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Tárgy: Védőkörzet elrendelése 

 

Határozat 

 

Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Nagyréde, 

Abasár és Visonta települések teljes közigazgatási területére – mézelő méhek nyúlós 

költésrothadásának megállapítása miatt, az ott tartott és/vagy ideiglenesen letelepült 

méhészetekre vonatkozóan – 2020. szeptember 16-tól az alábbi védőkörzeti intézkedéseket 

rendelem el.  

 

1.) A zárlat alá vont területről méheket, méhészeti termékeket kiszállítani vagy áthelyezni tilos! 

2.) A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható. 

3.) A védőkörzeti zárlat alatt álló méhészetek valamennyi méhcsaládját – nyúlós költésrothadás 

szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni.  

A területen illetékes méhegészségügyi felelős és elérhetősége: Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, 

Nagyréde - Ludányi Béla (70/210-6171); Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi, Gyöngyös: Bognár Éva 

(70/210-6171); Abasár, Visonta: Fülöp Péter (30/678-0802). 

4.) A vizsgálatokat a megfigyelési idő teljes tartama (minimum 60 nap) alatt 14 naponként meg kell 

ismételni. A méhészetek tulajdonosai kötelesek a vizsgálatokat segíteni, a betegség gyanújáról 

 a méhegészségügyi felelőst és/vagy a hatósági állatorvost haladéktalanul tájékoztatni. 

5.) A járványügyi nyomozást segítendő – az esetlegesen betegség hordozó méhészetek felderítése 

érdekében – a települési önkormányzat nyilvántartásában szereplő, a zárlat alá vont területen 2020. 

július 16. óta megfordult és/vagy jelenleg is ott tartózkodó vándorméhészetekről szóló adatokat juttassák 

el a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi Osztályára (3200 Gyöngyös, Deák Ferenc út 17/2.; 37/500-304). 

6.) A zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos 

engedélyével – a méheket a mézelő méhek nyúlós költésrothadására vonatkozóan megállapított, a zárlat 

enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre 

történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll. 
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7.) A járási főállatorvos az engedélyt a hatósági állatorvos által – a területre kijelölt 

méhegészségügyi felelős vizsgálata alapján – kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Ha  

a kiszállítás másik állategészségügyi járás vagy megye területére történik, az engedély csak a fogadás 

helye szerint illetékes hatóság 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. 

8.) A méhészet tulajdonosa köteles a méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét 

letelepedése után, az érkezést követő munkanapon 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. 

 

A zárlati intézkedések visszavonásig, de legalább 60 napos időtartamra érvényben maradnak. 

 

A védőkörzeti intézkedésekről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni 

kell. 

 

A védőkörzetben elrendelt intézkedések megsértése esetén az arra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki vagy egyéb intézkedést foganatosít. 

 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves 

Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell 

benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 

cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését 

azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi 

képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási 

határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illeték-feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági 

eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor. 

 

 

Indokolás: 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, mert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2020-10049201 iktatószámú eredményközlője alapján 

Gyöngyös településen mézelő méhek nyúlós költésrothadása került megállapításra. 

 

A méhbetegség megállapítását követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább  

öt km-es sugarú kör által határolt területre – védőkörzeti intézkedéseket kell elrendelni. 

 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (a továbbiakban: 

Éltv.) 51. § (3) bekezdés e) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja biztosította 
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jogkörömben eljárva, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése alapján  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-a 

szerint hoztam meg. A határozat kiegészítéséről az Ákr. 91. § (1), (3), (4) és (5) bekezdése alapján 

intézkedtem. 

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 2. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást az Ákr. 112.§,114. § valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) a) pontja, 37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9. § 

alapján adtam." 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:  

 

     Dr. Koren János 

agrárügyi főosztályvezető 

 

 

 

Erről értesül: 

1. Gyöngyöstarján település jegyzője 

2. Gyöngyös város jegyzője  

3. Nagyréde település jegyzője 

4. Gyöngyösoroszi település jegyzője 

5. Gyöngyössolymos település jegyzője 

6. Gyöngyöshalász település jegyzője 

7. Abasár település jegyzője 

8. Visonta település jegyzője 

9. Nagyréde település jegyzője 

10. Gyöngyösi Járási Hivatal  

11. Gyöngyösi Járási főállatorvos  

12. Ludányi Béla méhegészségügyi felelős (3200 Gyöngyös, Püspöki út 49/2.) 

13. Bognár Éva méhegészségügyi felelős (3200 Gyöngyös, Püspöki út 49/2.) 

14. Fülöp Péter méhegészségügyi felelős (3261 Abasár, Május 1. út 11.) 

15. Irattár 
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