TÁJÉKOZTATÓ
A MÉHÉSZETRŐL a 15/1969. (XI. 6.) MÉM. rendelet,
valamint a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
figyelembevételével
Méhészet az egy telephelyen méhlakásban tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége. A
méhészkedést minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység
megkezdéséről számított 8 napon belül be kell jelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes
önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és az erről szóló igazoló szelvényt
lakcímre megküldi.
Amennyiben a méhek tartási helye eltér a méhész lakóhelyétől, úgy egy legalább 40 x 30 cm nagyságú
táblán jól láthatóan fel kell tüntetni a méhész nevét, lakcímét, telefonszámát, méhcsaládok számát. Üres
kaptárakat úgy kell tárolni, hogy a méhek sem a kijáró nyílásokon, sem az esetleges réseken ne
juthassanak be.
Háztömbök területén méhészetet létesíteni nem szabad.
Közös használatú épülettől és szomszéd ingatlanoktól 4 méter távolságra közös használatú utaktól pedig
az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad elhelyezni.
Többlakásos ingatlanok esetében az összes lakás bérlőjének, tulajdonosának hozzájárulása szükséges.
Amennyiben a szomszédos ingatlantól 4 méter távolság megtartására nincs mód, akkor ellenkező
irányban legalább 2 méter magas kerítés, háló, élő sövény létesítésével kell biztosítani a méhek magasba
történő kirepülését.
Méheket állandó tartási helyükről átköltöztetni, vándoroltatni egy hétnél nem régebbi állatorvosi
igazolás birtokában lehet. Vándoroltatás esetén az igazolás annak teljes időtartamára érvényes.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását pedig annak megtörténtétől számított 72 órán
belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének, aki nyilvántartja, majd az igazoló
szelvényt a méhész állandó lakóhelyére visszaküldi.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a méhész nevét,
- lakóhelyét,
- a méhcsaládok állandó és legutolsó tartási helyét,
- az állatorvosi igazolás számát, keltét, kiállításának helyét,
- a méhcsaládok számát,
- az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését,
- a letelepedés időtartamát.
A méhcsaládokat évente június 1. és szeptember 30. között monitoring vizsgálatnak kell alávetni a
méhbetegségek felderítése céljából.
Ezt a vizsgálatot a méhegészségügyi felelős bevonásával a hatósági állatorvos végzi.
A méhészkedéssel kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon a Hahóti Közös Önkormányzati
Hivatalhoz.

További felvilágosítás:
Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal
tel.: 93/363-001.
Ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken: 8-13 óráig.

