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Élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva meghoztam a következő  

 

HATÁROZATOT. 

 

Budapest XIX. kerület Szabó Ervin utca- Üllői út, és Budapest XVIII. kerület Üllői út- Vág utca 

által határolt közigazgatási területére 2021. július 5. napjától mézelő méhek nyúlós 

költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt, méhekre vonatkozóan azonnali hatállyal 

részleges községi zárlatot rendelek el. 

 Tilos a zárlat alatt álló területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, 

méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt, anyagot, használati tárgyat kivinni! 

 Tilos a zárlat alatt álló területekre méheket beszállítani! 

 Valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából a 

méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.  

 

Felkérem Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Jegyzőjét és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Polgármesteri 

Hivatal Jegyzőjét, hogy a határozatot a helyben szokásos módon 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 Érdi Járási Hivatala, cím: 2030 

Érd Budai út 7/b. Rövid név: JH13ERDI azonosító KRID: 410400739) 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.  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály (2017. évi I. 

törvény 38. §) határozza meg.  

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. 

I N D O K O L Á S 

Fentiek szerint határoztam, mivel egy Budapest X. kerületi méhészetben 2021.07.03-án elvégzett 

vizsgálat és a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság 2021. július 5. napján kelt 

M2021-10033494 iktatószámú vizsgálati eredményközlője alapján mézelő méhek nyúlós 

költésrothadása betegséget állapítottak meg. 

Tekintettel arra, hogy a mézelő méhek nyúlós költésrothadásában megbetegedett méhek 

tartási helyétől számított 5 km-es sugarú kör által határolt területbe beletartoznak Budapest 

rendelkező részben leírt területei, a fentiek szerint határoztam. 

 A települési zárlat szabályait a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban: 70/2003. FVM 

rendelet) tartalmazza. 

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, az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. törvény 34. § (3) bekezdés a) pontja, 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, 14. § (5) bekezdése, 18. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 

70/2003. FVM rendelet 17. § (1) bekezdése határozza meg. 

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 döntés azonnali végrehajtandóságát az ÁKR 84. § a) pontja írja elő, súlyos kárral fenyegető helyzet 

megelőzése esetén. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdése zárja 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) 
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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 

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. 

Érd, 2021. július 7. 

                                                                           Kandra Viktória járási hivatalvezető- helyettes 
                                                                                                    nevében és megbízásából: 
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                  dr. Rozgonyiné dr. Kunos Edit 
                                                                                                                   osztályvezető 
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