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Elsőfokú állat-egészségügyi hatósági jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi 

HATÁROZAT – ot.

Budapest X., XIV., XVI., XVII. kerületeinek PE-07/ÉÁO2/00877-6/20121 számú határozatomhoz
mellékelt térkép szerint körülhatárolt közigazgatási területén

2021. július 05. napjától PE-07/ÉÁO2/00877-6/2021. számú határozattal mézelő méhek nyúlós
költésrothadása fertőző betegségének megállapítása miatt elrendelt

községi zárlatot feloldom.

A  községi  zárlat  fennállása  idejére  elrendelt,  PE-07/ÉÁO2/00877-6/2021.  iktatószámú  határozat
rendelkező részében felsorolt korlátozó rendelkezések hatályukat vesztik.

Felkérem a település Jegyzőjét, hogy a határozatot a helyben szokásos módon - az indoklás részben
szereplő méhész adatainak mellőzésével - közhírré tenni szíveskedjék.

Döntésem  a  közléssel  véglegessé  válik  és  végrehajtható;  ellene  közigazgatási  úton
jogorvoslatnak helye nincs. 

E határozat ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási
cselekményt  megvalósító  közigazgatási  szerv elleni  keresetlevél  benyújtásával.  A keresetlevelet  a
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt
megvalósító  közigazgatási  szervhez  (Pest  Megyei  Kormányhivatal  Gödöllői  Járási  Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) benyújtani. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §-a szerint a  gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet  űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül kell előterjeszteni. A jogi képviselő nélkül eljáró
természetes személy ügyfél elektronikus ügyintézésre nem köteles, választása szerint előterjesztheti
keresetlevelét postai úton, személyesen közvetlenül a bíróságnál vagy elektronikus úton a  https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül, ugyanakkor a személyes előterjesztéssel kapcsolatban
-  figyelemmel  a  kialakult  járványhelyzetre -  ajánljuk  figyelmükbe  az  alábbi  internetes  oldalt:
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20200325/iratkaranten

A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály (2017. évi I.
törvény 38. §) határozza meg. 
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A keresetlevél  benyújtásának a közigazgatási  cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet
fenntartása  sérti,  a  közvetlenül  fenyegető  hátrány  elhárítása,  a  vitássá  tett  jogviszony  ideiglenes
rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet
kérhet. Azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelése kérhető. 

Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság
sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Budapest,  42816  hrsz. alatti  tartási  helyen  található  méhészetben  2021.07.03.-án  elvégzett
méhegészségügyi  vizsgálat  és a  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  Élelmiszerlánc-
biztonsági  Laboratórium Igazgatóság  2021.  július  05.  napján  kelt  M2021-10033494  iktatószámú
vizsgálati  eredményközlője  alapján mézelő  méhek  nyúlós  költésrothadása  fertőző  betegséget
állapítottam meg, illetve ennek alapján  a méhállományok védelméről  és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban:
70/2003.  FVM  rendelet)  szerint  17.  § (1)  bekezdése  alapján  községi  zárlatot  rendeltem  el  a
rendelkező részben hivatkozott határozatban.

Figyelemmel arra, hogy a Budapest, 42816 hrsz. alatti tartási helyen található méhészetben méhek
nyúlós költésrothadása miatt 2021.07.05–én elrendelt helyi zárlat 2021. 07. 27-én feloldásra került,
illetve  a  védőkörzet  alatt  álló  valamennyi  méhészet  méhcsaládjának  nyúlós  költésrothadás
szempontjából  történő  vizsgálata  kedvező  eredménnyel  zárult, a  rendelkező  részben  foglaltak
szerint döntöttem a 70/2003. FVM rendelet alábbi rendelkezésére figyelemmel:

„20. § (2) A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a
betegség miatt helyi zárlat alatt.”

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 34. § (3) bekezdés a) pontja, 51. § (3) bekezdés e) pontja,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási  feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  szóló 383/2016.
(XII.2.)  számú  Kormányrendelet  (a  továbbiakban  Kijelölő  rendelet)  13.  §  g)  pontja,  14.  §  (5)
bekezdése, 18. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés a) pontja, 3. melléklete, valamint a fővárosi
és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalok  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  39/2016.  (XII.  30.)  MvM utasítás (a
továbbiakban:  Utasítás)  mellékletének  69.  §-a,  továbbá  a  70/2003.  FVM  rendelet  20.  §  (2)
bekezdése  állapítja meg.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban
Ákr.) 80. § és 81. § bekezdésének megfelelően adtam ki. 

A jogorvoslati lehetőségről és annak szabályairól az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1)
bekezdése, 116.  § (1)-(2)  bekezdése, továbbá a közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.
törvény 7.  § (1) bekezdés a) pontja,  12.  § (1) bekezdése, 13.  § (1)-(3)  bekezdései,  28.  § (1)-(2)
bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.  törvény  21.  §  (1)  és  (6)  bekezdése,  valamint  a  polgári
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perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  605.  §-a,  illetve  az  elektronikus  ügyintézés  és  a
bizalmi  szolgáltatások  általános szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  9.  §  (1)  bekezdése
rendelkezik.

Budapest, 2021. július 27.

Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Éva járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Dr. Molnár Rita

járási főállatorvos

Erről értesül: 

1. Paréj Gábor méhegészségügyi felelős - werdi76@gmail.com

2. Mózes Albert méhegészségügyi felelős –mezes100@freemail.hu

3. Vasadi Ervin méhegészségügyi felelős - fullankk@gmail.com)

4. Szökendi Attila méhegészségügyi felelős - szokendi@gmail.com

5. Sarusi-Kiss Balázs méhegészségügyi felelős - sarusibutyok@gmail.com

6. Dávid Gyula méhegészségügyi felelős – gyula.david77@gmail.com

7. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatala - hivatal@kobanya.hu

8. Budapest  Főváros  XVII.  Kerület  Rákosmenti  Polgármesteri  Hivatal  -
onkormanyzat@rakosmente.hu

9. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal - hivatal@zuglo.hu

10.Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal - info@bp16.hu

11.Demeter László – demeter.laszlo@omme.hu

12.Pest  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági,  Állategészségügyi,  Növény-  és
Talajvédelmi Főosztálya – e-mail: allateu@pest.gov.hu

13.Érdi Járási Hivatal ÉBNTF Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály I. – erd-
bp-elbizt@pest.gov.hu

14.Irattár
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