
Netjogtár

16. oldal

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet - a méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
Hatály: 2023.I.1. - 

3. számú melléklet a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelethez1

1 Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 26. § (2) k). Végre nem hajtható módosítására lásd:
42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 48. § d). Módosította: 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 9. §,
76/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § d).

(Szigorú számadású nyomtatvány)
SORSZÁM: 00000000

.......................... Vármegyei Kormányhivatal
...................................................................................................................

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 SZELVÉNY2

2 Az igazolószelvényt a települési/kerületi önkormányzat jegyzője a letelepedést követően a méhész
részére, annak állandó lakhelyére, köteles megküldeni vagy személyes teljesítés esetén
közvetlenül átadni.

A/z .......................................................... települési önkormányzat/kerületi
önkormányzat jegyzője igazolja, hogy .......................................... méhész
...................................... lakos .............................................. db méhkaptárjának
letelepítését bejelentette.

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.

..............................................
települési/kerületi 

önkormányzat jegyzője



Netjogtár

17. oldal

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet - a méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
Hatály: 2023.I.1. - 

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

KIJELENTŐ LAP1

1 A kijelentőlapot az elhagyott hely szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi
önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, aki a kijelentést az év folyamán köteles megőrizni,
hogy esetleg szükséges egészségügyi vizsgálat alkalmával követni lehessen a vándorlás útját.

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 megnevezése2

2 A megfelelő rész aláhúzandó.

:
....................
......................................................................................................................................................

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.

.........................................
a bejelentő aláírása

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

Állat-egészségügyi bizonyítvány méz felvásárlásához

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy ........................................ (név)
...................................... (lakcím) méhállományát megvizsgáltam és egészségesnek
találtam.

A méhész - nyilatkozata szerint - a vándoroltatás során méhcsaládjaival nem járt
méhbetegség miatt forgalmi korlátozás alá eső méhlegelőn.
A méz kezelése, tárolása az élelmiszer-higiéniai szabályoknak megfelelően történt.
A méz felvásárlásának állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai akadálya nincs.

Kelt....., 20............. év, .............................................. hó, ............ nap.

Kelt ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap.

P. H.


