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költésrothadása miatt
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Élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Bugyi község közigazgatási területére
2022. szeptember 29. napjától
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt
zárlatot
rendelek el a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó
tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása,
méhek beszállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából–
hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról Hivatalom intézkedik.
A határozatot azonnal végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől
számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatalánál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél
benyújtásával.
A keresetlevél benyújtásának szabályai:
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
Törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton
(űrlapbenyújtás-támogatás szolgáltatás) kötelesek benyújtani a keresetlevelet, így a belföldi
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás) és a jogi
képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus
úton (űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás) vagy papír alapon is benyújthatja a jogszabályban
meghatározott nyomtatványon is (17/2020. IM rendelet 19. melléklete).
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Elektronikus úton a keresetlevelet kizárólag az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. Az IKR
rendszer, mint űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
oldalon keresztül érhető el.

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 jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben
azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A
halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján
jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.
A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg (mentesül az illeték előzetes megfizetése alól), az ennek következtében
le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. 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

Így határoztam, mert a bugyi tartási helyen tartott méhészetben az ÁDI/2022/0078005/EK-7A3VMW
számú vizsgálati eredmény alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása került
megállapításra.
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet)
kimondja:
„17. § (1) A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül
legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási hivatal községi zárlatot köteles
elrendelni.”
„27. § 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.”
A döntés azonnali végrehajtandóságát az ÁKR 84. § a) pontja írja elő, súlyos kárral fenyegető helyzet
megelőzése esetén.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.
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. törvény
(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, 52. §-a, 77. §-a, a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. § (3)
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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 E-ügyintézési tv. 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 alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1)
bekezdése rendelkezik.

Dabas, 2022. szeptember 30.

Serfelné Balázs Judit
a főispán által
a járási hivatalvezető helyettesítésére kijelölt
osztályvezető nevében és megbízásából:

Dr. Kiss Miklós
járási főállatorvos

Erről értesülnek:
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1. Gyál Város Jegyző- elektronikus úton
2. PMKH Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály- monorelelmiszer@pest.gov.hu

3. Gáll Sándor méhegészségügyi felelős - gall1203@freemail.hu
4. PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
(allateu@pest.gov.hu)
5. Irattár
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