai műveletekkel az áru
értékét növelni. Az új típusú szövetkezetek vertikális integrációban betöltött
szerepe a tagok (termelők és feldolgozók) technológiai és piaci
hatékonyságának növelésében, s ennek révén jövedelmi pozícióik,
függetlenségük megerősítésében áll.

A szövetkezet mindemellett nem kínál tökéletes megoldást az esetlegesen
felmerülő problémákra, de egy közös cél kialakításával, bizalom
megteremtésével össze tudja fogni, és egy irányba tudja szervezni a
méhészetben érdekelteket.

Az

új

típusú

szövetkezet

nyújtotta

erősségeket,

gyengeségeket,

lehetőségeket, veszélyeket egy SWOT analízis segítségével foglaltam
röviden össze (17. táblázat).
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17. táblázat

Új típusú szövetkezet lehetősége a Dél -Dunántúli régióban
(SWOT- analízis)
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK



Méhészek körében igen kedvelt



Kezdeti likviditási problémák



Garantált mennyiség értékesítése



Általános költség felosztása



Méhészetek fejlődését segítheti



Korábbi negatív jelentése a



Egységes termék minőség



Egész termékpálya lefedése



Nagyobb hatás a piacra, árakra

lehetőségének nehézkes



Tranzakciós ktg. csökkentése

kivitelezése



Inputok beszerzésének

szövetkezet szónak


Pótlólagos tőkebevonás

koordinálása


Információs ktg. csökkentése



Jövedelmezőség fokozása
LEHETŐSÉG

VESZÉLYEK



Egységes technológiai fejlesztés



Technológiai kockázat gyengítése 

Bizalmatlanság, önző egyéni



Új termékek kialakítása

érdekek



Új piac megszerzése, megtartása



Méh egészségügy



EU export



Készlet felhalmozódás



EU-n kívüli új piacok megnyerése 

Likviditási problémák



Pályázatok megnyerése

Piaci szereplők ellenérdekeltsége



Támogatások megszerzése
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Kialakulatlan szervezeti forma

Azonban már most el kell gondolkodni azon is, hogy az európai
agrárpolitika

és

agrárgazdaság

változásai

új

marketingstratégiák

bevezetését, a szövetkezetek üzleti tevékenységének kiterjesztését tehetik
szükségessé. Különösen fontos az önálló és erős márkanevek kifejlesztése,
melynek akadálya, hogy hagyományosan a szükséges pótlólagos befektetés
csak a tagoktól származhat. A bankok csak korlátozottan jöhetnek szóba
utóbbi biztosításánál, a tagok pedig nem minden esetben képesek, illetve
hajlandók plusz invesztícióra. Az új marketingstratégiák megvalósításhoz
megítélésem szerint tehát elengedhetetlen a külső kockázatviselő tőke
bevonása.

6.2. Célcsoport elérésére javasolt eszközök

A Dél- Dunántúli régió méhészeteinek egységbe szervezése csak megfelelő
előkészítést és tájékoztatást követően valósulhat meg. Az új típusú
szövetkezet kialakítása során első lépésben a „pártolók” csoportját kell
megcélozni és közülük is a professzionális szintű méhészek bizalmának
elnyerése kell, hogy legyen a cél. A kommunikáció során tudatosítani kell
az új típusú szövetkezet nyújtotta lehetőségeket, kötelezettségeket. Ezen
célcsoport eléréséhez különleges marketing eszközök használata nem
szükséges.
A töprengők csoportjába tartozók megnyerésével a szövetkezet építés
második szakaszában célszerű foglalkozni. Hatékony motívációs eszköz
lehet a működő szövetkezet bemutatása, elért sikereinek szemléltetése, céljai
pontos kifejtése. A PR és az egységes imázs nagy szerepet tölt be a
szövetkezet fejlődésének ezen szakaszában. Fontos a célcsoportot jól elérő
csatornákon keresztül történő kommunikáció. A regionális szerveződésről
lévén szó elengedhetetlen a régióban megrendezésre kerülő méhészeti
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rendezvényeken való részvétel, a helyi televíziók, rádiók, magazinokban,
egyéb kiadványokban való megjelenés, és ez által is a szövetkezet létének
tudatosítása. Úgy gondolom, mégis a leghatékonyabb módszer a méhész
egyesületi gyűléseken való megjelenés, fórumok szervezése, és a teljes körű
tájékoztatás.
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. A hazai méhészeti ágazat összefoglaló bemutatása, a magyar méz
értékesítési piacán rejlő tényszerű összefüggések feltárása.

2. A Dél-dunántúli régió méhészeinek felmérése és elemzése alapján a
következő három fő termelői csoport jellemzői kerültek meghatározásra:
a „Hobbi méhészek”, a „Megélhetési méhészek”,

valamint

a

„Professzionális méhészek”.

3. A régió méhészei együttműködési hajlandóságának felmérése és ennek
értékelő elemzése alapján három szegmentum került meghatározásra: az
„Ellenállók”, a „Töprengők” és a „Pártolók” csoportja.

4. A

minta

értékű

új

típusú

szövetkezet

potenciális

tagjainak

meghatározását követően a célcsoportok elérésére javasolt eszközök
meghatározása, ezáltal gyakorlati iránymutatás kialakítása az egységbe
szerveződni szándékozó méhészek részére.

5. A kutatásaim szintéziseként elvégeztem a Dél-dunántúli régióban
prognosztizált új típusú szövetkezet SWOT analízisét.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
8.1. Magyar nyelvű összefoglaló
A kutatásom célja a hazai méhészet történetének, Magyar és az Európai
Uniós méztermelés, mézre vonatkozó minőségi kritériumok és támogatási
rendszerek jogi szabályozásának ismertetése. További célom összefoglalóan
bemutatni az Európai Unió és a magyar méztermelés, értékesítés és
fogyasztás alakulását. Primer kutatásokra alapozva képet kívánok alkotni a
Dél-Dunántúli

régió

méhészeteiről,

méhészeinek

együttműködési

hajlandóságáról és lehetőségeiről, valamint az ebből származó gazdasági
előnyökről.
A

célok

eléréséhez

feldolgoztam

a

hazai

és

nemzetközi

szakirodalmakat, a különböző adatbázisokból származó információkat.
Primer kutatás keretében 15 fős mélyinterjút végeztem az ágazatban
tevékenykedő méhészekkel, felvásárlókkal, szakértőkkel. A szekunder
forrásból származó információkat kiegészítette a vizsgált régió 1500 fős
termelői megkérdezés. A kapott adatokat statisztikai elemzések segítségével
értékeltem.
A disszertáció elkészítése során egyértelműen látható volt, hogy a
hazai méhészet egy sikeres ágazata a magyar mezőgazdaságnak. Az
agrártermelés a 1-1,5%-át teszi ki, melyhez kapcsolódik a méhészet
közvetett haszna Pl.: méhbeporzás. A méztermelés kedvező időjárási
viszonyok között elérheti a 15-16 ezer tonnát. Az EU méztermelő
országaihoz hasonlítva hazánk méztermelését, ezzel a mennyiséggel a
harmadik - negyedik előkelő helyet foglalja el.
A Központi Statisztikai Hivatal felmérései szerint Magyarországon az egy
főre jutó éves mézfogyasztás csupán 0,40 kg körül alakul. Ez a mennyiség
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jelentősen, közel 52%-kal elmarad az uniós átlagtól és javulást sajnos nem
mutat. Így a méhészek számára a megélhetés biztosítéka az exportra való
termelés. A hazánkban megtermelt méz megközelítőleg 80%-a külföldi
piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte teljesen a nyugat-európai
országokba került, így az exportált mennyiség 90%-a az unióban marad.
A hazai mézkereskedelemben két jelentősebb értékesítési-csatorna
alakult ki. A megtermelt méz 83%-a felvásárlókon, kereskedőkön keresztül,
hordós (lédig) formában közvetetten értékesül. A fennmaradó rész (13%)
közvetlenül háztól, piacokon kiszerelt formában jut el a fogyasztókhoz, 11% pedig kipalackozva kiskereskedők üzleteibe és ipari felhasználókhoz
kerül.
Az élesedő nemzetközi piaci verseny és a hazai értékesítési
csatornák sajátságosságának köszönhetően szükségessé vált egy olyan
gazdasági együttműködési forma megteremtése, amely a méhészek
gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Ennek megvalósítását regionális szinten
kellene véghez vinni. A regionális szint elég nagy ahhoz, hogy alku
pozícióba kerülhessen a hazai mézpiacon, de nem túl nagy ahhoz, hogy
képviselhesse az adott térség méhészeinek speciális igényeit. A kutatásom
során azt tapasztaltam, hogy a méhészek bár igen bizalmatlanok, gazdasági
érdekeik érvényesítése érdekében megfelelő tájékoztatás és előkészítés
ellenében hajlandóak lennének egységbe tömörülni. Erre, a Dél-Dunántúli
méhészek vizsgálata alapján a legalkalmasabb forma az új típusú
szövetkezet lenne, melynek erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és
veszélyeit SWOT analízissel vizsgáltam.
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8.2. Angol nyelvű összefoglaló
The aim of my research is to review the history of our national bee-keeping,
legal regulations of Hungarian and European Union honey production,
quality criteria for honey and the subsidization systems. My further goal is
to summarize the changes in honey production, marketing and consumption
in the European Union and in Hungary. Based on primary research, I would
like to show a picture of the South-Transdanubian region’s apiaries, the
beekeepers willingness to cooperate and possibilities for their cooperation,
and the economic gain resulting from these.
To achieve my goal I reviewed national and international papers and
information from several different databases.

As a primary research I

conducted 15 deep interviews with beekeepers working in the sector, buyers
and experts in the area. The secondary source information was
supplemented by a 1500 people survey of producers in the examined region.
I evaluated the data with statistical analyses.
During the writing of the dissertation, it became obvious that the
national bee-keeping is a success sector in the Hungarian agriculture. It total
up to about 1-1,5% of agricultural production, and joined to this there is the
indirect benefit from apiary, e.g.: bee pollination. Honey production under
favourable weather conditions can be up to 15-16 thousand tons. If we
compare our honey production to the countries in the European Union, with
the above quantity, Hungary is on the third-fourth place.
According to data from the National Statistical Institution, honey
consumption in Hungary is about 0,40 kg per person, per year. This quantity
is significantly, 52% below of the Union’s average and it does not show
signs of improvement. Thus the beekeepers livelihood depends on honey
production for export. About 80% of the honey produced in Hungary goes
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to foreign markets. In the last decades most of the export went to the
Western European countries, thus 90% of the exported amount stayed in the
European Union.
Two significant marketing channels developed in the national honey
commerce. 83% of the produced honey goes to the market indirectly
through buyers and vendors in barrels. The other part, (13%) gets to the
consumers directly, from houses or on markets in pre-packed form, 1-1%
goes to small merchants and industrial users in bottles.
It became necessary to develop a form of economic cooperation that
serves the economic interests of the beekeepers because of the harsh
international market competition and because of the special nature of the
national marketing channels. This should be developed on a regional level.
The regional level is big enough to get into a good bargain position on the
national honey market, but not too big to represent the special requests of
the beekeepers of the region. During my research, my experience was that
the beekeepers, although very distrustful, were willing to cooperate to
enforce their economic interests, after adequate flow of information and
preparation. According to the research of the South-Transdanubian
beekeepers, the most appropriate from for this would be a new type of
cooperative. I examined the strengths, weaknesses, opportunities and threats
of this cooperative with a SWOT analysis.

98

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném kifejezni köszönetemet témavezetőmnek, Dr. Széles Gyula
professzor Úrnak, aki kutatási témámat érdemesnek találta. Tisztelte
önállóságomat, és kutatási tevékenységemet javaslataival mindvégig
segítette. Ugyancsak köszönöm Dr. Kovács Teréz professzor Asszonynak,
társ-témavezetőmnek támogatását.
Köszönöm

a

Kaposvári

Egyetem

Gazdálkodás-

és

Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetőinek és tagjainak, hogy kutatási
témámat befogadták és a kutatáshoz szükséges anyagi, szellemi és erkölcsi
támogatást biztosították.
Köszönöm a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő
tanszékek azon dolgozóinak segítségét, akik akár szakmailag, akár csak
bíztató szavakkal segítették munkámat.
Köszönöm mindazon személyeknek (méhészeknek, felvásárlóknak) a
segítő munkáját, akik a mélyinterjúk során adott válaszaikkal és a kérdőívek
kitöltésével hozzájárultak a disszertáció elkészüléséhez.
Zárásként köszönöm családomnak, hogy mindvégig minden területen
segítették munkámat.

99

10. IRODALOMJEGYZÉK
1.

Barakonyi K. (1999): Stratégiai tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 143-145.

2.

Barton D. G. (1989): What is a Cooperative? In Cobia, Cooperatives
in Agriculture. New Jersey Prentice-Hall, Inc.,1 –20.

3.

Bartos Sz. - Csonka I. (2004): A méhészet jelenlegi helyzete és
perspektívái. Acta Agraria Kaposváriensis VIII. 57-63.

4.

Bartos Sz.(2006): A méhészet közvetett haszna, avagy a szántóföldi
növények beporzása. Acta Scientiárium külön száma „Az alternatív
mezőgazdaság tőkeszükséglete”

5.

Bartos Sz. – Ocskai G. (2004): The multi level integration in
Apiculture of Hungary. 3rd International Conference For Young
Researchers, Gödöllő

6.

Bartos Sz. – Ocskai G. – Klapsz K.(2006): The effect of the National
aits on the Hungarian apiculture. III. International Conference,
Mosonmagyaróvár

7.

Bartos Sz. – Ocskai G. – Klapsz K. (2006): The legal aspects of
apiculture in Hungary and the EU. III. International Conference,
Mosonmagyaróvár

8.

Bartos Sz. (2002): Hungary’s pollen variety and their identification
possibilities. II. Európai Tudományos Méhészeti Konferencia,
Balatonlelle

9.

Bartos Sz. – Ocskai G. (2004): The economic significance of
pollination by bees. 9th International Scientific Days Of Agricultural
Economics. Gyöngyös

10.

Bartos Sz. (2005): Betekintés a magyar méz előállítás és értékesítés
alakulásába. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia. Kecskemét

100

11.

Bartos Sz. (2005): A magyar méhészeti ágazat helyzete számokban.
Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia. Kecskemét

12.

Bartos Sz. – Klapsz K. – Ocskai G. (2006): Méhészetek
termelőkapacitásának alakulása Magyarországon. X. Nemzetközi
Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös

13.

Bartos Sz. – Klapsz K. – Ocskai G. (2006): Helyzetkép a magyar
mézértékesítés

alakulásáról.

X.

Nemzetközi

Agrárökonómiai

Tudományos Napok, Gyöngyös
14.

Bartos Sz. (2004): Magyar méhészet az EU csatlakozás küszöbén. X.
Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely

15.

Bartos Sz. – Keszi A (2004): Atkák a méhészetben. VI. Nemzetközi
Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged

16.

Bartos Sz. (2006): Magyar mézpiac elemzése különös tekintettel az
akácméz értékesítési szerveződések lehetőségeire XII. Ifjúsági
Tudományos Fórum

17.

Bartos Sz.(2004): A méz előállítás és forgalmazás jogi háttere. In:
Dolgozatok a Gazdasági jog témaköreiből. Kaposvár

18.

Bathó E. (1988): Népi méhészkedés a Jászságban. KLTE Debrecen

19.

Bathó

E.

(1995):

A

méhészet

szerepe

a

Jászság

paraszti

gazdálkodásában. Ethnika, Debrecen.
20.

Báró Ambróczy B. (1992): A méh. Győr, Sitam Kft.

21.

Békesi L (2004): A kis kaptárbogár. Méhészet, 7, 13–16.

22.

Bérces L (2000): A méhtartás szabályozásáról. Méhészet, 2, 11.

23.

Bóra F. (2003): A népi méhészet és babonái In. Méhészet, 11, 6-7.

24.

Bóka Z. (2002): Költésrothadás a régi hazai jogszabályainkban.
Méhész újság, 9, 317–318.

25.

Bóka Zs.(2004): Méhészeti jog a közösségi és a magyar szabályozás
tükrében. Európai Integrációs Iroda Európai füzetek, Budapest

101

26.

Bögréné G. (2004): Méhészeti adattár Méhész újság, 10, 16-17.

27.

Böjtös Z.- Faluba Z. (1966): Méhek hasznosítása a mezőgazdaságban

28.

Bross P. (2001): A méz termelésének szabályozása az Európai
Unióban. Dél-Magyarországi Méhész, 1, 6.

29.

Bross P. (2003): Az Európai Unió méhészete, méhészeti támogatása.
Dél-Magyarországi Méhész, 3. 19–20.

30.

Couston R.(1985): Co-operative honey handling and extracting
techniques. East of Scotland College of Agriculture, The East of
Scotland College of Agriculture. Animal Production Advisory and
Development Department. Bulletin

31.

Crane, E (1966): Bee research directory. A word guide to bee research
workers and institutions

32.

Diemer, I. (2001): Hobbi méhészkedés Elektra Kiadóház, Budapest

33.

Domonkos O. (2000): Méhészeti irodalmunk néprajza: XVII-XIX. sz.
közepe. Soproni Múzeum kiadványa, Sopron

34.

Erdélyi T. (2002): Mit tegyünk méhmérgezés esetén? Méhészet, 6, 4.

35.

Faluba Z. (1969): Méhészek zsebkönyve. Budapest

36.

Faluba Z. (1951): Üzemi méhészet. Budapest

37.

Faluba Z.(1950): Méhészet jelentősége a mezőgazdaságban.

38.

Fekete F.(1990): A szövetkezés és a farmergazdaságok sajátosságai a
nyugat-európai országokban. Aula, Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Folyóirata,4, 95–108.

39.

Fertő

I.

(1999):

Vertikális

koordináció

a

mezőgazdaságban.

Közgazdasági Szemle, 11, 957–971.
40.

Foxal G. (1981): Is More Co-operation the Answer? Journal of
Agricultural Economics, 32, 55–63.

41.

Gordon, W.–Langmaid, R. (1997): Kvalitatív piackutatás. HVG Kiadó
Rt., Budapest.

102

42.

Gunda B. (1948): A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás
kutatása. Budapest

43.

Gunda B.(1966): A méhvadászat. In: Ethnographica Carpatica.
Budapest

44.

Györffy I.(1941): Méhészet. In: A Magyarság Néprajza. Budapest,

45.

Hajdu I.-né–Lakner Z. (1999): Az élelmiszeripar gazdaságtana.
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 292-390.

46.

Hajdú Z. –Figeczky G. (2003): A méz termelésének szabályozása az
Európai Unióban. Méhész Újság, 7 –8, 216.

47.

Halmágyi L.- Szalay L. (2001): Méhlegelő képekben Agroinform
kiadó Budapest

48.

Hendrikse, G.W.J.,Veerman,C.P.(2001): Marketing co-operatives and
financial structure: a transaction costs economic analysis.Agricultural
Economics, 26 205–216.

49.

Hoffmann M.–Kozák Á.–Veres Z. (2001): Piackutatás. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest.

50.

Hollanday J. (2001): Magyar méhészet Méhész újság, 6, 35.

51.

H. Kerecsényi E. (1969): A népi méhészkedés története, formái és
gyakorlata Nagykanizsa környékén. Néprajzi Közlemények

52.

Ihrig K.(1937): A szövetkezetek a közgazdaságban. A szerző saját
kiadása, Budapest.

53.

Illés K (2003): A Méhészeti Terméktanács tavalyi tevékenysége.
Méhészet, 4, 11.

54.

Jobber, D. (1998): Európai marketing. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest.

55.

Katona I. (2001): A méhészetek helyzete, fejlesztési lehetőségei és
feladatai Magyarországon az EU csatlakozás folyamatában KoopingDatorg Rt. Budapest 112.

103

56.

Kecskés Cs. - Kulcsár R. (2000): A méhészet Magyarországon 2000ben Statisztikai szemle 7.

57.

King

R.P.(1992):

Management

and

Financing

of

Vertical

Coordination:An Overview. American Journal of Agricultural
Economics,5, 1217 –1218.
58.

Kiss M. (2003): Marketing. Független Pedagógiai Intézet, Budapest.

59.

Kodolányi J.(1922): Zsákmányolás-vadfogás, méhészet, gyűjtögetés.
Budapest

60.

Koltay P. (1944): Korszerű méhészkedés. Többlettermelés a
méhészetben. Budapest

61.

Kotics J. (2002): Parasztgazdaság és modernizáció a méhészet szerepe
a

paraszti

gazdálkodás

rendszerében.

Studia

folkloristica

et

ethnographica Debrecen
62.

Kotler, Ph. (2000): Kotler a marketingről. Park Könyvkiadó. 48-51.,
121-150.

63.

Kovács G. (2001): A méhmérgezésekről. Méhészet, 10, 10 –11.

64.

Kováts K. (2003): A méhészetben rejlő lehetőségek. Készülünk az
Unióba In: őstermelő 7, 5, 58-59.

65.

Köves P.–Párniczky G. (1975): Általános statisztika. Közgazdasági és
Jogi Kiadó, Budapest.

66.

Központi Statisztikai Hivatal Évkönyvek (1990-2007). Budapest

67.

Kripner V.(2003): A magyar méhészet és az integráció In. Az Európai
Unió agrárgazdasága 10. 31-33.

68.

Kristóf S (1954): Üzemi és háztáji méhészet Mezőgazdasági Kiadó
Budapest

69.

Laczó F. (1990): A dán mezőgazdasági szövetkezetek. Szövetkezés, 1,
2,108 –120.

104

70.

Lehota J.(2000): A piaci intézményrendszer, szervezetek szerepe és
funkciói (Market institutional system, role and functions of
institutions).Élelmiszermarketing-tudomány, 2, 3-11.

71.

Magda S. (1998): Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és
ökonómiája. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. 393, 410-418.

72.

Magyar Élelmiszerkönyv

73.

Malhotra, N. K. (2002): Marketingkutatás. KJK-KERSZÖV Jogi és
Üzleti Kiadó Kft., Budapest.

74.

Malya P.(2001): Méhtartási előírások. Méhészet, 8, 11.

75.

Malya P. (2001): Törvény a növény védelemről. Méhészet, 6, 16 –17.

76.

Máriák A. (2003): A hivatásos méhészet lehetőségei In. Méhészet I.
rész 2, 10-11; II. rész 3, 10-11; III. rész 4, 10.

77.

Márton A. (1999): Méhészet. Mezőgazd. .Kiadó. Budapest 110.

78.

Márton A.(2003): Méhészet Németországban In: Méhészet. 51. 7. 3.

79.

Márton A. (2003): A méhészkedés és az Európai Unió. Budapest
Méhészet, 4.,16.

80.

Méhészeti Terméktanács adatai (2003). Budapest

81.

Németh K. (1980): Az akác és a méz. Az akácméz begyűjtése

82.

Nikovitz A. (1983): Méhészet Kézikönyve, Budapest, Mezőgazdasági
Könyvkiadó

83.

Nilsson J. - van Dijk, G. (2001): Strategies and Structures in the Agrofood Industries Assen: Van Gorcum.

84.

Nilsson J. (1997): New Generation Farmer Co-ops. Review of
International Co-operation, 1, 32 –38.

85.

Nyárs L. (2001): A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési
lehetőségei. Agrárgazdasági Tanulmányok.

86.

Ogloványiné K.(2003): Az EU-ban is édes a méz? In. Őstermelő 9. 86.

105

87.

Ollila P.(1994): Farmers ’ cooperatives as Market Coordinating
Institutions. Annals of Public and Cooperative Economics,1., 81 –102.

88.

Örösi P. Z. (1968). Méhek között, Budapest, Börze Kft.

89.

Panyor Á. (2005): A hazai ökoméz piaci lehetőségei. Gazdálkodás, 49
3. 65-71

90.

Peterson H. C. - Wysocki A. (1997): The Vertical Coordination
Continuum and the Determinants of Firm-Level Coordination
Strategy.Michigan State University,Staff Paper, 97-64.

91.

Pintér L. (szerk.) (2006): Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv, 2005.
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

92.

Pohl O. (2004): Brüsszelben jártam. Beszámoló a méhészeti
munkacsoport üléséről. Dél-Magyarországi Méhész, 2, 6..

93.

Poppe K. J.(1993): Financing in Western European Agriculture: A
Comparative Prespective. Wageningen Agricultural University 13 –55.

94.

Royer J. S.(1999): Co-operative Organisational Strategies: A NeoInstitutional Digest. Journal of Cooperatives, 14, 44-67.

95.

Ruff J.(2002): A költésrothadás elleni védekezés Németországban.
Méhészet, 5, 16 –17.

96.

Sajtos L. (2007): Kereszttábla elemzés. In: Sajtos L.–Mitev A.: SPSS
kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 137-162.

97.

Simmins: A. (2003): modern Bee- farm and its economic management

98.

Somogyi N. (2002): Növény védelem Franciaországban. Budapest
Méhészet, 12, 22.

99.

Somogyi N. (2004): Franciaország méhészete. Budapest,
Méhészet, 2, 10 –11; 3, 10.

100. Stork S. (2003): Méztermelés és –értékesítés Franciaországban.
Méhész Újság, 5 –6, 156 –158.

106

101. Stork S (2003): Az egységes érdekképviselet az EU-ban. Méhész
Újság, 5 –6, 167 –168.
102. Stork S (2003): A kis-és profi méhészek lehetőségei az EU-ban.
Méhész Újság, 5 –6, 163.
103. Stork S.(2003): A hazai méhegészségügy és az EU. Méhész Újság, 5 –
6, 151 –154.
104. Stork S. (2004): A méhészetek támogatása az Európai Unióban és
ezek lehetősége a méhészek számára In. Méhész újság. 4, 118-122.
105. Szabadfalvi J.(1992): A magyar méhészkedés múltja. Piremon
Debrecen
106. SzabóG. G. (1996): A szövetkezés gazdasági lényege Ihrig Károly
elméletében, valamint a dán és a holland élelmiszer-gazdaságban.
Kandidátusi értekezés, Budapest –Kaposvár.
107. Szabó G. G. (1995): A holland mezõgazdasági szövetkezés legújabb
kihívásai. Szövetkezés, 1, 49 –60.
108. Szabó G. G. (2002): A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az
élelmiszer-gazdaságban. Közgazdasági Szemle 3, 235 –251.
109. Szabó G. G. (2005): A szövetkezeti identitás – egy dinamikus
megközelítés a szövetkezetek fejlődésének gazdasági nézőpontú
elemzésére. Közgazdasági Szemle, 1, 81 –92.
110. Szabó K. (2004):A hazai méhészet helyzete. BKÁE, Budapest
111. Szabó L (1975): Akácméztermelés. Budapest
112. Szabó, M. (1991): Gazdaszövetkezetek Dániában. Gazdálkodás, 1, 73
113. Szakály S. - Schaffer B. (2006): Tejgazdaságtan. Budapest
114. Szalai D. - Szalai T. - Zajácz E. (2003): Ökológiai gazdálkodás a
méhészetben. Ind. Méhész újság 9, 16; 2, 59-61
115. Szalay L. –Bross P.(2003): A kis kaptárbogár. Méhészet, 4, 3.

107

116. Szentes Cs.(2005): Miért nem mézel a napraforgó? In. Méhészet I.
rész: 5, 16-17; II rész: 6, 14-15.
117. Szentpáli L. (2002): Méhészet, társadalom, környezet Budapest,
Méhészet, 10, 12 –13.
118. Szentpáli L. (2004): Sorsunk, sorskérdéseink, tennivalóink. Budapest
Méhészet, 3, 14.
119. Szeremley B. - Márton J. (2000): Agrártársulási lehetőségek,
Budapest, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
120. Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó és
Nyomda Kft. Budapest.
121. Van Bekkum O. F. - Van Dijk G. (2001): Agricultural Cooperatives in
theEuropean Union. Assen: Van Gorcum,
122. Van Bekkum O. F. – Schilthuis G.(2000): Agricultural Cooperatives in
CentralEurope. Assen: Van Gorcum.
123. Van Bekkum O. F. (2001): Cooperative Models and Farm Policy
Reform. Assen: Van Gorcum.
124. Van Dijk G.(1997): Implementing the Sixth Reason for Co-operation:
New Generation Co-operatives in Agribusiness. In
125. Vass J. (2003): A magyar méhészeti ágazat lehetősége az EUcsatlakozás után. Méhész Újság 9–10, 265.
126. Vértesi L (1999): Méhészet az ezredfordulón- Egy okszerű mézüzem
Magyarországon, Európai Agrárpolitika Tanulmányok Kft. Budapest
127. Vicze E.(1998): Az alacsony keretes rakodó kaptár. MME, Budapest
128. Vicze E. (2001): Törvény a növény védelemről. Méhészet, 9,14 –15.
129. Zeiler C. (1986): 300 Ratschla: Gefür Den Freizeit- Imker Neumann
130. Zsibei B.(1995): Méhészeti eszközök és anyagok Budapest

108

Internetes források:

1. Oszágos Magyar Méhész Egyesület: www.omme.hu
2. Magyar méz honlap: www.magyarmez.hu
3. Magyar méhészet: www.magyarmeheszet.hu
4. Méhészeti portál: www.meheszportal.hu
5. Méhekről és méhészetről: www.web.interweb.hu
6. Méhész lap. Hu: www.meheszlap.hu
7. mézel meh.lap.hu: www.mezelomeh.lap.hu
8. Agrár marketing centrum: www.amc.hu
9. Fao adatbázis: www.fao.org
10. http://www.gfk.hu
11. http://www.ksh.hu
12. http://www.akii.hu

109

11. DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK
Magyar nyelven megjelent közlemények
1. Bartos Sz.: A méhészet közvetett haszna, avagy a szántóföldi
növények beporzása. Acta Scientiárium külön száma „ Az alternatív
mezőgazdaság tőkeszükséglete” 2006. június 69-73.
2. Bartos Sz. - Csonka I.: A méhészet jelenlegi helyzete és
perspektívái. Acta Agraria Kaposváriensis VIII/2004. 57-63.

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények
Idegen nyelven megjelent közlemények
1. Bartos Sz.: Hungary’s pollen variety and their identification
possibilities.

II. Európai Tudományos Méhészeti Konferencia,

Balatonlelle, 2002. Szeptember 11-13. 28-31. p. (CD)
2. Bartos Sz. – Ocskai G.: The multi level integration in Apiculture of
Hungary. 3rd International Conference For Young Researchers,
Gödöllő 2004. szeptember 3. 14-17.
3. Bartos Sz. – Ocskai G. – Klapsz K.: The effect of the National aits
on the Hungarian apiculture. III. International Conference,
Mosonmagyaróvár 2006. április 6-7 (CD)
4. Bartos Sz. – Ocskai G. – Klapsz K.: The legal aspects of apiculture
in

Hungary

and

the

EU.

III.

Mosonmagyaróvár 2006 április 6-7 (CD)

110

International

Conference,

5. Bartos Sz. – Ocskai G.: The economic significance of pollination by
bees. 9th International Scientific Days Of Agricultural Economics.
Gyöngyös, 2004. március 25-26. 273. p. (CD)

Magyar nyelven megjelent közlemények
1. Bartos Sz.: Betekintés a magyar méz előállítás és értékesítés
alakulásába. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia. Kecskemét,
2005. július 23. (CD)
2. Bartos Sz.: A magyar méhészeti ágazat helyzete számokban. Erdei
Ferenc III. Tudományos Konferencia. Kecskemét, (2005. július 23.
(CD)
3. Bartos Sz.: Magyar méhészet az EU csatlakozás küszöbén. X.
Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely 2004. április 29. (CD)
4. Bartos Sz.: Magyar mézpiac elemzése különös tekintettel az
akácméz értékesítési szerveződések lehetőségeire XII. Ifjúsági
Tudományos Fórum 2006. április 20. (CD)
5. Bartos Sz. – Keszi A.: Atkák a méhészetben. VI. Nemzetközi
Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged, 2004. máj. 20-21. (CD).
6. Bartos

Sz.

–

Klapsz

K.

–

Ocskai

G.:

Méhészetek

termelőkapacitásának alakulása Magyarországon. X. Nemzetközi
Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös 2006. március 3031. (CD)
7. Bartos Sz. – Klapsz K. – Ocskai G.: Helyzetkép a magyar
mézértékesítés

alakulásáról.

X.

Nemzetközi

Agrárökonómiai

Tudományos Napok, Gyöngyös 2006. március 30-31. (CD)

111

ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK
1. Bartos Sz.: A méz előállítás és forgalmazás jogi háttere. In:
Dolgozatok a Gazdasági jog témaköreiből. Kaposvár, 2004

ELŐADÁSOK
Idegen nyelven
1. Bartos Sz.: Swot analisis of beekeeping among the EU 25 chances
possibilities and dangers. Ludów Polskim,2005. június 9.

Magyar nyelven
1. Bartos Sz.: A méz táplálkozás - élettani jelentősége és piaci kilátásai
Kaposvári Egyetem. Regionális Élelmiszertudományi Kollokvium.
2006. november 17.

112

12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI
PUBLIKÁCIÓ
Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények
Idegen nyelven megjelent közlemények
1. Bartos Sz. – Ocskai G.: Question of direct payment in Hungary. 9th
International Scientific Days Of Agricultural Economics, Gyöngyös,
2004. március 25-26. 272. (CD)
2. Klapsz K – Ocskai G. – Bartos Sz.: Legal Bases and Regulation for
leving local taxes. III. International Conference, Mosonmagyaróvár
2006. április 6-7. (CD)
3. Klapsz K. – Ocskai G. – Bartos Sz.: Die gastaltung der einführung
der

vermögenssteuern.

III.

International

Conference,

Mosonmagyaróvár 2006. április 6-7. (CD)
4. Ocskai G. – Bartos Sz.: Opportunities provided by national rural
development plan (NVT) from a small regions of point of view. 9th
International Scientific Days Of Agricultural Economics, Gyöngyös
2004. március 25-26. 335. p. (CD)
5. Ocskai G. – Bartos Sz.: Compatibility of economic accounts for
agriculture with data collected by Hungarian Central Statistical
Office (KSH). 9th International Scientific Days Of Agricultural
Economics, Gyöngyös 2004. március 25-26. 336. p. (CD)
6. Ocskai G. – Bartos Sz. - Klapsz K.: Social safety from aspect of sick
pay. III. International Conference, Mosonmagyaróvár 2006. április
6-7. (CD)

113

7. Ocskai G. – Bartos Sz. - Klapsz K.: The most significant milestones
of welfare states in Eastern Central Europe with special regard to
Hungary. III. International Conference, Mosonmagyaróvár 2006.
április 6-7. (CD)

Magyar nyelven megjelent közlemények
1. Bartos Sz. – Borbély Cs.: A takarmányozás hatásának gazdasági
elemzése

egy

tejtermelő

tehenészetben.

IX.

Nemzetközi

Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004. március 2526. 147. p. (CD)
2. Bartos Sz. – Ocskai G.: A magyar húsipar helyzete. Nemzetközi
konferencia, Mosonmagyaróvár, 2004. május 6-7. (CD)
3. Bartos Sz. – Ocskai G.: A modern társadalombiztosítás alapjait
képező

modellek

áttekintése.

Nemzetközi

konferencia,

Mosonmagyaróvár 2004. május 6-7. (CD)
4. Bartos Sz. - Tarnavölgyi G.: Természetes és intenzív édesítõszerek
áttekintése. VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia.
Szeged, 2004. máj. 20-21. (CD).
5. Klapsz K. – Bartos Sz - Ocskai G.: A helyi adózás jogi háttere. X.
Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös 2006.
március 30-31. (CD)
6. Klapsz K. – Ocskai G. – Bartos Sz.: A vagyoni típusú adók
bevezetésének

alakulása.

X.

Nemzetközi

Agrárökonómiai

Tudományos Napok, Gyöngyös 2006. március 30-31. (CD)

114

7. Ocskai G. – Bartos Sz. – Klapsz K.: A szociálpolitika történeti
fejlődésének jellemző vonásai X. Nemzetközi Agrárökonómiai
Tudományos Napok, Gyöngyös 2006. március 30-31. (CD)
8. Ocskai G. – Bartos Sz.: Az öregségi nyugdíj alakulása az EU
csatlakozás hatására. Nemzetközi konferencia, Mosonmagyaróvár,
2004. május 6-7. (CD)
9. Ocskai G. – Bartos Sz.: Az elmúlt évtizedek a táppénz jegyében.
Nemzetközi konferencia, Mosonmagyaróvár, 2004. május 6-7. (CD)
10. Ocskai G. – Klapsz K – Bartos Sz.: A szociálpolitika fogalmi
körének tisztázása X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos
Napok, Gyöngyös 2006. március 30-31. (CD)
11. Székely B. – Bartos Sz.: Fogyasztói magatartásvizsgálat a sajtok
piacán és a piacbefolyásolás hatékony marketing eszközei. VII.
Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged 2006. április
20-21. (CD)
12. Tarnavölgyi G. - Bartos Sz. - Molnár E.: Az élelmiszer
adalékanyagok E-számos rendszerének kialakulása, felépítése és
működése,

valamint

fogyasztói

megítélése.

VI.

Nemzetközi

Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged, 2004. máj. 20-21. 216217. p. (CD)

115

13. RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZ

Bartos Szabolcs András 1980. június 23-án született Kaposváron.
Középiskolai tanulmányait a kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi- és
Vendéglátóipari Szakközépiskolában folytatta 1994-től 1998-ig integrált
kereskedelmi szakon. Egy éves kereskedelmi technikusi képzést követően
2000-ben felvételt nyert a Pannon Agrártudományi Egyetem gazdaságiagrármérnök szakára. A egyetemi tanulmányaival egyidőben méhész
szakmunkás képesítéseket szerzett. Az öt éves egyetemi képzés utolsó
évében megkezdte másoddiplomás képzését a Szegedi Tudományegyetem
Élelmiszeripari Főiskolai Karán. 2005. évben tejipari szakmérnökként
diplomázott. Eközben 2004 őszén felvételt nyert a Kaposvári Egyetem
Gazdálkodás-

és

Szervezéstudományok

Doktori

Iskolába.

PhD.

képviselőként aktív tagja volt az Egyetemi Kari Tanács, az Egyetemi
Szenátus, és a Doktori Tanács döntést hozó testületének. Három éves
doktori képzéssel párhuzamosan a Kaposvári Egyetemen agrár-mérnöktanár
diplomát szerzett 2007. évben. 2009. szeptemberétől a Budapesti Műszaki
Egyetem munkavédelmi szakmérnök képzésének hallgatója.
Mind az egyetemi, mind az egyetemen kívüli oktatásokba 2005-ben
kapcsolódott be. Több egyetemi hallgató konzulenseként és számos
középiskolai tantárgy tantárgyfelelőseként végezte oktatói tevékenységét.
PhD. hallgatói jogviszonyát 2007. augusztus 31-én abszolutóriummal és
summa cum laude szigorlati vizsgával zárta. Államilag elismert angol „C”
típusú középfokú, és német „A” típusú alapfokú nyelvvizsgákkal
rendelkezik. Jelenleg az I. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. műszaki- és
termelésirányítási vezetője.

116

MELLÉKLETEK

1. melléklet
Termelői mélyinterjú kérdések

1. Ön szerint hogyan alakult /változott a magyar méhészet helyzete az
elmúlt 10 évben?
2. Mi a véleménye a hazai méhészetről Európa és a világ
viszonylatában?
3. Ön szerint milyen képet mutat a hazai méhészetek saját
erőforrásainak helyzete?
4. Mit gondol, hogyan alakul hazánkban a termelői alapok megoszlása
(forgóeszköz ellátottság, termelői eszközök)?
5. Mi a véleménye a magyar méhészetek termelői kapacitásáról?
6. Miben látja a hazai méhészet legnagyobb problémáit?
7. Ezen problémák kiküszöbölésére Ön szerint milyen megoldásokat
lehetne alkalmazni?
8. Ön szerint mi lehet a magyar méhészetben a megélhetés
biztosításának kulcseleme?
9. Milyen lehetőségeket lát a méz és méhészeti termékek hozzáadott
értékének növeléséhez, termékpálya kiszélesítéséhez?
10. Mit gondol, hogyan lehetne leghatékonyabban megvalósítani a
nyomon követhetőséget és az érdekvédelmet?
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2. melléklet
„Felvásárlói” mélyinterjú kérdések

1. Mi a véleménye a hazai méhészetről Európa és a világ
viszonylatában?
2. Ön szerint hogyan alakult a méz termelés helyzete Magyarországon
az elmúlt 10 évben?
3. Miben látja a hazai méhészet legnagyobb problémáit?
4. Milyen lehetőségeket lát a méz és méhészeti termékek hozzáadott
értékének növeléséhez, termékpálya kiszélesítéséhez?
5. Ön szerint mi lehet a magyar méhészetben a megélhetés
biztosításának kulcseleme?
6. Mit gondol, hogyan lehetne leghatékonyabban megvalósítani a
nyomonkövethetőséget és az érdekvédelmet?
7. Megítélése szerint mely mézfajták képezik a húzó elemét a hazai
méztermelésnek?
8. Mi a véleménye a hazai mézértékesítési csatornáról?
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3. melléklet
„Szakértői” mélyinterjú kérdések

1. Mi a véleménye a hazai méhészetről Európa és a világ
viszonylatában?
2. Ön szerint milyen képet mutat a hazai méhészetek saját
erőforrásainak helyzete?
3. Mi a véleménye a magyar méhészetek termelői kapacitásáról?
4. Milyen lehetőségeket lát a méz és méhészeti termékek hozzáadott
értékének növeléséhez, termékpálya kiszélesítéséhez?
5. Mit gondol, hogyan lehetne leghatékonyabban megvalósítani a
nyomon követhetőséget és az érdekvédelmet?
6. Miben látja a hazai méhészet legnagyobb problémáit?
7. Ön szerint mi lehet a magyar méhészetben a megélhetés
biztosításának kulcseleme?
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4. melléklet
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