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HATÁROZAT
Az élelmiszerlánc- felügyeleti hatáskörben eljáró Pécsi Járási Hivatal (Élelmiszerlánc- biztonsági és
Állategészségügyi Osztály; a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) Egerág, Pécsudvard, Pogány,
Szemely, Szőkéd, Lothárd, Kisherend közigazgatási területén tartott és Kozármisleny térképen
jelölt részleges közigazgatási területén tartott méhállományokra azonnali hatállyal
községi zárlatot rendel el,
melyet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet (a
továbbiakban: FM rend.) 1. sz. mellékletének 119.§- a, továbbá a méhállományok védelméről és a
mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM
rendelet 17-18.§- ai, és a 27.§-a szerint kell végrehajtani.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül –
jogszabálysértésre hivatkozással - annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől
(7623 Pécs, Rákóczi út 34). A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz/Pécsi Járási
Hivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósággal való (kötelező vagy
választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Baranya
Megyei Kormányhivatal/Pécsi Járási Hivatal hivatali kapujára. Amennyiben a fél a közigazgatási perben
jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban
alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletének (a továbbiakban: IM rendelet)
9.

mellékletében

meghatározott

nyomtatványon

is

előterjesztheti

(további

tájékoztatás:

http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-egyes-ugyfajtakban). A felet a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a
halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat,
amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló
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okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről
annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.
INDOKOLÁS
Raposa István 7763 Egerág, Petőfi Sándor u. 18. szám alatti méhtartó 7763 Egerág, Pozsony u. 81.
alatti méhállományában 2020.08.31-én méhek nyúlós költésrothadásának kórokozóját mutatta ki a
laboratóriumi vizsgálat (iktatószám: M2020-30040483).
Az FM rend. 119.§ (1) bekezdése alapján ha a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség
leküzdésére vonatkozó részletes szabályok azt kötelezővé teszik, a járási hivatal a község, város,
megyei város, főváros, fővárosi kerület, (a továbbiakban együtt: község) egész területére kiterjedő teljes,
vagy annak egyes részeire kiterjedő részleges községi zárlatot köteles elrendelni. A részleges községi
zárlat minimális területe a helyi zárlati területet körülvevő három kilométer sugarú kör területe.
Az FM rend. 119.§ (2) bekezdése értelmében azt, hogy a zárlatot milyen állatfaj(ok)ra és milyen
ragályterjesztő tárgyakra kell elrendelni, a leküzdés részletes szabályai tartalmazzák.
Az FM rend. 119.§ (3) bekezdése alapján a zárlat alatt álló
a) községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit,
betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;
b) községbe tilos fogékony állatokat bevinni;
c) községben tilos állatokat közösen legeltetni, állatvásárt, -piacot, -felvásárlást vagy -kiállítást tartani,
fogékony állatot fedeztetni vagy termékenyíttetni;
d) községben a részletes szabályokban meghatározott esetekben a személyi forgalom is korlátozható.
Az FM rend.120. § (2) bekezdése szerint a járási hivatal a teljes zárlat alá helyezett községnek a
fertőzött

helytől

távol

eső

területeit

a

határvonalak

pontos

meghatározásával

a

betegség

megállapításakor vagy a betegség fennállása alatt is mentesítheti a községi zárlat alól, ha
a) a betegség a zárlat alá helyezett községben, illetőleg községrészben még nem terjedt el, továbbá
b) a mentesíteni kívánt részeknek a betegség iránt fogékony állatállománya a fertőzött területek
fogékony állatállományával egyáltalán nem érintkezett és
c) ezek a községrészek a betegségtől mentesek.
Az FM rend. 120. § (3) bekezdése alapján a járási hivatal a részleges községi zárlat elrendelése esetén
vázlatos helyszínrajzot köteles készíteni, és a települési önkormányzat jegyzőjének átadni. A
helyszínrajzon a község határát, belterületét, a fertőzött helyeket és a részleges községi zárlat alá
helyezett, illetőleg a mentesített területeket kell feltüntetni.
Az FVM rend. 17. § (1) bekezdése alapján 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.
Fentiekre tekintettel a Pécsi Járási Hivatal a rendelkező részben foglalt községek községi zárlat alá
helyezéséről döntött.
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A határozat a fenti jogszabályhelyek, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, valamint a 81. § (1) bekezdésének
megfelelően hozta meg, amely az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a közléssel válik véglegessé.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. torvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.
A Pécsi Járási Hivatal hatáskörét az FVM rend. 17. § (1) pontja és a földművelésügyi és hatósági
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 18. § (3) bekezdése, illetékességét a Kr. 14. § (5) bekezdése, valamint a 3.
mellékletének 1.3. pontja határozza meg.
Pécs, 2021. „időbélyegző szerint”
Dr. Csiki László járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Kuruczné Schmidt Erika
szakügyintéző

Kapják:
1. Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.
2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
3. Szalánta Közös Önkormányzati Hivatal 7811 Szalánta Hunyadi u. 63.
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
5. Irattár
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