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Tatabánya, Környe, Vértessomló, Tata, Vértesszőlős és Baj településekre elrendelt községi 

zárlat ügyében első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az 

alábbi döntést: 

 

 

Határozat 

 

A KE-06/ÁÉH/00526-7/2020. iktatási számmal Tatabánya, Környe, Vértessomló 

településekre - mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség miatt - elrendelt községi 

zárlatot feloldom. A Baj, Vértesszőlős, valamint Tata területére elrendelt községi 

zárlatot fenntartom. 

 

E döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs 

helye. A határozatot sérelmesnek tartó fél a véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre 

hivatkozással – közigazgatási pert indíthat.  

 

„Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében foglalt ügyfelek számára a 

közigazgatási per iránti keresetlevél benyújtására elektronikus úton az IKR rendszeren 

keresztül, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalnak 

címzett elektronikus űrlap útján van lehetőség. Az IKR rendszer az alábbi úton érhető el: 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client.  

 

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeken kívüli ügyfeleknek a 

keresetlevelet „A közigazgatási perrendtartásról” szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.) 7. § (1) a) pontja és 39. § (1) bekezdése alapján a vitatott közigazgatási cselekmény 

közlésétől számított 30 napon belül kell a Győri Törvényszéknek (9021 Győr, Szent István út 

6.) címezve, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályánál benyújtani. Tárgyalás tartását a 

felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.  

 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági 

eljárás illetéke 30 000 forint. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client


 

Indokolás 

 

A Vérteserdő ZRt. Tatabánya, hrsz.: 0886/2. alatt tartott méhállományában, továbbá a 

Vérteserdő ZRt. Vértesszőlős, hrsz.: 044. alatt tartott méhállományában a helyi zárlat 

feloldásra került, újabb megbetegedés a községi zárlattal érintett területeken nem történt, ezért 

Tatabánya, Környe, Vértessomló területén a községi zárlatot feloldom. Mivel Baj község 

területén mézelő méhek enyhébb költésrothadása miatt egy méhállomány továbbra is helyi 

zárlat alatt áll, és a helyi zárlat alatt álló méhállomány körül 5km sugarú körben a községi 

zárlatot fenn kell tartani, ezért Baj, Vértesszőlős, valamint Tata területére elrendelt községi 

zárlatot fenntartom. 

 

Határozatom jogalapja a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről” szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 17. §- a és 20. §- a. 

Hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

34. § (3) a. pontja, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) b.) pontja állapítja 

meg. 

 

Illetékességemről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. számú melléklete rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárásáról az Ákr. 116.§ (1) bekezdése alapján döntöttem.  

 

A közigazgatási per indításának a lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján, 

közigazgatási per kezdeményezése esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a 

Kp. 5. § (1)-(2) bekezdései, a 13. § (3) d), 39. § (1) és 77. § (1)-(3) bekezdései alapján, az 

elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékéről és a perben a feleket megillető illeték 

feljegyzési jogról „Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 

62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.  

 

 

Tata, a dátumbélyegző szerinti időpontban 

 

 

Hajasné dr. Hertelendi Valéria hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Csonka Zsófia 

járási főállatorvos 

 

 

Erről értesülnek:      

 

- Tatabánya Község Jegyzője 

- Környe Község Jegyzője 

- Vértessomló Község Jegyzője 

- Baj Község Jegyzője 

- Tata Város Jegyzője 
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- Vértesszőlős Község Jegyzője 

- Brunner Sándor méhészeti szaktanácsadó (brunner.sandor@omme.hu) 

- Izing József méhegészségügyi felelős, 2800 Tatabánya, Kossuth kert u. 1. 

- Somhegyi János méhegészségügyi felelős, 2851 Környe, Szabadság u. 6. 

- Petényi Gergely méhegészségügyi felelős, 2824 Várgesztes, Arany J. u. 51/A. 

- KEMKH ÉBÁF (elba@komarom.gov.hu) 

- Irattár 
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