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Elsőfokú állategészségügyi hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi
H A T Á R O Z A T –ot.

2020. agusztus 25, valamint 2020. szeptember 24. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadása
fertőző betegség miatt

GÖDÖLLŐ Város teljes közigazgatási területén
ERDŐKERTES Község közigazgatási területén belül RÉSZLEGESen:
Fő úttól Délre eső területre
SZADA Nagyközség teljes közigazgatási területére,
VERESEGYHÁZ Város közigazgatási területén belül RÉSZLEGESen:
Csomádi út – Mogyoródi út – Kálvin tér – Andrássy út által rajzolt vonaltól Délre eső
területre
GALGAMÁCSA község teljes közigazgatási területére,
VÁCEGRES község teljes közigazgatási területére,
a méhészetekre elrendelt községi zárlatot
feloldom
és a betegséget megszűntté nyilvánítom.

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható; ellene közigazgatási úton
jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási
cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt
megvalósító közigazgatási szervhez (Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) benyújtani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül kell előterjeszteni.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1.
Telefon: 06-28/512-465 Fax: 06-28/512-466
E-mail: godollo-elelmiszer@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél elektronikus ügyintézésre nem köteles,
választása szerint előterjesztheti keresetlevelét postai úton, személyesen közvetlenül a bíróságnál
vagy elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül.
A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály (2017. évi I.
törvény 38. §) határozza meg.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet
fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes
rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet
kérhet. Azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelése kérhető.
Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság
sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
INDOKOLÁS

Így határoztam, mert egy gödöllői és domonyi méhészetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2020-10051399, és M2020-10045410
iktatószámú vizsgálati eredményközlője alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző
betegséget állapítottam meg.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3)
bekezdés d) pontja által meghatározott jogkörömben, a méhállományok védelméről és a mézelő
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 16.
§ (1) bekezdése alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) számú Kormányrendelet
(továbbiakban: Kijelölő rendelet) 13. § f) és 14. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörben és
illetékességben hoztam meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: ÁKR) 80. § - 81. § bekezdésének megfelelően adtam ki.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi LXVI. törvény 42. § (1) d) pontja biztosítja.
A jogorvoslati lehetőségről és annak szabályairól az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1)
bekezdése, 116. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § (1)-(2)
bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, illetve az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése
rendelkezik.
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Határozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. § g), 14.
§ (5) és a 22. § (1) a) pontja, az Éltv. 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, az 55.
§ (1) bekezdése, a valamint a 74/2013. (VIII.30.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján biztosított
jogkörömben hoztam meg, az Ákr. 80. § - 81. § bekezdése, valamint a 74/2013. (VIII.30.) VM rendelet
6. § (1a), (2) szerint.

Gödöllő, 2021. április 28.
Dr. Tordai Istvánné dr. Galántai Éva Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Molnár Rita
osztályvezető járási főállatorvos
Erről értesülnek:
1) Érintett Önkormányzatok Jegyzői (e-mailben és elektronikus úton)
2)
3)
4)
5)

Valamennyi méhegészségügyi felelős (emailben)
PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály (email útján)
Gödöllői Járási Hivatal hatósági állatorvosai (e-mail útján)
Irattár
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