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A Méhbarát Település 
FŐBB ALAPVELVEI

A RÉSZVÉTELEN 
ALAPULÓ MEGKÖZELÍTÉS 
FONTOSSÁGA
A Méhbarát Településsé válni egyenlő az egyének, 
szervezetek és kormányzati szervek befogadó, 
többdimenziós elkötelezettségének előmozdításá-
val, annak érdekében, hogy változatosabb és fenn-
tarthatóbb tevékenységeket valósuljanak meg. 

A Méhbarát Települések, felhasználva az URBACT 
Program módszertanát fontolóra vehetik, hogy egy 
dedikált helyi csoportot hozzanak létre. 

A legfontosabb helyi érdekeltek közé tartoznak: 
méhészek és az általuk képviselt szervezetek; 
oktatási és nevelési intézmények; helyi cégtulaj-
donosok, vállalkozók; egészségügyi szervezetek; 
más helyi civil szervezetek/egyesületek; specifikus 
tudással és tapasztalattal rendelkező szakértők; 
és az érdeklődő magánszemélyek.

KÖZÖSSÉGI AKCIÓK 
TÁMOGATÁSA
Az települések fejlesztéséért felelős önkormány-
zatok és más szervezetek (továbbiakban: önkor-
mányzatok) a helyi érdekelt felekkel való konzul-
táción túl érdekük, hogy segítsék az érdekelteket 
egy helyi csoport létrehozásában, és ösztönözzék 
őket a cselekvésre.

Az önkormányzatoknak operatív támogatást 
nyújthatnak a helyi csoportoknak, és biztosít-
hatják a megfelelő kereteket (helyszín, eszközök) 
a rendszeres találkozókhoz.

A konkrét tevékenységek finanszírozása fordítható 
költségvetés hasznos segítség lehet. Ugyanakkor 
akár egy kismértékű támogatással is elérhető, hogy 
a helyi érdekelt felek önbizalma és motivációja 
növekedjen.

Ideális esetben a helyi érdekelt felek (beleértve itt 
az önkormányaztokat is) által javasolt intézkedé-
sek, ötletek beépülnek a helyi szabályozásokba, 
jogszabályi keretekbe. 

TÁMOGATÓ JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV 
KÖRNYEZET
Az önkormányzatoknak megvan a lehetőségük, hogy támogató környezetet 
teremtsenek a méhek és más beporzók érdekében tett helyi fellépéshez. 

Ez az ágazatokon átívelő gondolkodásmód ösztönzésével és felkarolásával 
kezdődik, valamint az önkormányzat különböző részlegeinek bevonásával, 
továbbá tudásuk és tapasztalatuk tevékenységekbe való becsatornázásával.

A támogató környezet létrehozása jelentheti a városi méhészkedés és más, 
beporzókat segítő tevékenységek integrálását a helyi településtervezésbe 
és településfejlesztésbe. 

Ez magába foglalhatja konkrét jogszabályok elfogadását és végrehajtását 
is, például az ökológiai szemléletű gyakorlatok ösztönzése és a szennyezések 
kezelése érdekében.

https://urbact.eu/urbact-local-groups


VÍZIÓNK
A Méhbarát Települések kezdeményezés egy olyan önkormányzatokból, 
városfejlesztésért felelős intézményekből álló hálózat, amelynek közös víziója, 
hogy létrehozzon egy beporzók számára ideális városi környezetet, ami ez által 
az embereknek is élhetőbbé váljék.

Hiszünk abban, hogy sokat nyerhetünk a települések közötti tapasztalatcserék-
ből és tudásmegosztásból, melynek során közös lépéseket teszünk a környezetileg 
fenntarthatóbb és minden élőlény számára egészségesebb települések felé.

CÉLJAINK
 Tudás transzfer

– információ, ötletek és kezdeményezések megosztása, az települések 
fenntarthatóságának fejlesztése céljából.

 Közös akciók
– lehetőségek keresése közös akciók finanszírozására (helyi akciók, információ 
megosztás, szemléletformálás formájában) és a mozgalom terjesztése, 
népszerűsítése világszerte.

 Szemléletformálás
– a beporzók jólléte és a tágabb értelemben vett települési fenntarthatóság 
közötti összefüggések megismerésének növelése.

TEVÉKENYSÉGEINK
 Rendszeres online reggeli kávézás

– információ, ötletek és jógyakorlatok megosztása céljából.

 Évente egy találkozó
– a partnerek eredményeinek áttekintése, kihívások megbeszélése, tudás és 
jógyakorlatok cseréje, valamint közös tevékenységek megtervezése. 

 Kétévente egy szakmai konferencia
– a városi méhészkedés sajátosságainak megvitatása, új megközelítések és 
jógyakorlatok megismerése.

 Új partnereknek szóló tréning
– kétévente bevezető tréning az új partnerek számára, a fenntartható városi 
méhészkedés kulcsfontosságú moduljainak bemutatása.

 Méhbarát Település események
– különösképpen a Méhek Világnapján (május 20.) és más eseményeken való 
részvétel, melyeknek célja, hogy elérjük és bevonjuk a lakosságot, a civil szektort, 
cégeket és más szervezeteket.

 Promóció
– a hálózat elveinek és a települések innovatív szemléletének népszerűsítése 
különböző eseményeken és a közösségi médiában. Minden információ elérhető 
a hálózat honlapján.



A Méhbarát Települések 
HELYI TEVÉKENYSÉGEI

A helyi érdekeltek számos tevékenységgel támogathatják a közös víziót. 
Ezek közül az önkormányzatoknak nem kell mindenbe belefogni – a lényeg, 

az hogy el kezdődjön a folyamat, és fejlődésre törekedjenek.

BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉG 

NÉPSZERŰSÍTÉSE 
ÉS TÁMOGATÁSA 

A VÁROSBAN 
– a városi környezetben lévő 

zöld területek hatékony 
kezelésével.

VALAMENNYI 
BEPORZÓ VÉDELME 

– városi élőhelyük 
megőrzésével, fejlesztésével. 

A VÁROSI 
MÉHÉSZKEDÉS 

NÉPSZERŰSÍTÉSE 
– például hálózatépítéssel, 

üzletfejlesztéssel és pénzügyi 
támogatással.

A MÉHÉSZETI 
TERMÉKEK 

NÉPSZERŰSÍTÉSE 
– inkubátor szerep az új 
üzleti ötletek, méhészeti 

termékek és azzal kapcso-
latos szolgáltatások 

kialakításához, 
támogatásához.

“MÉHBARÁT 
ÚTVONAL” 

LÉTREHOZÁSA 
– a méhészeti termékek előállí-
tásával és értékesítésével kap-
csolatos helyszínek, valamint 

a kulturális és természeti 
örökségek megjelenítése a 

település térképén.

A LAKOSSÁG 
TÁJÉKOZTATÁSA 

– melynek keretében már 
óvodás kortól elkezdődik a 

szemléletformáló tevékenység, 
a beporzók emberi egészségre, 
jóllétre és az élelmiszerellátás-

ra gyakorolt hatásának 
tudatosításával.

A LAKOSSÁG 
BEVONÁSA

– a helyi lakosság ösztönzése 
arra, hogy tegyenek pozitív 
lépéseket a városokban élő 

beporzók támogatására.



VÁLJON 
Méhbarát Településsé!

TÖRTÉNETÜNK
A Méhbarát Települések hálózata az “URBACT” 
európai együttműködésre alapuló program által 
támogatott hálózatból fejlődött tovább (BeePathNet1 
és BeePathNet-Reloaded2). Ezek a projektek 2018-
tól 2021-ig, és 2021-től 2022-ig tartottak, összesen 
9 európai uniós város részvételével, azzal a céllal, 
hogy megismerjék és adaptálják Ljubljana városának 
(Szlovénia) “Bee Path” („Méhbarát útvonal”) 
elnevezésű jó gyakorlatát. 

A BeePathNet és BeePathnet Reloaded projektekre 
épülő kezdeményezés, a Méhbarát Települések há-
lózata3 2022 októberében indult el, hogy az URBACT 
támogatáson túl is folytassa a tudásmegosztást és 
tanulási lehetőségeket. Nyitva áll a lehetőség a csat-
lakozásra minden önkormányzat előtt Európában és 
szerte a világon. 

TAGJAINK
A hálózat alapító tagja Ljubljana (Szlovénia).

Azok a városok és városrészek, akik eddig átvették 
Ljublajna jógyakorlatát: Amarante (Portugália), 
Bansko (Bulgária), Bergamo & Cesena (Olaszország), 
Bydgoszcz & Sosnowiec (Lengyelország), 
Hegyvidék XII. kerület (Budapest, Magyarország), 
Nea Propontida (Görögország) és Osijek 
(Horvátország).

A Méhbarát Települések listája, térképen 
megjelenítve elérhető weboldalunkon: 
www.urbact.eu/bees

Egyetért a jelen dokumentumban megfogalmazott 
filozófiával? Csatlakozzon hozzánk még ma!

MIÉRT ÉRDEMES CSATLA-
KOZNI?
• Részévé válhat egy több településből álló 

támogató hálózatnak.
• Ismereteket szerezhet arról, milyen hasznosak 

a beporzók a városi környezeti fenntarthatóság 
szempontjából. 

• Megoszthatja másokkal a saját településének 
tapasztalatait.

• Felhasználhatja a hálózat tagjainak tudását és 
tapasztalatait.

• Létrehozhatja saját “Méhbarát Útvonalát”, vagy 
adaptálhatja az eredeti Ljubljanai jó gyakorlatot. 

• Ihletet meríthet a beporzók támogatására irányuló 
konkrét tevékenységekből.

A Méhbarát Településsé válni sem pénzügyi, sem 
jogi kötelezettséggel nem jár. A tagság csupán azon 
közös vágyon alapul, hogy megosszuk egymással a 
tapasztalatainkat, és tanuljunk Európa és a világ más 
településeitől. 

HOGYAN CSATLAKOZHAT
Többet szeretne tudni? Vegyen részt a rendszeres on-
line kávézás következő alkalmán? Szeretné megerősí-
teni az elkötelezettségét? Töltse ki az online jelentke-
zési lapot és legyen hivatalosan is a közösség tagja.

Lépjen kapcsolatba velünk, ha szeretne többet meg-
tudni arról, hogy települése hogyan tud részt venni a 
programban, és hogyan indulhat el a Méhbarát úton.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

Budapest XII. kerületi Önkormányzat:
zoldpont@hegyvidek.hu

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/bees
https://urbact.eu/bees
mailto:beepathnet%40Ljubljana.si?subject=
https://www.urbact.eu/bees


A MÉHBARÁT TELEÜLÉSEK ALAPÍTÓINAK NYILATKOZATAI

Az intézmények és a polgárok 
EGYÜTTMŰKÖDNEK a „méh és 

beporzó barát” városokért.
— Giorgio Gori — 

Bergamo polgármestere

Bydgoszcz nem csak a civilizációs 
törekvéseket veszi figyelembe, 

hanem azt is, hogy a város a 
VAD TERMÉSZET számára is 

biztonságos legyen.
— Rafał Bruski —

Bydgoszcz vásorának polgármestere

Kialakult a „zöld és méhbarát” 
szó jelentésének KOLLEKTÍV 

MEGÉRTÉSE és ez a jövőben is 
megvalósul.

— Francesca Lucchi —
Cesena város környezeti fenntarthatóságáért 

felelős tanácsnok

A globális és lokális környezeti 
kihívásokat Hegyvidék más szem-

szögből vizsgálja, mindeközben 
bevonjuk és együttműködünk 

a LAKOSOKKAL ebben 
a folyamatban.
— Zoltán Pokorni —

Hegyvidék polgármestere, Budapest XII. kerület

Létrehoztuk az 
ALTERNATÍV TURIZMUS 
egy formáját valamint egy 
hatékony oktatási eszközt 
a biológiai sokféleségről, a 

fenntarthatóságról és a városi 
beporzók által biztosított 

tápanyagforrásokról. 
— Emmanouil Karras —

Nea Propontida polgármestere

Mi mind szeretnénk tanulni 
Ljubljanától és természetesen 

bátorítjuk Horvátországot, 
hogy változtassa meg a 

VÁROSI MÉHÉSZKEDÉSSEL 
kapcsolatos jogi szabályozásokat.

— Vladimir Ham —
Osijek város, Városi Tanács elnöke

A célunk egy zöld, barátságos és 
FENNTARTHATÓ VÁROS erős 
parkrendszerrel és rekreációs 

létesítményekkel. A városlakók 
szükségletei változnak, 
így a tevékenységeink is 

ehhez igazodnak.
— Arkadiusz Chęciński —
Sosnowiec polgármestere

A méhek és az ÖSSZES BEPORZÓ 
barátaink nélkülözhetetlen társa-
ink egész életünk során. Gondos-

kodjunk arról, hogy egészséges 
és zöld környezetben élhessünk 

együtt!
— Zoran Janković —

Ljubljana városának polgármestere

Olyan támogatási rendszereket 
dolgozunk ki a méhtartás és 

az egész gazdaság érdekében, 
ami a MÉHÉSZETI TERMÉKEK 

köré fonódik, beleértve itt a 
szemléletformálást is.

— José Luís Gaspar —
Amarante város polgármestere

Ez nem csak egy olyan projekt, 
aminek a célja a méhek megóvása, 
de ez egy TUDÁS ÉS MEGOLDÁS 
megosztás is a méhészeket érintő 

problémák és kihívások terén. 
— Ivan Kadev —

Bansko városának polgármestere


