VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELY! JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-07/SZOMJH-ÉBÁ0/00424- 1/2020.
Ügyintéző: Dr. Füzi Ákos
Telefon: 94/513-849

Tárgy: Mézelő méhek nyúlós költésrothadása
fertőző betegség miatt elrendelt
települési ( községi ) zárlat feloldása Szombathely, Gencsapáti, Sé, Torony,
Dozmat és Nárai települések
közigazgatási területei vonatkozásában
Mellékletek: Hiv. szám: VA-06/AKF04/01908-2/2019.

HATÁROZAT
Elsőfokú élelmiszerlánc felügyeleti, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörömben
eljárva a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség miatt, a VA-06/AKF04/019082/2019. számú határozattal Szombathely, Gencsapáti, Sé, Torony, Dozmat és Nárai települések
közigazgatási területére elrendelt
települési ( községi ) zárlatot feloldom.
E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől
számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a
határozat felülvizsgálatát a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (9021 Győr, Szent István
u. 5.) (2020. április 1. után: Győri Törvényszéktől). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot
hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal, 9700
Szombathely, Zanati út 3.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi 1. törvény ( a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.
Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság
a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően
módosíthatja.
A keresetlevelet a járási hivatal a benyújtástól számított 15 napon belül továbbítja a fővárosi és megyei
kormányhivatalhoz, amely a felterjesztett iratok alapján vizsgálhatja, hogy felügyeleti eljárás indítása
szükséges-e.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási
bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti
meg.

- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9700 Szombathely, Zanati út 3. 9701 Szombathely, Pf. 33
Telefon (06 94) 506 847; (06 94) 506 848; Fax (06 94) 513-849 E-mail eba.szombathely@vas.gov.hu
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Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó
szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet
a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §
ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél [https://e
kormanyablak. kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával, hivatali kapu
azonosítója: VASEMEGSZ1, 527343327 (KRID)].
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági
eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (111.18.) IM rendeletben meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari
koziqazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok oldalon is elérhetőek.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az
azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor
azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása,
ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás
tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági
igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges
köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének
keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási
szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Németh József 9700 Szombathely Hermán u. 21. szám alatti lakos 16 méhcsaládból álló, 9700
Szombathely 11988 hrsz. alatti telephelyen tartott méhészetében 2019. augusztus 29- én kelt, M201930041644 iktatószámú intézeti lelettel mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző megbetegedés
került megállapításra.
Ennek megfelelően hatóságom a 2019. augusztus 29- én a VA06IAKF041001879-2/2019 iktatószámú határozattal a fenti méhészetben helyi zárlatot., majd 2019.
szeptember 03- án, a VA-06/AKF04/01908-2/2019.számú határozattal a fent felsorolt települések
közigazgatási területére a kitörés körüli 5 km sugarú körzetében települési ( községi ) zárlatot
rendelt el.
Hatóságom a fenti méhészetet a 2020. április 02- án kelt, VA-0076/SZOMJH-ÉBÁ0/00173-3/2020.
iktatószámú határozattal felszámolta. Ennek következtében a települési ( községi ) zárlat további
fenntátása okafogyottá vált.
Hatóságom hatásköre az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32.
§ (1) bekezdés f) pontján, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (Xll.2.) Kormányrendelet 13. § g) pontján és 18.§ (3) bekezdés a)
pontján alapul.
llletékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.)Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. melléklete, valamint a
383/2016.(Xll.2.)Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése és 3. melléklete határozza meg.
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Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki. A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr.
114. § (1) bekezdése, továbbá a Kp. 13. § (4) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a
tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam
tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél
elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a E-ügyintézési törvény rendelkező részben
idézett szabálya tartalmazza.
A bírósági eljárás illetékének mértékét az ltv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam
meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az ltv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Szombathely, 2020.május 06.
yörgyi járá i hivatalvezető
í ásából:
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Kapják:
1. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
2. Gencsapáti Község Önkormányzata, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
3. Séi Közös Önkormányzati Hivatal, 9789 Sé, Szabadság u. 29.
4. Torony Község Önkormányzata, 9791 Torony, Rohonczi u. 6.
5. Dozmat Község Önkormányzata, 9791 Dozmat, Fiumei u. 26.
6. Nárai Község Önkormányzata, 9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.
7. Vas Megyei Kormányhivatal ÉBFF - Szombathely
8. Irattár
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