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Határozat

A Nagykökényes, Heréd település teljes közigazgatási területére – mézelő méhek nyúlós
költésrothadása miatt, a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi

Osztálya

által

HE/ÉBÁO/43-12/2018.

iktatószámú határozatával – elrendelt védőkörzeti intézkedéseket feloldom.
A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél (Heves Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger. Pf. 132.) a
felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására
halasztó hatálya nincs, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti
kérelemben kérheti a bíróságtól. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a tartalmazza. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a 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.
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Indokolás:
A rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, mert a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi
Járási

Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi

Osztálya

(a

területre

kijelölt

méhegészségügyi felelős vizsgálatai alapján is) arról tájékoztatott, hogy a Heréd és Nagykökényes
településeken

megállapított

mézelő

méhek

nyúlós

költésrothadásával

kapcsolatos

korlátozó

intézkedéseket – a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletben előírtaknak megfelelően – végrehajtották, a
kitörési pont körüli 5 km sugarú körre elrendelt védőkörzetben a 60 napos megfigyelési idő alatt elvégzett
diagnosztikai vizsgálatok negatív eredménnyel lezárultak, és a zárlat alatt álló területen már egy hely
sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt.
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
jogkörömben eljárva, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése alapján, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. §
(1) bekezdése szerint hoztam meg.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 2. § (1) bekezdése határozza meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) pontja,
37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9. §-a alapján adtam.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

Dr. Koren János
főosztályvezető
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