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HATÁROZAT
Nyíregyháza közigazgatási területén megállapított mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző
betegség miatt Kótaj és Nyírpazony teljes közigazgatási területén
községi zárlatot rendelek el.
Nyíregyháza város közigazgatási területén belül:
a 41-es számú főút – Bocskai u. – Bethlen Gábor u. – 38-as számú főúttól északra eső területeken
részleges községi zárlatot rendelek el.
Határozatom közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjanak.
Az ügyben eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, a döntés közléssel végleges, azonban
az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat a
Debreceni Törvényszék előtt (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) ellen indított keresettel.
A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalához, mint
a közigazgatási határozatot hozó szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül
postai vagy elektronikus úton 3 példányban.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. A kérelemben részletesen meg kell
jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke
30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell
megfizetni.
Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság
az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján
elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is
kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon
nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
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A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási
módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére. A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR
rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
INDOKOLÁS
Az M2021-10022300. és az M2021-20027624 számú eredményközlők alapján Nyíregyháza megyei jogú
városban a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. §- ában leírt mézelő
méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapítottam meg.
A Rendelet 17. § (1) bekezdése szerint: „A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá
vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási hivatal
községi zárlatot köteles elrendelni.”
Határozatomat a 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés bd) pontjában és a 41/1997.
(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 109. § c) pontjában,
valamint az FVM rendelet 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg.
A határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 84. §. a). pontja teszi lehetővé.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét 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) pontja a 14. § (5) bekezdése, a 18. § (1) - (3) bekezdései, továbbá az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 25.§ (1) bekezdése, 26. § (1)
bekezdés d) pontja, 27.§ (1) bekezdés d) pontja, 35. § (3) bekezdése a) és c) –d) pontja és 56. § (1)
bekezdése határozza meg.
A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése, 115-116. §-ai, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77.
§ (1) bekezdése alapján adtam meg.
Az eljárási költségről az Ákr. 124-125.§-a szerint, az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés
h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.
Nyíregyháza, 2021. június 10.
Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából
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Fölker Krisztina
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1. Nyíregyháza Város jegyzője 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér. 1.
2. Nyírpazony Nagyközség jegyzője, 4531 Nyírpazony, Arany János u. 14.
3. Kótaj Község jegyzője, 4482 Szent I. u. 13.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
Állategészségügyi Főosztály Nyíregyháza, Keleti u. 1.
5. Valamennyi állatorvos, e-mailben
6. Valamennyi méhegészségügyi felelős a Nyíregyházi Járás területén, e-mail/postai úton
7. Irattár
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