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Veszélyben a beporzók, veszélyben az élelmiszer-termelés 

 

Világszerte egyre jobban pusztulnak a beporzók, néhol a vadon élők már teljesen kihaltak, csak 
háziméhekkel lehet pótolni őket.  

A beporzók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a világélelmezésben.  

Az ENSZ fenntarthatósági célok egyike a szárazföldi ökoszisztémák védelme, és a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítása. Ennek pedig fontos része a beporzók védelme.  

Magyarországon nem nagyon rossz a helyzet, de azért jónak sem lehet mondani.  
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Válasz a problémára: a Tehetsz méh többet! program  

 

A Tehetsz méh többet! programot 2020-ban alapították Vida József kezdeményezésére.  

A szakma, az állami és a magánszektor fogott össze: a méhészek szakmai szervezete, a magyar 
élelmiszereket népszerűsítő kormányzati intézmény és az agrárium legnagyobb hazai finanszírozója.  

A kampány céljai:  

 a beporzók pusztulásának megállítása,  

 a vadbeporzókat helyettesíteni tudó méhek védelme, 

 a méhészeti szakma támogatása,  

 a mézfogyasztás népszerűsítése. 
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Másfél év alatt ötmillió embert ért el a program – hazai és nemzetközi 
díjak 

 
A Tehetsz méh többet! program eddigi projektjei: 

 Saját méhek és oktató kaptárak vásárlása, saját méz készítése, 

 ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek és gyermekeknek, 

 Rúzsa Magdi lett a kampány nagykövete, 

 médiaszereplések: tévé- és rádióinterjúk, hírportálok, 

 aktív jelenlét a közösségi médiában, 

 interaktív stand az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon, 

 környezetbarát lakossági bankszámlacsomag indítása, amellyel a méhészeket támogatják. 

 

Vida József előadása a Magyar Természettudományos Muzeológusok 39. Találkozóján, Budapest, 2022. szeptember 06. 

 4 



Hogyan kerültek a beporzók a múzeumba?  
 

Nagyszabású állandó kiállítást szerveztünk a nagyközönségnek, ehhez csatlakozott a Magyar 
Természettudományi Múzeum. Bemutatjuk, hogy 

 milyen rendszerben élnek a méhek és a többi beporzó, 

 milyen széles körben lehet felhasználni a virágport és nektárt, 

 milyen pótolhatatlan szerepet játszanak a beporzók az élelmiszertermelésben, 

 milyen szoros, hármas kölcsönhatásban vannak egymással a beporzók, a méhészek és a 
társadalom.  

A kiállítás tervezése közös munka: a múzeumi szakma, a méhészek és a magánszektor saját 
megközelítésének szintézise. 
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Európa legnagyobb beporzótárlata 
 

Az összefogás eredménye: Európa legnagyobb beporzótárlata, gyermekeket és felnőtteket is 
megszólító tartalommal. 

 Rengeteg beporzó,  

 lélegzetelállító filmfelvételek,  

 autó nagyságú méh-installáció,  

 mézpergető és más mézkészítési eszközök,  

 kaptárlevegős bemutatószoba,  

 több mint hatezer gyermekrajz. 

Május 15.–augusztus 31. között több mint harmincötezer látogató, növekvő érdeklődés. Augusztusban 
már a múzeumba érkezők négyötöde volt kíváncsi a beporzókra.  
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Egymást erősítő programelemek – érdemes összefogni 
 
A kiállítás önállóan is egész, de eközben egy sokkal tágabb rendszernek, a Tehetsz méh többet! 
programnak is az egyik eleme, ahol az aktivitások egymást erősítik.  

Jó példa erre a kiállítás és az óvodai rajzpályázat kölcsönhatása: 

 6300 gyermekrajz a tárlaton, 

 rajzpályázat győztesei kiemelt helyen szerepelnek egy országos múzeum tárlatán, 

 a rajzpályázat díjátadó roadshowján a tárlat hirdetése, 

 a kiállítás híre a roadshow kapcsán bekerült a helyi médiába. 

További Tehetsz méh több! programelemek kölcsönhatása: 

 A kiállításmegnyitó kapcsán újra megjelentek a Tehetsz méh többet! program alapüzenetei a 
médiában, 

 újabb bemutatkozási lehetőséghez jutottak a kiállításon a magyar méhészek és a termelői méz, 

 a megnyitót egyedi elemekkel színesítették a méhészek: élő méheket bemutató kaptárral, 
különleges mézbemutatóval és mézkóstolóval. 
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Magyar Természettudományos Muzeológusok 39. Találkozója 

 

Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum  
főigazgatója köszöntötte a találkozó résztvevőit. 
 
Az eseményt Farkas Sándor, az Agrárminisztérium  
miniszterhelyettese nyitotta meg. 

 

Az első nap előadást tartott: 
 

• Dr. Rétvári Bence, parlamenti államtitkár; 

• Dr. Raisz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkár; 

• Dr. Rácz András, természetvédelemért felelős államtitkár; 

• Vincze Máté, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár; 

• Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő; 

• Vida József, a Tehetsz méh többet! program alapítója. 
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