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Tárgy: Méhegészségügyi zárlat feloldása
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1)-(2) bekezdése
és a 29. § (1) bekezdésének b) pontja által biztosított jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi
HATÁROZAT-ot.
Vancsik Zoltánné 6413 Kunfehértó, Nefelejcs u. 4. szám alatti lakos, Kunfehértó 0147/3 hrsz.
alatti állattartó ingatlantól számított 5 km-es sugarú körben meghatározott Kunfehértó közigazgatási területére és Kiskunhalas érintett területére elrendelt községi zárlatot 2022. október 15. napjától feloldom.
E döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye.
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi
Törvényszékhez címzett keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez
a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ugyanezen
szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés
végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító
szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése, a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § értelmében a jogi
képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan köteles benyújtani a
keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító
közigazgatási szervnél.
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ weboldalon ki
kell választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR rendszer
(https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, a
digitálisan aláírt keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként el kell tölteni. Ezt követően az
IKR rendszerben lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben kérheti,
ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A

-2közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft., az eljárás során azonban a feleket illeték feljegyzési
jog illeti meg.
INDOKOLÁS
A helyi zárlat szempontjából érintett méhészetben a méhegészségügyi vizsgálatok kedvező
eredménnyel zárultak, továbbá a községi zárlat szempontjából érintett méhészetekben a
méhegészségügyi vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak, így a Rendelet 29. § (1) bekezdés b)
pontjában biztosított jogkörömben eljárva a községi zárlatot feloldom, továbbá a betegséget
megszűntté nyilvánítom.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. §
(3) 52. § (1), valamint a 70/2003. (VI.27. ) FVM. rendelet alapján hoztam meg és az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2018. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének
és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Az Ákr. 84. § a) pontja alapján a határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilvánítottam, mivel a betegség megszűnt és a községi zárlat megszüntetésének késedelme súlyos
kárt okozna a méhészeknek, ezért azonnali intézkedés vált szükségessé.
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) és a 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei
előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM rendelet 4. § (1) éa (3)
bekezdései tartalmazzák.
Kiskunhalas, 2022. október 17.
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