Méhek bejelentése, vándoroltatása, méhtartás nyilvántartása
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
értelmében:
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. (Méhészkedés
bejelentő lap)
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 nyomtatványon (Bejelentő lap
vándoroltatás) Onga város jegyzőjéhez ajánlott levélként történő megküldésével, vagy az
ügyintézőhöz történő személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A bejelentő laphoz kérjük az
állatorvosi igazolás fénymásolatának csatolását.
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.
A méhészkedés – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok
megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök
területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak
az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával szabad.
Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban
levő utaktól (közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A sajáthasználatú út tulajdonosa
(használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést
engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek
ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élő
sövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.
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