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H A T Á R O Z A T 

 

 

 

Becske község teljes közigazgatási területére 2021. június 15. napjától mézelő méhek nyúlós 

költésrothadásának megállapítása miatt  
 

 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT 

 rendelek el. 

 

 

A zárlat ideje alatt tilos a méhészetekből a mézelő méhek és termékeik, velük érintkezésbe 

került eszközök kiszállítása, méhek beszállítása, valamint vándorméhészek betelepedésének 

engedélyezése. 

 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás 

szempontjából - hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell 

vizsgálni. 

 

A határozat jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajtható. 

A határozat közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. 

A végleges döntés ellen Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per 

kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a 

felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az 

arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság 

hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási 
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cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok 

előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. 

 

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a 

Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához, 

2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78. 

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha 

nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a 

kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással 

(https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró 

felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a 

bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában (továbbiakban: Kp.) előírt kötelező tartalommal – 

ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. 

 

A peres eljárás illetékmentes, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a 

feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes 

megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya 

nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok 

csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek 

bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a 

keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

 

Így határoztam, mert Igar Sándor 2100 Gödöllő, Damjanich u. 56. szám alatti lakos 

tulajdonában lévő, 2687 Bercel, Gácsi u. 11. szám alatti méhészetében a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2021-

10029371 iktatószámú vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása 

betegség megállapítására került sor. 

  

A 70/2003. (VI. 27.) FVM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint: ”A 

méhbetegség megállapítását követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül 

legalább 5 km-es sugarú kör által határolt területre – a járási hivatal, községi zárlatot köteles 

elrendelni.” 

 

Mivel a fertőzött méhészet Bercel településen helyezkedik el, 5 km sugarú kör a települést 

érinti ezért a rendelkező részben leírtak szerint határoztam. 

 

A Rendelet 27. § szerint: „A 17. és a 18. §-ban foglaltakon túl a védőkörzet alatt álló 

valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági 

állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási 

hivatal a megyei kormányhivatal hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti 

el.” 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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A jogorvoslat lehetőségéről és annak szabályairól az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 113. § (1) 

bekezdés a) pontja, 114. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. tv. (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § 

(1)-(2) bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 37-39. §-a, 50. §-a, 77. §-a, a bíróságok 

elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklete, a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a és 608. §-a, az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. évi 

törvény 9. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) 

bekezdése, 62. § (1) bekezdése, illetve a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) 

bekezdése; földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (g) pontja a 14. § (5) bekezdése, a 18. § (1)-(3) 

bekezdései továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 25.§ (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27.§ (1) bekezdés d) pontja, 35. § 

(3) bekezdése a) és c) –d) pontja, 51. § (3) bekezdésének d) pontja határozza meg. 

 

 

Balassagyarmat, 2021. június 15. 

 

 

Dr. Szabó Ágnes járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Dr. Barna Róbert 

                                                                                                                     járási főállatorvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Címzett (HIV. KAPU) 

2. Méhegészségügyi felelős: Berecz István 2691 Nógrádkövesd, Madách u. 1/C. 

3. NMKH AKVF Járványügyi és Állatvédelmi Osztály (KÉR) 

4. Irattár 
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