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VÉGZÉS 
 

 

Bánk község teljes közigazgatási területére 2022. szeptember 9. napjától mézelő méhek 

nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt 

 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT RENDELEK EL. 

 

A zárlat ideje alatt tilos a méhészetekből a mézelő méhek és termékeik, velük érintkezésbe 

került eszközök kiszállítása, méhek beszállítása, valamint vándorméhészek betelepedésének 

engedélyezése. 

 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás 

szempontjából - hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell 

vizsgálni. 

 

A végzés azonnal végrehajtandó. 

 

A Hivatal tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben a fent leírt kötelezettséget nem teljesíti, 

élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szab ki. Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legkisebb 

összege 15.000 Ft., legmagasabb összege 150.000.000 Ft. Az élelmiszerlánc-felügyeleti 

bírság ismételten kiszabható. 

 
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog csak a 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető 

jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

Jelen végzés a közléssel véglegessé válik. 
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I N D O K O L Á S 

 

Így határoztam, mert Nagy Árpád, (tenyészetkód: 8290971, tart.hely azonosító: 7009572) 

2610 Nőtincs, Madách út 26. szám alatti lakos tulajdonában lévő, 2610 Nőtincs, 700/7. 

helyrajzi szám alatti méhészetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság ÁDI/2022/0073715/EK-SRDTQS iktatószámú 

vizsgálati eredménye alapján mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség 

megállapítására került sor. 

 

A 70/2003. (VI. 27.) FVM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint: ”A 

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

legalább 5 km-es sugarú kör által határolt területre – a járási hivatal, községi zárlatot köteles 

elrendelni.” 

 

Mivel a fertőzött méhészet Nőtincs településen helyezkedik el, 5 km sugarú kör Bánk 

települést érinti ezért a rendelkező részben leírtak szerint határoztam. 

 

A Rendelet 27. § szerint: „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 

hivatal a megyei kormányhivatal hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti 

el.” 

 

A Hivatal a végzés azonnali végrehajtását az Ákr. 84. § a) és b) bekezdése alapján rendelte el. 

 

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem 

változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

 

A Hivatal a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára valamint a 114. § (1) bekezdésére 

figyelemmel adott tájékoztatást. 

 

A Hivatal hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) 

bekezdése és 1. melléklete, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 25. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, 

és az 56. § (1) bekezdése, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (g) pontja, 14. § (5) 

bekezdése és a 3. melléklet és a 18. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

Balassagyarmat, 2022. szeptember 9. 

Dr. Szabó Ágnes járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Címzett (HIV. KAPU) 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

2022.09.09 

13:00:44 +02'00' 

Dr. Barna Róbert 

járási főállatorvos 

2. Méhegészségügyi felelős: Puhovszki László – 2653 Bánk, Benczúr M. u. 16. (térti.) 

3. NMKH Agrárügyi Főosztály JÜÁO, 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2. - /KÉR/ 

4. Irattár 

mailto:ebao-bgyarmat@nograd.gov.hu

