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Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Dorog, Sárisáp, Dág, Annavölgy, Leányvár, Esztergomkertváros, Úny, Kesztölc, Ebszőnybánya
települések jegyzői

Elsőfokú állat-egészségügyi hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

H A T Á R O Z A T –ot.

Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Dorog, Sárisáp, Dág, Annavölgy, Leányvár egész
közigazgatási területére és Esztergom-kertváros, Úny, Kesztölc, Ebszőnybánya
települések részleges közigazgatási területére (mellékelt térkép szerint)

2021. július 07. napjától
községi

zárlatot

rendelek el mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegségének megállapítása
miatt.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök
elszállítása, a méhek beszállítása. A vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető.
A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról Hivatalom intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás
szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell
vizsgálni.
A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható.
A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a hatósági
állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján kiadott hatósági engedéllyel – a
méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös
szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely
méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.
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A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem
áll a betegség miatt helyi zárlat alatt.
A községi zárlat területére vándoroltatás során méheket telepíteni tilos.
A határozat azonnal végrehajtandó.
Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a
közléssel véglegessé válik.
Az ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat ellen közigazgatási pert kezdeményezhet
az illetékes Törvényszéken (Győri Törvényszék, 9021 Győr, Szent István út 6.,
http://www.birosag.hu/torvenyszekek/gyori-torvenyszek). A pert keresetlevéllel kell
megindítani, melyet a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályához (2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.).
A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket vagyoni
és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.
A keresetet személyesen, postai úton vagy elektronikusan az IKR rendszeren keresztül
elektronikus űrlapon lehet benyújtani. Az IKR rendszer az alábbi úton érhető el:
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/. Amennyiben az ügyfél helyett jogi
képviselő jár el, kötelező a kereset elektronikus úton történő benyújtása. A jogi képviselő
nélkül eljáró felperes a keresetlevelet külön jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó
hatálya nincs, azonban a felperes azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó
hatály elrendelését. Ha a felperes nem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását
a keresetlevélben kell kérni, melynek elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.
Pervesztés esetén a felperes köteles az alperes költségeit megtéríteni.
A bíróság a határozat jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között, a határozat
meghozatala időpontjában fennálló tények alapján vizsgálja.

INDOKOLÁS

A 2521 Csolnok, 2622 hrsz. szám alatti tartási helyen található méhészetben 2021. július
02.-án elvégzett méhegészségügyi vizsgálat és a NÉBIH ÁDI M2021-10033738/2021.07.06.
számú vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző
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betegséget állapítottam meg. 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) 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.”
Figyelemmel arra, hogy a 2521 Csolnok, 2622 hrsz. szám alatti tartási helyen található
méhészet 5 km-es sugarú kör által határolt területébe beletartoznak a rendelkező
részben rögzített települések, a fentiek szerint határoztam.
A 70/2003. FVM rendelet) 17. § (1) és (2) bekezdése alapján a határozati részben foglaltak
végrehajtását rendelem el.
A községi zárlat részletes szabályait a 70/2003. FVM rendelet 27. §-a és az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (a
továbbiakban ÁSz) 119. §-a tartalmazza.
A határozat azonnali végrehajtásának elrendelése az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 84. § a) és b) pontja
alapján történt, figyelemmel arra, hogy mihamarabb szükségessé vált a rendelkező
részben rögzített feladatok elvégzése. Fennáll a veszélye annak, hogy a végrehajtás
késedelme egyrészt anyagi kárral, másrészt további nyúlós költésrothadás betegség
elterjedésével járhat, így az állatbetegségek megelőzése miatt azonnali intézkedés vált
szükségessé.
Határozatomat Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban Éltv.) 34. § (3) bekezdés a) pontja és 51. § (3) bekezdés d) pontja
által meghatározott jogkörömben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. Korm. rendelet 2. § (4)
bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban Kijelölő
rendelet) 13. § g) és 14. § (5) bekezdés, 18. § (1) bekezdés b) pontja, 18. § (3) bekezdés a)
pontja, 3. melléklete, által biztosított hatáskörben és illetékességben hoztam meg, és az
Ákr. 80. § - 81. § paragrafusának megfelelően adtam ki.
A határozat az Ákr 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
A döntés elleni közigazgatási perindítás lehetőségéről, a jogorvoslati eljárásról az Ákr.
114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (1) és (3) bekezdés d) pontja, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2), (6) bekezdése, 50. § (1)(2) bekezdései, 77. § (1)-(2) bekezdései, 85. § (1) bekezdése, illetve a polgári perben és a
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.
18.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
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Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a rendelkezik.
A közigazgatási per illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1)
bekezdése, az illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja szabályozza.
A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 20. § (3) bekezdés b) pontján, valamint a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
9/KMB/2020 (IV.01.) számú szabályzatán alapul.
Esztergom, 2021.07.07.
Horváth Szeder Gábor járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

p.h.
Dr. Sebő Tamás
járási főállatorvos

Kapják:
- Ügyfél
- Dr. Sebő Tamás (e-mail)
- KEM KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály (Tata)
- Ilovszki Krisztián (méhegészségügyi felelős) e-mail
- Brunner Sándor OMME Szaktanácsadó (e-mail)
- Csolnok Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Tokod Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Tokodaltáró Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Dorog Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Sárisáp Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Dág Önkormányzati Hivatal Jegyzője
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- Annavölgy Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Leányvár Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Esztergom-kertváros Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Úny Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Kesztölc Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Ebszőnybánya Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Irattár
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Záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.
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