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Elsőfokú állat-egészségügyi hatósági jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi 

HATÁROZAT - ot. 

Budapest X., XIV., XVI., XVII. kerületeinek határozatomhoz mellékelt térkép szerint körülhatárolt 

közigazgatási területére 

2021. július 05. napjától 

községi zárlatot rendelek el mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegségének 
megállapítása miatt. 

A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, 
a méhek beszállítása. A vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről, 
illetve feloldásáról Hivatalom intézkedik. 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából 
- a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

A zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható. 

A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből - a hatósági állatorvos által 
kiállított állatorvosi igazolás alapján kiadott hatósági engedéllyel - 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. 

A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség 
miatt helyi zárlat alatt. 

A községi zárlat területére vándoroltatás során méheket telepíteni tilos. 

Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható; ellene közigazgatási úton 
jogorvoslatnak helye nincs. 

E határozat ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási 
cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt 
megvalósító közigazgatási szervhez (Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) benyújtani. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró ügyfél elektronikus 
ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a 
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül kell előterjeszteni. A jogi képviselő nélkül eljáró 
természetes személy ügyfél elektronikus ügyintézésre nem köteles, választása szerint előterjesztheti 

Élelmiszerlánc0biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
1135 Budapest, Lehel u. 43-47. 

Telefon: 06-1/236-3980 Fax: 06-1/201-4416 
E-mail: godollo-bp-elelmiszer@pest.gov.hu
KRID: 129198778 Rövid név: GJAEUHEBP 
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