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Kaposvár és Térsége 

Méhészeinek Egyesülete 

7400 Kaposvár, Rezeda u. 1. 

 

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT* 

 

 

Alulírott           (név) méhész jelen belépési 

nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesülete 

(székhely: Kaposvár, Rezeda u. 1., bírósági bejegyzés szám: Pk.60.150/2006/1, adószám: 

18782204-1-14) (továbbiakban: Egyesület) elnökségét, hogy az Egyesület rendes tagjává 

szíveskedjen fogadni. 

 

Személyes adataim: 

 

név:              

születési hely, idő:            

lakcím:              

tel. szám:             

e-mail:             

 

Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát megismertem, annak céljaival egyetértek, 

tagsági jogokat és kötelezettségeket tudomásul veszem, azokat magamra nézve 

kötelezőnek elfogadom. 

 

 

Kelt:      ,       

 

 

 

       

Aláírás 

 

 

Egyesületbe felvéve:            

 

 

 

       

Elnök aláírása 

 
 

 

* Csak az OMME Regisztrációs adatlappal együtt érvényes! 
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AZONOSÍTÓSZÁM: __ __ __ __ __ __ 

OMME tölti ki! 
 

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 

 

I. Méhész adatai              
 

Személyes adatok 

 

Név:                

Születési hely, idő:              

Születéskori név:              

Lakcím:               

Adóazonosító jel: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Adószám: __  __  __  __  __  __  __  __ - __ - __  __ 

MVH regisztrációs szám: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Tenyészetkód (TIR/ENAR):  __  __  __  __  __  __  __  

    __  __  __  __  __  __  __  

    __  __  __  __  __  __  __   

Kistermelő regisztrációs száma: __  __ -  T_ - __  __  __  __ 

(mézkiszerelő minimumüzemmel rendelkezők részére) 

 

OMME tagszervezet neve (ahol az OMME tagdíjat befizette):        

               

Tagdíjbefizetés dátuma:  20 __.  __  __.  __  __. 

 

 

Kapcsolattartási információk 

 

Levelezési cím:              

Telefon:      Mobil:      Fax:      

E-mail:               

 

II. Méhészet adatai              
 

Méhcsaládok száma:     

(az őszi méhegészségügyi vizsgálatoknál regisztrált családszám) 

 

A méhészet jellege:   álló  /  vándor 

(megfelelőt kérjük aláhúzni) 
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Meglévő egyedi jelölés:              
(amennyiben a kaptárakon/konténereken van valamilyen besütött vagy festett monogram, név, szám, stb. ) 

 

Telephely(ek):  

     ir.sz.            helység 

         út/utca/tér/egyéb:     hsz.:        vagy 

        helyrajzi szám/      dűlő, stb. 

Tartási hely azonosítója (TIR-ENAR): __  __  __  __  __  __  __   

    ir.sz.            helység 

         út/utca/tér/egyéb:     hsz.:         vagy 

        helyrajzi szám/      dűlő, stb. 

Tartási hely azonosítója (TIR-ENAR): __  __  __  __  __  __  __   

    ir.sz.            helység 

         út/utca/tér/egyéb:     hsz.:        vagy 

        helyrajzi szám/      dűlő, stb. 

Tartási hely azonosítója (TIR-ENAR): __  __  __  __  __  __  __  

Kaptárak száma és típusa: 
 

KAPTÁRTÍPUS
1
 KERETMÉRET

2
 KERETSZÁM

3
 DB 

    

    

    

 

Konténerek száma és típusa: 
 

KONTÉNER TÍPUSA
4
 

KONTÉNER 

SZERKEZETE
5
 

KAPTÁRTÍPUS
1
 KERETMÉRET

2
 

KERET 

SZÁM
3
 

ÖSSZES 

FÉRŐHELY
6
 

KONTÉNER 

DB 

       

       

       

 

 

Kelt:         

               

           aláírás 

 
1  

Kaptártípus: RAKODÓ, FEKVŐ 
2  

Keretméret: NB, 1/2 NB, HUNOR, LANGSTROTH, DADANT, FORGÓFÉSZKES, EGYÉB 
3  

Keretszám: rakodó kaptár esetén a fiókonkénti keretszámot kell megadni  
4  

Konténer típusa: ÖNJÁRÓ, PÓTKOCSIRA ÉPÍTETT, LÁBAKON ÁLLÓ 
5  

Konténer szerkezete: KAPTÁRAS, BEÉPÍTETT 
6  

Összes férőhely: a konténerben elhelyezhető összes méhcsalád száma (a pillanatnyilag üreseket is ideértve) 


