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Bodrog, Csombárd, Várda, Magyaregres települések közigazgatási területére mézelő méhek
nyúlós költésrothadása betegség megállapítása miatt
községi zárlatot rendelek el.
A községi zárlatok alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás
szempontjából - a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni.
A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható. 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.
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
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jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával
szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztályához kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek
(7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
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hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR
rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által
rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevelnyomtatvanyok oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot
választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen
meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és
az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig
valószínűsíteni kell.
Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet
terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi
illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
Vári Péter 7443 Somogyjád, Béke u. 15. szám alatti állattartó ugyanezen címen tartott
méhészetében a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári Állategészségügyi
Diagnosztikai Laboratóriuma M2020-30048400 számú vizsgálati eredményközlőjében mézelő méhek
nyúlós költésrothadása fertőző megbetegedést állapított meg.
A községi zárlatokat a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban FVM rend.) 17. §
(1) bekezdése, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet
1. sz. mellékletében közzétett „Állategészségügyi Szabályzat” (továbbiakban ÁSz.) 109. § (2) bekezdés
e) pontja alapján rendeltem el, annak szabályait az ÁSz. 119. §-a és az FVM rend. 27. §-a írja elő, a
zárlat enyhítésére vonatkozó rendelkezéseket az FVM rend. 18., 19. és 28. §-ai tartalmazzák.
Jelen döntés véglegessége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével áll be.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset
elektronikus úton történő benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról
a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási
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bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján adtam
tájékoztatást.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Az illeték megfizetéséről és az illeték-feljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.
Hatóságom hatáskörét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 25. §
(1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, 34. § (3) bekezdés (a) pontja,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 13. § g) pontja, 18. § (1) bekezdés b) pontja, 18. § (3)
bekezdése, illetékességét a Korm. rend. 14. § (5) bekezdése és a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Kaposvár, 2020.09.09.
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