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A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya (továbbiakban: Hivatal) elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörében
eljárva meghozta az alábbi
VÉGZÉST.
Nagymaros, Kismaros, Zebegény települések teljes közigazgatási területére
2021. október 11. 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 zárlat
enyhítéséről, illetve feloldásáról Hivatalom intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából
– hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
A végzést azonnal végrehajthatónak nyilvánítom.
Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, e végzés elleni jogorvoslati jog az ügyet lezáró
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat
keretében gyakorolható.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §-a szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az
ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint
egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet űrlapbenyújtástámogatási szolgáltatás igénybevételével a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül kell
előterjeszteni.
INDOKOLÁS
Így határoztam, mert Patakfalvi Károly 2626 Nagymaros, Elsővölgy u. 39. szám alatti lakos
ugyanitt tartott méhészetére (7 db méhcsalád) a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság M2021-10043736 számú vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós
költésrothadása került megállapításra.
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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)
17. § (1) bekezdése kimondja: „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.”
A fertőzött állomány helye körüli 5 km-sugarú kör által határolt területbe beleesik Nagymaros,
Kismaros, Zebegény település közigazgatási területe is, így a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
Végzésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki. A
végzés azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását az Ákr. 84. § a) pontja teszi lehetővé.
A végzéssel szembeni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a alapján adtam tájékoztatást.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az
ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint
egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) - (5) bekezdése; a
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, a méhállományok
védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.
(VI. 27.) FVM rendelet 17.§ (1) bekezdése és 27. §-a alapján, 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 határozza meg.
Vác, 2021. október 11.
Dr. Maruszki Gábor járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Dr. Kurucz Marianna
járási főállatorvos
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Nagymaros Város Önkormányzatának Jegyzője (elektronikus úton)
Kismaros Község Önkormányzatának Jegyzője (elektronikus úton)
Zebegény Község Önkormányzatának Jegyzője (elektronikus úton)
Szalóki Imre méhegészségügyi felelős (személyesen)
PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Állategészségügyi Osztály (allateu@pest.gov.hu; horvath.anna2@pest.gov.hu; )
Irattár

2

