
Állandó méhészet évente történő bejelentése 

 

Ügyintéző neve:              Jenei Béláné Főmunkatárs 
Ügyintéző telefonszáma: 06 / 44/385-144  

E-mail cím:                      polghivor@gmail.com 

Ügyfélfogadás helye:      Őri Közös Önkormányzati   Hivatal  
                                          4336 Őr, Kossuth ut 2.sz. 

Ügyfélfogadás ideje:        Hétfő:                                    8  -  12.00  óráig 
                                           Kedd:                                    Nincs 

ügyfélfogadás 

                                           Szerda:                                  8  -  16.00 
óráig 

                                          Csütörtök- Péntek                 8 –  12.00  

óráig 

Illetékességi terület:  
Őr Község Önkormányzat Közigazgatási területe 

Eljárási illeték:  

az eljárás illetékmentes 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  
Formanyomtatvány 

Alapvető eljárási szabályok:  
a méhészkedést minden év február végéig, az újonnan megkezdett 

méhészkedést a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell 
bejelenteni a jegyzőnek, aki a méhészt nyilvántartásba veszi 

Jogszabályok:  

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

Eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
formanyomtatvány benyújtható személyesen a Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Osztályán  vagy postai úton 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  
az eljárással és a formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatosan tájékoztatás, 

illetve nyomtatvány  kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Osztályán, vagy telefonon a 06 44 385 144 -es számon. 

 



 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  
 

- Állandó méhészet évente történő bejelentése 1. sz. melléklet 

Őr Község Önkormányzat    1. sz. melléklet  
Jegyzőjének 

------------------------------------------------ 
      

       

A 41/1997. ( V.28. ) FM. Rendelet alapján kiadott Állategészségügyi Szabályzat 
226 §. (6) bekezdése értelmében a tulajdonomat képező kezelésem alatt álló 
államilag engedélyezett _______________méretű___________db. kaptár ________ 

_____családos méhészetemet, ami 200____________________között megtartott 
egészségügyi vizsgálat szerint betegségmentes.  
 
Méhész neve:    _________________________________________ 

Lakcíme:    _________________________________________ 

 
Méhészetemet: Tarpa község ___________________________út/utca___________ 

hrsz vagy/ és _________________________község/város külterület ________hrsz. 
Dülő területen helyeztem el. 
 
Méhek utolsó tartási helye: 
 
____________________________________________________________ 

A letelepedés pontos ideje: ___________év______________hó______nap.   
 
Kérem Őr Község Önkormányzat Jegyzőjét, hogy minden bejelentett 
vegyszerezésről a jogszabályban meghatározott időn belül értesíteni 
szíveskedjen. Kérem továbbá bejelentésem 1 db. példányát nyilvántartásba vétel 
után részemre visszaküldeni.  
 
Köszönettel és Tisztelettel ! 
 
Kelt: 2019. ________________hó______nap.           ________________________ 

         Méhész 

 
 

I g a z o l á s 

 
 
Tarpa Nagyközség Önkormányzat Jegyzője igazolja, hogy 
______________________________nevű méhész __________db. méhkaptárjának, 
konténerét bejelentette.  
 



Kelt: 2019. _______________hó______nap.              
 

 _________________________ 

                                                                                                     Jegyző 

 
                                                     
 
 


