
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

 „Berényi Méz-napraforgóméz” 

Megyei Értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Zsibrita Pál 

Mezőberény, 2014. július 25. 

 

I. A javaslattevő adatai 

1. A javaslatot benyújtó neve: 

Berényi Méz- Zsibrita Pál méhészete 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Zsibrita Pál 

Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Kereki u. 39. 

Telefonszám: +36 (30) 9834-114 

E-mail cím: zspal@szucsnet.hu 

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése: Berényi Méz- repceméz 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

X agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□kulturális örökség 

□turizmus 

□épített környezet 

□sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

5650. Mezőberény, Szénáskert u. 41. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési 

 

X tájegységnyi 

 

X megyei 

 

□külhoni 

magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

A napraforgó (Helianthus annuus) az öszirózsafélék családjában a Heliantheae 

nemzetségcsoport egyik legismertebb faja. Magyarország egyik legfontosabb szántóföldi 

növénye. A mézelés időtartama fajtától függően 8-10 napig tart, de a többféle hibrid 

megjelenése miatt az Alföldön elhúzódó, akár 20-25 napos virágzás is lehetséges. Méze 

savas hatású, íze miatt a mézek közül ez a legalkalmasabb a mézeskalács, és mézes 

sütemények készítésére, de teához is jó választás. A begyűjtött méz hozama nagyban függ a 

virágzás alatti időjárástól, a legideálisabb a 30 fok feletti hőmérséklet, sok napsütéssel. NB 

rakodó rendszerű méhészetünk biztosítja a tiszta fajtamézként történő termelést. A lépek 

kipörgetésekor a mézet durva szűrőn szűrjük, majd hordókban sötét, hűvös helyen tároljuk. 

Kicsomagoláskor egy finomszűrőn ismét átszűrjük a mézet, majd a letöltő tartályokból 24 

órás pihentetés után üvegekbe töltjük és így kerül értékesítésre. A 250g-os és 500g-os 

kiszereléshez német mézes üvegeket, az 1000g-oshoz az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület által életre hívott termelői mézesüveget használjuk. Az üvegekre felkerül az 



OMME zárszalag, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket és ellenőrzéseket.  

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Napraforgó mézünk a termelési és feldolgozási technológiának és a több, mint 40 éves 

szakmai tapasztalatnak köszönhetően a fogyasztók körében igen kedvelt, jó minőségű méz. 

Tipikusan térségünkre jellemző fajtaméz, a mezőberényi gazdák is jelentős területen vetnek 

napraforgót. Méhészetünkben törekszünk arra, hogy a megtermelt mennyiség ne hordóban, 

exporttermékként hagyja el az országot (a gyenge külföldi méz feljavítására), hanem 

kicsomagolva kerüljön a hazai, ezen belül a mezőberényi emberekhez. A méz 

fogyasztásának népszerűsítése érdekében minden évben részt veszünk a legnagyobb 

gasztronómiai, élelmiszer-ipari kiállításokon és vásárokon, valamint a mézzel kapcsolatos 

szakmai rendezvényeken, versenyeken.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

http://berenyimez.hu/termekeink/  

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

www.berenyimez.hu  

 

III. Mellékletek 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

Riport, kisfilm rólunk: https://youtube.com/watch?v=0Ld6AKjFSCM, 

https://youtube.com/watch?v=xh5hNomT1Fg 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

Hozzájárulási Nyilatkozat a beküldött anyagok szabad felhasználásáról 
 

Alulírott Berényi Méz- Zsibrita Pál méhészete hozzájárulok, hogy a fényképeket,  

információkat, melyeket a  

Javaslat a „Berény Méz-napraforgóméz” települési értéktárba történő felvételéhez 

 

című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján csak annyiban 

megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes az említett anyagok rendes 

felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a tulajdonos jogos érdekeit, továbbá 

amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad 

felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. 

 

Mezőberény, 2014. július 25 

Zsibrita Pál

https://youtube.com/watch?v=0Ld6AKjFSCM
https://youtube.com/watch?v=0Ld6AKjFSCM

