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H A T Á R O Z A T  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a méhállományok 

védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 

27.) FVM rendelet (továbbiakban 70/2003. FVM rendelet) II. Fejezet 17. § (1) bekezdése által 

biztosított jogkörben hivatalbóli eljárása során  

Kalmár Sándorné 6131 Szank, Küküllő utca 27. szám alatti lakos a Szank, Küküllő u. 27. (hrsz. 

903/56) szám alatti állattartó (tenyészetkód: 4275794, tartási hely azonosító: 20850995) ingatlantól 

számított 5 km-es sugarú körben meghatározott Szank közigazgatási területre községi zárlatot, 

Móricgát, Jászszentlászló, Kiskunmajsa érintett területére részleges községi zárlatot rendel el 

2020.09.11. napjától (a mellékelt térkép szerint). 

A zárlat alatt lévő területre (a mellékelt térkép szerint) a zárlat ideje alatt a 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rendelet II. Fejezet 16-20 § és a III. fejezet 23-29 §-ában leírtak érvényesek, különösen az alábbiak: 

16. § (5) A betegség gyanújának megállapítását követően, de még a mintavételt megelőzően a 

méhészet valamennyi méhlakását - ha korábban nem volt megjelölve - a későbbi pontos azonosítást 

lehetővé tevő módon, tartósan meg kell jelölni. A méhlakások megjelölése a tulajdonos kötelezettsége. 

(6) Fertőzött, fertőzöttségre gyanús méhészetben minden olyan méhészeti tevékenység végzése tilos, 

amely a betegségnek egyik méhcsaládról a másikra való terjedésével járhat. 

18. § (1) A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható. 

(2) 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. 

(3) A járási főállatorvos az engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján 

adja ki. Ha a kiszállítás másik állat-egészségügyi kerület vagy megye területére történik, az engedély 

csak a fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 

hozzájárulásával adható ki. Ha a méhcsaládokat másik község területére szállítják, a két hely között - a 

méhek visszarepülési veszélye miatt - legalább tíz kilométer távolságnak kell lennie. 

(4) A méhészet tulajdonosa köteles a méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelét 

letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a 3. számú melléklet szerint a települési 

önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a 

területileg illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni. 

19. § A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai 

a következők: 

a) az áttelepülés során a község vagy a községrész határának elhagyása tilos; 

b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni; 

c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni. 



20. § (1) A helyi zárlatot az egyes betegségekre vonatkozó különös szabályokban foglaltaknak 

megfelelően kell feloldani. 

(2) A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a 

betegség miatt helyi zárlat alatt. 

(3) A betegséget megszűntté kell nyilvánítani, ha már sem helyi, sem községi zárlat nem áll fenn. 

27. § A 17. és a 18. §-ban foglaltakon túl a védőkörzet alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - 

nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek 

kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el. 

28. § (1) A betegség miatt zárlat alá helyezett terület azon méhészeteiből, amelyekben a betegséget 

vagy annak gyanúját, illetve a fertőzöttség gyanúját nem állapították meg, indokolt esetben, a járási 

főállatorvos írásos engedélyével ki lehet vinni méhcsaládokat. Az ilyen módon kiszállított 

méhcsaládok továbbszállítása az új tartási helyről csak az új tartási hely szerint illetékes járási 

főállatorvos engedélyével lehetséges. 

(2) A 18. § (3) bekezdésében meghatározott 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. 

(3) A járási főállatorvos a zárlat alatt nem álló területre bevitt méhcsaládokat állat-egészségügyi 

megfigyelés alá helyezi, és azokat - a hatósági állatorvossal vagy a méhegészségügyi felelőssel - 

hatvan napon át, a tulajdonos költségére kéthetenként megvizsgáltatja. 

A zárlati intézkedések betartásának ellenőrzéséért, a betegség leküzdésével kapcsolatos 

intézkedések irányításáért Dr. Gémes Ferenc hatósági állatorvos a felelős. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Szegedi Törvényszékhez 

címzett keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül 

kell a vitatott cselekményt megvalósító Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási 

Hivatalnál benyújtani. 

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél, a keresetlevelet választása szerint postai úton, vagy 

személyesen, vagy elektronikusan a www.e-papir.gov.hu internetes oldalon keresztül, a 

www.birosag.hu internetes oldalról letölthető 6/2019. (III.18.) IM rendelet szerinti 19. mellékletében – 

mulasztási per iránti kérelem esetén a rendelet 20. mellékletében – meghatározott 

formanyomtatványon is előterjesztheti. 

A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet köteles elektronikusan 

előterjeszteni. 

Ha a keresetlevél alapján a járási hivatal megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja 

vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal a járási hivatal egyetért, és az ügyben nincs 

ellenérdekű ügyfél, a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben 

foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja 

állásfoglalását, a járási hivatal a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. Ezen 

esetekben a keresetlevél nem kerül továbbítására a bírósághoz.  

A keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

Ha az ügyfél 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 a keresetlevélben, 



illetve a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali 

jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó 

hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. 

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban az ügyfelet a közigazgatási bírósági eljárásban 

illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ez esetben az fizeti 

az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

I N D O K O L Á S  

Szank közigazgatási területén Kalmár Sándorné 6131 Szank, Küküllő utca 27. szám (hrsz. 903/56) 

alatti méhállományából származó lépmintákból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2020-10048920 számú 2020.09.10. napján kelt 

vizsgálati eredményközlője mézelő méhek nyúlós költésrothadását állapította meg. 

A járási hivatal a BK-07/EBAO/2370-3/2020 számú határozatával helyi zárlatot rendelt el a 6131 

Szank, Küküllő utca 27. szám (hrsz. 903/56) alatti területre. 

A határozat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

(továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) 52. § (1), valamint a 70/2003. FVM rendelt alapján került 

meghozatalra, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2018. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően került kiadásra. 

A határozat az Éltv. 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdés d) 

pontjában, 34. § (3) bekezdés a) pontjában és az 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján került 

meghozatalra.  

A hatóság az Ákr. 84. § a) pontja és az Éltv. 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján a határozatot azonnal 

végrehajtandóvá nyilvánította, mivel a betegség továbbterjedésének megakadályozása miatt azonnali 

intézkedés vált szükségessé. 

A hatáskört és illetékességet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.02.) Korm. rendelet (továbbiakban 383/2016. (XII.02.) Korm.rend) 14. § (5) 

bekezdése és az FVM rendelet II. Fejezet 17. § (1) bekezdése határozza meg. 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) és a 118. § (3) bekezdése alapján került biztosításra a 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. 

Kiskunfélegyháza, 2020. szeptember 11. 

 Dr. Sipos Krisztina 

 járási hivatalvezető  

 megbízásából és nevében  

 

 ……………………………… 

 Benedek Margit 

 osztályvezető 

Fentiekről értesül: 

1./ Kalmár Sándorné – Szank, Küküllő utca 27. állattartó 

2./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály – emailben 

3./ Gémes Ferenc hatósági állatorvos – emailben 

4./ Csontos Zoltán méhegészségügyi felelős – emailben scsontosz@t-online.hu 

5./ érintett hatósági állatorvosok – emailben 

6./ érintett méhegészségügyi felelősök – emailben 

7./ érintett állatorvosok – emailben 

8./ Kiskunmajsai Járási Hivatal – elektronikusan (közztételre) 

9./ érintett települések jegyzői: Szank, Móricgát, Jászszentlászló, Kiskunmajsa - elektronikusan 

10./ Irattár 
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