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HATAROZA

K6knyelv (Bluetongue) betegs6g el6fordul6s6nak megdllapit6sa miatt

a Gyulai is Sarkadi fdrds iAe$kessdgi teriiletin:

Elek,

Gyula,

K6teryhfza'

Kiitery6n'

L6kiishiza Br6da major 6s az att6l6szakra l6v6 kiilteriileti r6sz,

M6hke16k,

Sarkad,

Sarkadkeresztfr

telepiildsek kiizigazgathsi teriiletdn elhelyezett, bluetongue-ra fogdkony 6llatokat tart6

6llat6llom6nyok esetdben az alibbi

int6zked6seket rendelem el.
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az ellomenyoka megfigyeldsi z6rlatot kell elrendelni;

a megfigyel6si zdrlat alatt 6l16 6llomrinyokba az int6zked6s alapj 6ul szolgril6 kitrir6s(ek)
megdllapitrisrit6l sziimitva 40 napig fogdkony iillatot besz6llitani 6s onnan kiszdllitani
tilos,

a fogdkony 6llatok kisz6llit6s6ra vonatkoz6 tilalom al6l azonnali v6g6s vagy a
v6d6kcirzet mds telepiil6sdre ir6nyul6, tov6bbtafiesi c6llal tdrtdn6 kiszAllit6s esetdn az
6llattart6 kdrelem6re a B6k6s Megyei Kormrlnyhivatal Elelmiszerlii'nc-biztonsiigi ds
Allat-egdszsdgiigy i Igazgat6sdga (tovribbiakban: MKH ELBAI) adhar felmentdst, ia az
el6zetesen elv6gzett diagnosztikai vizsg6latok kedvez6 eredm6nye alapj6n a k6knyelv
betegs6g gyanrija a telepen a sz6llit6s id6pontjiban kizdrhat6;

az d.llatd'llomtuyokat a helyszinen a B6k6s .MKH ELBAI 6ltal kijeldlt allatorvosnak
meg kell vizsg6lni; 6s a betegs6gre gyanirs 6llato(ka)t (tdbb ilyen Sllat kdziil a
betegs€gre legjellemz6bb tiineteket mutat6 6llatot) diagnosaikai cdllal le kell 6lni,
illetve a le6lds helyett vagy ̂ zon kivtl a betegs6gre gyanris dllatokb6l a bluetongue
meg6llapit6s6ra irdnyul6 laborat6riumi vizsg6lat c6lj6b6l a k6szenl6ti tervben
meghatdrozott mintdt venni, a vizsg6lati mint6t a Nemzeti Referencia Laborat6riumba
(tovdbbiakban: NRL) elkiildeni;

. nyilvrintart6st kell k6sziteni azok6l a helyekr6l, amelyek el6segithetik a k6rokoz6
6tviv6 trildl6s6t, vagy mened6ket nyrijtanak sz|mira, els6sorban azokr6l a helyekr6l,
amelyek kedveznek a k6rokoz6 6tviv6 szaporod6s6nak;

. a hat6silgi megfigyel6s id6tartama alatt bekdvetkezett elhulliis eset6n annak ok6t fel kell
deriteni, a betegs6g megrillapit6s6hoz sziiksdges vizsg6latokat elvdgezni, 6s vizsg6lati
anyagot az NRL-be kiildeni.

A hatitrozat ellen a kcizl6st k<ivet6 15 napon beliil a B6k6s Megyei Korm6nyhivatal
ElelmiszerliLnc-biaonsrigi 6s Allategdszsdgiigyi Igazgat6 siryiltoz (Cim: 5600 B6kdscsaba,
Szerdahelyi utca 2.) cimzett, de hivatalomndl benyrijtott illet6kmentes fellebbez6ssel lehet 6lni.
A fellebbez6s elektronikus fton nem terjeszthet6 be.

A hathrozat fellebbez6sre tekintet n6lkiil v6grehajtand6.

A hat6rozat kcizl6se az 6rintett telepill6seken helyben szok6sos m6don val6 nyilv6nos kozzdtdtel
irtj en tdrt6nik.

INDOKOLAS

A Nemzeti Elelmiszerldnc-Biaonsiigi Hivatal Allat-eg6szsdgtigyi Diagnosztikai
Igazgat6siry{nak,M2014-20054423 sz6mt eredm6nykdzloje szerint Gyula telepiil6sen
k6knyelv betegs6g el6fordul6sa kert.ilt meg6llapitisra, ezdrt a k6knyelv betegs6g elleni
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vddekez6s szabrilyair6l sz6l6 3l/2009. (111.27.) FVM rendelet (a tov6bbiakban: Rendetet) l0.g
(3) bekezd6s6nek a) pontja, 9.$ (1) bekezd6se 6s 5.$ (1) bekezd6s a) pontja, valamint a
4l/1997.(V.28.) FM rendelettel kiadott Allateg6szs6gtigyi Szabillyzat 123.$ (2) bekezdds bb)
pontja alapjrin a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hat6roztam.Az elj6r6s sor6n hateskdrdmet
az dlelmiszerldncr6l 6s hat6sdgi feliigyeletdr6l sz6l6 2008. 6vi XLVI. tcirvdny (a tovdbbiakban:
Eltv.) 51.$ (3) bekezd6s b) ds i) pontjai, a ftivarosi 6s megyei korm6nyhivatalok mezdgazdas6gi
szakigazgat6si szerveinek kijel6l6s6r6l sz6l6 32812010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a
toviibbiakban: Korm. rendelet) 6.$ (5) bekezddse valamint a Rendelet 10.$ (3) bekezd6s a)
pontja biztositotta, illetdkessdgemet a Korm. rendelet 3.$ (5) bekezd6se 6s 3. melldklete szerint
iillapitottam meg.

Haterozatomat a kdzigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltates 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004.
dvi CXL. tdrvdny (a tovdbbiakban: Ket.) 71.$ (1) bekezd6s6nek, valamint a 72.$ (l)
bekezdds6nek megfelel6en adom ki.

A fellebbez6s jog6r6l 6s annak m6djrir6l aKeI.72. $ (l) bekezdds da) alpontja, 98. $ (1) ds 99. $
(l) bekezddse, valamint a Korm. rendelet 4.$ (2) bekezd6se alapj rin adtam t6jdkoztat6st.

A haterozatnak fellebbez€sre val6 tekintet ndlkiil tdrt6n6 azonnali v6grehajt6siit az Eltv. 42.$ (1)
bekezdds d) pontja alapj dn rendeltem el.

A fellebbez6s illet6kmentessdg6t az illetdkekr6l sz6l6 1990. dvi XCIII. tdrvdny 33. $ (2)
bekezd6s 25. pontja 6llapitotta meg.

A hat6rozat nyilv6nos kdzzdtftel ttj6n tUrtdn6
alapj6n rendeltem el.

Kel t .  Gyula,20l4.  november 25.

kdzl€sdt a Ket. 80/A.$ (l) bekezd6s d) pontja

A hat6rozatot kapi6k:

l.-9./ Elek, Gyula, K6tegyhdza, Kdtegy6n, L6kdsh6za, M6hkerek, Sarkad, Sarkadkereszttr,

Telepiilesi Onkormiinyzat J egyz6je, nyilv6nos kozzdtdtel c6ljAb6l

7.. B6k6s MKH Elelmiszerldnc-biaons6gi 6s Allateg6szs6giigyi Igazgat6sdga, B6k6scsaba
8. Telepiil6seken dolgoz6 hat6srigi, jogosult 6s szolgAltat6 illatorvos(ok), Szdkhelyen
9. Hat6rozatgyrijt6
10. Iratt6r


