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VÉGZÉS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala a méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet (továbbiakban 70/2003. FVM rendelet) II. Fejezet 17. § (1) bekezdése által biztosított
jogkörben eljáró hatóságként hivatalbóli eljárása során
Dobos István 6400 Kiskunhalas, Zsigray Julianna utca 21. szám alatti lakos a Kiskunhalas,
Külterület 41232/10 hrsz. alatti állattartó ingatlantól számított 5 km-es sugarú körben
meghatározott Kiskunhalas és Kunfehértó érintett területére részleges községi zárlatot rendel el
2021.06.01. napjától (a mellékelt térkép szerint).
A zárlat alatt lévő területre (a mellékelt térkép szerint) a zárlat ideje alatt a 70/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet II. Fejezet 16-20 § és a III. fejezet 23-29 §-ában leírtak érvényesek, különösen az alábbiak:
16. § (5) A betegség gyanújának megállapítását követően, de még a mintavételt megelőzően a
méhészet valamennyi méhlakását - ha korábban nem volt megjelölve - a későbbi pontos
azonosítást lehetővé tevő módon, tartósan meg kell jelölni. A méhlakások megjelölése a tulajdonos
kötelezettsége.
(6) Fertőzött, fertőzöttségre gyanús méhészetben minden olyan méhészeti tevékenység végzése
tilos, amely a betegségnek egyik méhcsaládról a másikra való terjedésével járhat.
18. § (1) A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható.
(2) A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből - a járási főállatorvos
engedélyével - 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.
(3) A járási főállatorvos az engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás
alapján adja ki. Ha a kiszállítás másik állat-egészségügyi kerület vagy megye területére történik, az
engedély csak a fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság hozzájárulásával adható ki. Ha a méhcsaládokat másik község területére szállítják, a
két hely között - a méhek visszarepülési veszélye miatt - legalább tíz kilométer távolságnak kell
lennie.
(4) A méhészet tulajdonosa köteles a méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelét
letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a 3. számú melléklet szerint a települési
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a
területileg illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni.
19. § A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés)
szabályai a következők:
a) az áttelepülés során a község vagy a községrész határának elhagyása tilos;
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni;

c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.
20. § (1) A helyi zárlatot az egyes betegségekre vonatkozó különös szabályokban foglaltaknak
megfelelően kell feloldani.
(2) A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a
betegség miatt helyi zárlat alatt.
(3) A betegséget megszűntté kell nyilvánítani, ha már sem helyi, sem községi zárlat nem áll fenn.
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 főállatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.
28. § (1) A betegség miatt zárlat alá helyezett terület azon méhészeteiből, amelyekben a betegséget
vagy annak gyanúját, illetve a fertőzöttség gyanúját nem állapították meg, indokolt esetben, a
járási főállatorvos írásos engedélyével ki lehet vinni méhcsaládokat. Az ilyen módon kiszállított
méhcsaládok továbbszállítása az új tartási helyről csak az új tartási hely szerint illetékes járási
főállatorvos engedélyével lehetséges.
(2) A 18. § (3) bekezdésében meghatározott állatorvosi igazolásnak azt kell tanúsítania, hogy a
méhészetben a betegséget, annak gyanúját, illetve a fertőzöttség gyanúját az elmúlt hatvan napban
nem állapították meg, továbbá, hogy az elszállításra kerülő méhcsalád származási helyén
(udvarban, majorban stb.) az elszállítást megelőző három napon belül végzett helyszíni vizsgálat
alkalmával a betegséget vagy annak gyanúját nem állapították meg.
(3) A járási főállatorvos a zárlat alatt nem álló területre bevitt méhcsaládokat állat-egészségügyi
megfigyelés alá helyezi, és azokat - a hatósági állatorvossal vagy a méhegészségügyi felelőssel hatvan napon át, a tulajdonos költségére kéthetenként megvizsgáltatja.
A zárlati intézkedések betartásának ellenőrzéséért, a betegség leküzdésével kapcsolatos
intézkedések irányításáért dr. Váczi Lajos hatósági állatorvos a felelős.
A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető
végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS
Kiskunhalas közigazgatási területén Dobos István (Tenyészetkód: 8961008, Tartási hely azonosító:
7762354) 6400 Kiskunhalas 41232/10. hrsz. alatti méhállományából származó lépmintákból a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M202110027533 számú 2021.06.01 napján kelt vizsgálati eredményközlője mézelő méhek nyúlós
költésrothadását állapította meg.
A járási hivatal a BK-08/EBAO/2005-2/2021. számú határozatával helyi zárlatot rendelt el a 6400
Kiskunhalas, külterület 41232/10 hrsz. alatti területre és ennek alapján az érintett terület 5 km-es
sugarú körben rendelem el községi zárlatot.
Döntésemet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 51. § (3) 52. § (1), valamint az FVM rendelt alapján került meghozatalra és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2018. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1)
bekezdésének megfelelően került kiadásra.
A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja és az Éltv. 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján a határozatot fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánította, mivel a betegség továbbterjedésének megakadályozása miatt
azonnali intézkedés vált szükségessé.
A hatáskört és illetékességet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII.02.) Korm. rendelet (továbbiakban 383/2016. (XII.02.) Korm.rend) 14. § (5) bekezdése
és az FVM rendelet II. Fejezet 16. § (1) bekezdése határozza meg.

Döntésem az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének, megfelelően hoztam meg, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3), 52. § (1)
bekezdése alapján.
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. A
bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § szabályozza.
Kiskunhalas, 2021. június 01.
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