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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KISKUNFÉLEGyHAZI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
ELLENORZO HIVATAL

Ügyiratszám: BK-07I/ 6-20 12014. Tárgy: Állatvásár forgalmi
korlátozásának elrendelése

Ügyintézo: Dr. Vidéki 1Fazekasné Hiv.szám:
Melléklet:

Határozat

A 2014. november 9. napján Kiskunfélegyháza településen a piactér területén tartandó
kirakodó- és állatvásárra a kéknyelv betegség magyarországi megjelenésével kapcsolatban
elrendelt intézkedések betartásának biztosítása céljából

kérodzo állatok beszállítását megtiltom.

A vásárra szarvasmarha, juh, kecske és egyéb kérodzo állat nem szállítható be, nem árusítható.

Jelen határozat ellen a kézhezvételt követo naptól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Igazgató
Foállatorvosához címzett, az elsofokú élelmiszerlánc - felügyeleti hatóságnál három példányban
eloterjesztett fellebbezésnek van helye.
Az elsofokú határozat elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal (Kecskemét, Deák F. tér 3.) 10025004-00299657- 00000000 számú számlájára a
fellebbezés benyújtásával egyidejuleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtorténtét annak igazolására
alkalmas dokumentummal igazolni. A jogorvoslati eljárás díját, a számlájára átutalás vagy
készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
fellebbezéssel támadott határozat számát, a ,jogorvoslati eljárási díj" megnevezését és az ügyfél
adószámát, illetve adóazonosító jelét.

Határozatornat a fellebbezés re való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítom az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérol szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban: Éltv.) 42. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján.

Indokolás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) 02.3/2827/024/2014. számú
határozatával a kéknyelv betegség kitörése miatt megállapította védokörzetet Kiskunfélegyháza
településre is kitetjesztette.

A védokörzetre vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság - a kéknyelv betegségre fogékony fajokhoz
tartozó egyes állatok szállításának ellenorzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a
2000/75/EK. irányelv szabályairól szóló 1266/2007/EK. rendelete, valamint a NÉBIH
02.3/2827/007/2014. számú korlevele határozza meg.

A szabályozás értelmében védokörzetben tartott állatvásárra kizárólag védokörzetbol származó
fogékony állat hozható be és kizárólag védokörzetbe szállítható ki.

Tekintettel a Kiskunfélegyháza településen tartandó vásár országos jellegére, a vásáron a fenti
szabályozásnak megfelelo állatmozgás, ennek ellenorzöttsége, nyomon követhetosége nem
biztosítható.
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A jelen vásár esetében a vásár területére, a kéknyelv betegségre fogékony állatok (kérodzok)
beszállítását a fennálló aránytalanul nagyjárványügyi kockázat miatt tiltottam meg.

Az Éltv. szerint:

,,51. §
(3) Állatbetegség megelozése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása,

kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és
elteIjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott
esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához
szükséges mértékben és ideig:

e) forgalmí korlátozás;
r) az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó tevékenységének korlátozása, feltételhez
kötése, felfiiggesztése;..."

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 4111997.(V.28.) FM. Rendelet 1. sz. mellékletének
62. § (2) bekezdése kimondja:
(2) Az állatvásárra vagy helyi kiállításra történo állatszállítás állat-egészségügyi feltételeit a
rendezvény helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
határozza meg.

Tájékoztatom, hogy a késobbi vásárokon a kérodzo állatok beszállításáról a betegség pillanatnyi
helyzete és a korlátozás alá eso körzethatárok figyelembe vételével a járványügyi kockázatokat
mérlegelve döntök.

Határozatomat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítottam az Éltv. 42. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az intézkedés késedelmes teljesítése a
járványveszély miatt súlyos kárt okozna.

Hatásköröm és illetékességem a fovárosi és megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási
szerveinek kijelölésérol szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, 6. § (5)
bekezdése, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.)FM. Rendelet
1. sz. mellékletének 62. § (2) bekezdése határozza meg.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. (továbbiakban: Ket.)?1. § (1) bekezdése és 72. § (2) bekezdése alapján hoztam meg.

A fellebbezési jog lehetoségérol és feltételeirol Ket. 98. § (1), 99. § (1), 101. § (1), 102. § (1)
bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A fellebbezési eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szervei elott kezdeményezett eljárásokban

fizetendo igazgatási szolgáltatási díjak mértékérol, valamint az igazgat~si szolgáltatás' .íi-f.tl.e~nekszabályairólszóló63/2012.(VII.2.) VMrendelet4. § (5)bekezdésénekmegfelelo ~tM~m~teg

.

ésq~~,í
.~ ~
"d,~ I>h~,

Kiskunfélegyháza, 2014. november 05. ( ct
. ,

.

"l'iZWJ
.
#J,~'

( -s: . -ol.; /' W

. \ -'iJJiJj!iJ'; 3'
.,. 1iS~'

m

'

,<!'J1:",?-;:;J

';?;' '"ü''i,Y

Dr. Vidéki Zsol ~,/ci ,Hu337.004 J
járási foállatorvo "9:fy~$'ilOállat~ ~<S!~

"' , 13\'Z'~~'-,
Errol értesül:

1. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
ci) Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet

3. Kiskunfélegyházi járási Hivatal
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ÁLBÁI
5. Irattár

~ 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1
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