Méhészkedés, valamint méhek be- és kiszállításának bejelentése

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
értelmében:
1. 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. (Önkormányzati bejelentő lap)
2. A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak
megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni az
önkormányzat jegyzőjének.
Beszállítás esetén a bejelentést a rendelet 3. számú melléklete alapján
kiállított nyomtatvány  (Bejelentő lap) Seregélyes jegyzőjéhez ajánlott
levélként történő megküldésével, vagy az ügyintézőhöz történő személyes
eljuttatásával kell teljesíteni. A bejelentő laphoz kérjük az állatorvosi
igazolás fénymásolatának csatolását.
A nyomtatvány Igazoló szelvényét a jegyző - a teljesítés módjától függően
- a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a rendelet 4. számú melléklete alapján kiállított
nyomtatványon  (Kijelentő lap) kell teljesíteni személyesen, vagy annak
ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a
hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Ügyintéző: Sándor-Németh Nikolett
Tel: 06-2-447-002

Seregélyes Nagyközség Jegyzőjének
8111 Seregélyes, Széchenyi u.5.

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Hivatkozással a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete
2. §-ban előírt kötelezettségemre méhészkedésemet bejelentem és az alábbiak
szerint kérem szíveskedjenek nyilvántartásba venni.
Méhész:
Neve: _____________________________________________________________________
Lakcíme:__________ir.szám _________________________________________helység
utca, út, tér ________________hsz
telefonszám:

_____

A méhcsaládok jelenlegi telephelye:
ir.szám

____helység
___utca, út, tér _____________hsz

helyrajzi szám

__dűlő, stb.

Méhcsaládok száma:

Kaptárak típusa:

Kelt

20

év

hó

nap

a bejelentő méhész aláírása

*2.§-ból részlet: „A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan
kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon
belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat,
fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi,
és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.”

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

BEJELENTŐ LAP
A méhész neve:
Lakcíme:
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

Seregélyes Nagyközség Jegyzője igazolja, hogy

_____

méhész

___________________lakos

_____________ db méhkaptárjának letelepítését bejelentette.

Kelt: Seregélyes, 20 év

hó

nap.

települési/kerületi önkormányzat jegyzője

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:

Kelt

, 20

év

hó

nap.

a bejelentő aláírása

