
Méhészet 
 

Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzat Jegyzője 
 
Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe 
 
Csatolandó mellékletek: 
méhek vándoroltatása esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolás 
(folyamatos vándoroltatás esetén a vándoroltatás egész időtartamára érvényes) 
 
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 
 
Eljárási szabályok: 
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM. rendelete alapján a méhészkedést (méhtartást) 
minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység 
megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész 
lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek 
tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyén lévő méhcsaládok számát egy 
legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. 

A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, 
vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad 
kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén 
annak egész időtartamára érvényes. 

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 
hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás 
esetén a bejelentést a 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként 
történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló 
szelvényét a települési önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész 
lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.  

A kijelentést a 4. számú melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni 
személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével. Vándoroltatás során a 
méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt. 

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és 
a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni. 

A települési önkormányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a 
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és 
kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos 
megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét. 
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Ügyintézés helye: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.  

       Szervezési és Igazgatási Osztály földszint 2. számú iroda 

Ügyfélfogadási idő:  

  délelőtt                                 délután 

 hétfő  8 órától - 12 óráig                   12 óra 30 perctől - 15 óráig 

 kedd  8 órától - 12 óráig                              nincs 

 szerda  8 órától - 12 óráig                   12 óra 30 perctől - 15 óráig 

 csütörtök nincs                                 nincs 

 péntek  8 órától - 12 óráig  

Ügyintéző: Mészáros-Németh Réka 

Elérhetőség: 56/470-017; 8-as menü 3-es almenü 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

A bejelentés nyomtatvány letölthető: http://tiszafoldvar.hu/dokumentumok/#meh 

Alkalmazott jogszabály 

• A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 

 
Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 

- Az ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőséghez és a határidőben hozott döntéshez való 
jog.  
- Az ügyfélnek joga van, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen.  
- A felek kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni az eljárás 
során.  
- Az eljárás során, ha azt a tényállás szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre 

hívhatja fel.  
- Amennyiben az ügyfél az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, 

illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható.  

- Az ügyfélnek joga van az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 
betekinteni az eljárás során keletkezett iratba, illetve másolatot kérni. 

 
 



 
 
 

B e j e l e n t é s 

 

Hivatkozással a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt 
kötelezettségemre, méhészeti tevékenységemet az alábbiak szerint bejelentem: 

Méhész neve: ________________________________________________________________ 

Lakcíme: ___________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _______________________________________________________________ 

 

A méhek állandó tartási helye:  

 

____ irányítószám _____________________________________________________   város 

____________________________ utca _________________ hsz__________________ hrsz.  

____________ dűlő stb. 

 

Méhcsaládok száma:  _____________ 

Kaptárak száma:       _____________ 

 

Kelt: _________________ év _____________hó ______ nap 

 

                                                                                ________________________ 

                                                                                   bejelentő méhész aláírása 

 

 

 

 



3. számú melléklet a 70/2003.(VI.27.) FVM rendelethez 
 

BEJELENTŐ LAP 
 
 
A méhész neve: ………………………………………………………………………………… 
 
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………… 
 
A méhek állandó telephelye: ………………………………………………………………….. 
 
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ……………………………………… 
 
A kiadás helye: ……………………………………. ideje: ………………………………….. 
 
A méhek utolsó tartási helye: ………………………………………………………………… 
 
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése: ………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A kaptárak száma: …………………………………………………………………………… 
 
A méhcsaládok száma: ………………………………………………………………………. 
 
A letelepedés pontos ideje: ………………………………………………………………….. 
 
 
Kelt: ………………………………………, 20.... év ……………………… hó …………nap 
  
                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                       a bejelentő aláírása 
 

IGAZOLÓ SZELVÉNY* 
 

A/z …………………………….települési önkormányzat/kerületi önkormányzat jegyzője 
igazolja, hogy ………………………………….méhész ………………………………………. 
lakos ……………………. db méhkaptárjának letelepítését bejelentette. 
 
Kelt ………………………., 20…. év ……………hó….nap 
 
                                                                                                 ………………………………… 
                                                                                                           települési/kerületi 
                                                                                                       önkormányzat jegyzője 
*Az igazolószelvényt a települési önkormányzat jegyzője a letelepedést követően a méhész 
részére, annak állandó lakóhelyére köteles megküldeni vagy személyes teljesítés esetén 
közvetlenül átadni. 
 



4. számú melléklet a 70/2003.(VI.27.) FVM rendelethez 
 
 
 
 

KIJELENTŐ LAP* 
 

 
A méhész neve: ………………………………………………………………………………… 
 
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 
 
A méhek állandó telephelye: ………………………………………………………………….. 
 
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma: ……………………………………… 
 
A kiadás helye: ……………………………………. ideje: ………………………………….. 
 
Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése: …………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Az elszállított kaptárak száma: ………………………………………………........................ 
 
A méhcsaládok száma: ………………………………………………………………………. 
 
Az elvándorlás pontos ideje: ………………………………………………………………….. 
 
Az új vándortanya /hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése*: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
* a megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Kelt: ………………………………………, 20.... év ……………………… hó …………nap 
 
 
 
                                                                                         …………………………………….. 
                                                                                                       a bejelentő aláírása 
 
 
*A kijelentő lapot az elhagyott hely szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, aki a kijelentést az év folyamán köteles 
megőrizni, hogy esetleg szükséges egészségügyi vizsgálat alkalmával követni lehessen a 
vándorlás útját 
 

 


