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Határozat

A méhcsaládokra vonatkozóan

Mohács város és Újmohács, Lánycsók, Székelyszabar, Görcsönydoboka, Somberek és Bár
községek területére községi zárlatot rendelek el.

melyet a 41/1997. (V.28.) FM számú rendelet 1. sz. mellékletében kiadott Állategészségügyi Szabályzat
119.§, továbbá a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17-18.§, 27.§-a szerint kell végrehajtani.
Az érintett helységekből tilos kivinni méheket, fiasításos és mézes lépet, virágport, kaptárt, kaptárok
belső tartozékát, kivéve indokolt esetben méhcsaládokat járási főállatorvosi engedéllyel a községi
zárlatnak helyi zárlat alatt nem álló területéről. Az érintett helységekbe tilos behozni méheket (dolgozót,
anyát, fiasítást). A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás
szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
A községi zárlat (védőkörzet) elrendelésével egyidejűleg az érintett területen lévő valamennyi méhészet
méhcsaládjainak – nyúlós költésrothadás szempontjából – soron kívüli, a hatósági állatorvos vagy a
méhegészségügyi felelős által elvégzendő vizsgálatát rendelem el, azzal, hogy a zárlati területen lévő
méhészeteket ezzel összefüggésben a méhegészségügyi felelős által azonnal össze kell írni,
nyilvántartásba kell venni.
A községi zárlat (védőkörzet) feloldásáról külön határozatban fogok rendelkezni.
A zárlat alatt álló községek területén lévő méhészeteket csak a tulajdonos, a méhegészségügyi felelős
és a hatósági állatorvos látogathatja.
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A községi zárlat (védőkörzet) alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészeteiből indokolt esetben a
járási főállatorvos írásos engedélyével ki lehet vinni méhcsaládokat. A járási főállatorvos az engedélyt a
hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Az 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. A méhészet tulajdonosa köteles a
méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét letelepedése után, az érkezést követő
munkanapon a települési önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg illetékes
járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni. A járási főállatorvos a
zárlat alatt nem álló területre bevitt méhcsaládokat állategészségügyi megfigyelés alá helyezi, és azokat
– a hatósági állatorvossal vagy a méhegészségügyi felelőssel – hatvan napon át, a tulajdonos költségére
kéthetenként megvizsgáltatja.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz
címezve, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél, a BAMKH Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályán (7700 Mohács, Széchenyi tér 3.) fellebbezéssel lehet élni.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot
a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárás díját a Baranya Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett,
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készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél
adószámát, illetve adóazonosító jelét.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú
eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet
előterjeszteni.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési
jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az
irányadóak.
Email útján jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
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Indokolás

Nagy Szabolcs 7700 Mohács-Szőlőhegy, 8709/2 hrsz. alatti méhészetében méhek nyúlós
költésrothadása gyanúja alapján 2019. szeptember 16-án mintavétel történt. Az M2019-30045188
iktatószámú vizsgálati eredményközlő szerint a vizsgálatra küldött 22 lépminta közül 6 mintában nyúlós
költésrothadást állapítottak meg.
Nagy Szabolcs 7700 Mohács-Szőlőhegy, 8709/2 hrsz. alatti méhészete körüli 5 km-es sugarú körben
elhelyezkedő helységekben, a méhcsaládokra vonatkozóan forgalmi korlátozást kell elrendelni, ezért a
rendelkező részben leírtak szerint döntöttem.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (3) a./
pontja és 51.§ (3) bekezdés m./ pontja, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.
(V.28.) FM rendelet 1. sz. melléklet 119.§-a, valamint a méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17.§ (1)
bekezdése, 18.§ (2) bekezdése és 27.§-a alapján hoztam.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi ) hivatalokról szóló 86/2019. /IV.23./ Kormány rendelet, 2. § (4) bekezdése ,valamint
1.melléklet 1.pont 1.3. alpontja és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, a 13. § f) pontja, a 3.
melléklete, 18. § (1) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja, 23.§.(1) bekezdése továbbá az Éltv.
25.§ (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27.§ (1) bekezdés d) pontja, 35. § (3) bekezdése a) és
c) pontja és 56. § (1) bekezdése határozza meg.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. § (1) bekezdésének, valamint a 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.

Az azonnali végrehajtást az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84.§.
alapján, továbbá Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. §
alapján rendeltem el.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a 118. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 14. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
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szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése és a 4. § (1) és (3) bekezdései alapján
határoztam meg.
A kötelezést az elektronikus ügyintézésre Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján írtam elő.

Mohács, dátum az elektronikus aláírás szerint.

Dr. Galambosi-Nagy Andrea
járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta
Gáspár Ágnes járási hivatalvezető helyettes

Kapják:

1) Nagy Szabolcs, 7700 Mohács, Radnóti ltp. 15. 4 em. 14 ajtó. tértivevénnyel
2) Bamkh Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
3) Mohácsi Polgármesteri Hivatal elektronikusan
4) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal elektronikusan
5) Himesházai Közös Önkormányzati Hivatal
6) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
7) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal
8) Halmai Sándor méhegészségügyi felelős
9) Irattár

