
Méhek bejelentése, vándoroltatása, méhtartás nyilvántartása 

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 önkormányzatjegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba 

veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. 

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 

hetvenkettő órán belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.  

  

Hatáskör, illetékesség: Dorog Város közigazgatási területe 

  

Ügyintézés:  

Dorog Város Polgármesteri Hivatal – Emberi erőforrás és Hatósági Osztály 

Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

Telefon: +36 33/431-299 

Ügyfélfogadási  

időpontok:                  Hétfő:   1300-1600 

Szerda: 800-1200, 1300-1600 

Ügyintéző:                 Kozlikné Könözsi Mária hatósági ügyintéző; Tel: +36 33/431-

299, e-mail: emberieroforras@dorog.hu 

 

Ügyintézés  Ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben. 

kezdeményezhető:                Postai úton: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

A bejelentést elektronikus úton, e-mail emberieroforras@dorog.hu 

címre is meg lehet tenni. 

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. (Általános 

igazgatási ügyek/Mezőgazdaság) 

Ügyleírás:        

Méhészek nyilvántartása 

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. A jegyző a méhészt 

nyilvántartásba veszi. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével 

összefüggő területen van (udvar, kert stb.) a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, 

lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40*30 cm 

nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.  

A települési önkormányzat 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. 

 

Méhek vándoroltatása 

A méhek állandó tartási helyükről átköltöztetés, vándoroltatást vagy elidegenítés esetén egy 

hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolást a hatósági állatorvos 

állítja ki.  

Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt. 
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A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 

hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi 

önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 70/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként, 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 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 4. melléklet (Kijelentő lap) alapján kiállított 

nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy ajánlott levélben.  

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál 

és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni. 

 

Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy 

ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormányzat 

jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási 

főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését. 

 

A nyilvántartás adatai alapján kerül sor a méhészek értesítésére többek között 

szúnyoggyérítés esetén. 

Illeték:              Az eljárás illetékmentes. 

 

Kapcsolódó                          Bejelentő lap - Méhészkedés (méhtartás) bejelentése      

nyomtatványok:                  Bejelentő lap 3.sz melléklet a 70/ 2003(VI.27) FVM rendelethez 

                                              Kijelentő lap 4.sz melléklet a 70/ 2003(VI.27) FVM rendelethez 

 

 

Kacsolódó főbb             -    a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

jogszabályok:                      betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 70/2003. (VI. 27.) 

                                             FVM rendelet 

- méhészetről szóló 15/1969 (XI.6.) MÉM rendelet 

  

 

 


