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Jogforrás: 

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 

A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, 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 és az alábbi bekezdésben foglaltak megtartása 

mellett szabad. 

Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól 

(közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter 

távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú 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 élősövény létesítésével - a 

magasban való kirepülését kell biztosítani. 

Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás 

céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való 

szállítását. 

Vándorméhészetek telepítésére a 43/1968. (XII. 6.) MÉM rendelet 51. §-ának és az alábbi 

bekezdéseknek a rendelkezései irányadók. 

Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal 

letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad. 

Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró 

nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méter 

távolságra, jól látható helyen „Vigyázat méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra 

szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek. 

*** 

Jogforrás: 

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

megelőzéséről és leküzdéséről 

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, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt 

nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási 

helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles 

a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy 

legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. 

A méhészkedésre alkalmas, üres méhlakást (kaptárt, kast) úgy kell tárolni, hogy abba a méhek se a 

kijáró nyíláson, se az esetleges réseken ne juthassanak be. A méhészkedésre alkalmatlan, üres 

méhlakásokat meg kell semmisíteni. Használt méhlakást, annak tartozékait, méhészeti felszerelést csak 

a 6. számú mellékletben leírt fertőtlenítés után szabad másnak átadni. 

Méheket fertőzött méhészetből vagy ismeretlen helyről származó mézzel etetni tilos. 

Lépet szabadban, vagy méhcsalád és méhraj kaptárján kívül, méhek számára hozzáférhető helyen 

tartani tilos. Használt lépet csak engedélyezett műlépkészítő üzemben való ipari feldolgozásra lehet 

átadni, illetve eladni. 

A méhcsaládokat évente, június 1. és szeptember 30. között - a vándoroltatási vizsgálattól függetlenül 
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- a méhbetegségek felderítése céljából monitoring vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat 

megszervezése a járási hivatal, elvégzése pedig a hatósági állatorvos és a méhegészségügyi felelős 

feladata, akik a vizsgálatról és annak eredményéről az 1. számú mellékletnek megfelelő összesítő 

kimutatást kötelesek készíteni. 

A méheket - beleértve az anyát és a fiasítást is - állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás 

vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, a 2. számú melléklet alapján kiállított állatorvosi 

igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos 

vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást - ha jogszabály másképpen 

nem rendelkezik - a hatósági állatorvos állítja ki. 

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 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként 

történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló 

szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a teljesítés 

módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést a 4. számú 

melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként 

történő megküldésével. 

Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt. 

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

jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni. 

A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - a Törvény 42. §-ának (4) 

bekezdése alapján - 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. 

*** 

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

(Szigorú számadású nyomtatvány) 

SORSZÁM: 00000000 

.......................... Megyei 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 SZELVÉNY 
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A/z .......................................................... települési önkormányzat/kerületi önkormányzat jegyzője 

igazolja, hogy .......................................... méhész ...................................... lakos 

.............................................. db méhkaptárjának letelepítését bejelentette. 

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

.............................................. 

települési/kerületi  

önkormányzat jegyzője 

*** 

Jogforrás: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

A méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából az 

e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bejelenteni a letelepedés helye 

szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél. 

A növényvédelmi védekezéssel okozott kárért nem jogosult kártalanításra az a méhész, aki 

letelepedésének bejelentését elmulasztotta. 

*** 

Sárszentmihály, 2018. május 29. 

Dr. Nagy Ildikó s.k. 

jegyző 

 

 


