
 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 7300 Komló, Berek u. 3.  
� +36-72 581-390 � +36-72 581-389  

� komlo.ebao@baranya.gov.hu  Honlap: www.bamkh.hu 

 

HATÁROZAT 

 

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő 

települések közigazgatási területén elhelyezett, bluetongue-ra fogékony állatokat tartó állatállományok 

esetében az alábbi 

intézkedéseket rendelem el. 

 

•  az állományokra megfigyelési zárlatot ; 

•  a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  

megállapításától számítva 30 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos, 

•  a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet 

más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó 

kérelemére a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és 

Talajvédelmi Főosztálya (továbbiakban: BMKH ÉbNT) adhat felmentést, ha az előzetesen 

elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség 

gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható; 

• a Földművelésügyi Értesítő LXV. évfolyamának 2. számában megjelent dr. Bognár Lajos 

országos főállatorvos 1/2015. számú határozatában elrendelésre került, hogy a kitörés 

helyén és az azt körülvevő 20 km-es sugarú körben kötelez ő a vakcinázás , amely során 

minden kéknyelv betegségre fogékony háziállatot (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske) be 

kell oltani a megfigyelési zárlat alá helyezett állományokban. A vakcinázást állami költségre 

hatósági és közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosok végzik. Az első oltást 

az állomány klinikai vizsgálatával kell egybekötni; 

• a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi 

vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát kell venni, a vizsgálati mintát a 

Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) kell elküldeni; 
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• a vakcinázott állatokról kötelező nyilvántartást vezetni; 

• a megfigyelési zárlat alá helyezett állományokban a jó mezőgazdasági gyakorlatnak 

megfelelően, állattartónak saját költségére kell a törpeszúnyog irtást elvégezni vagy 

elvégeztetnie. 

•  továbbá nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó 

átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, 

amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának; 

•  a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell 

deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati 

anyagot az NRL-be küldeni. 

 

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (7623 Pécs, 

József A. u. 10.) címzett, de hivatalomnál (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 7300 

Komló, Berek u. 3.)  benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton 

nem terjeszthető be. 

A döntés elleni fellebbezési eljárás díja  10.000 Ft. 

A fellebbezési eljárás díját a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00304294-00000000 számlájára, 

átutalás vagy a számlára történ ő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.  A fizetési megbízás 

közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati 

eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. 

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.  

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján 

történik. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának 

M2015-30047259 iktatószámú eredményközlője szerint, 2015.09.22-én Liptód településen kéknyelv 

betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 

szóló 31/2009. (III.27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja, 9.§ 

(1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 41/1997. (V.28.) FM rendelettel kiadott 

Állategészségügyi Szabályzat 123.§ (2) bekezdés bb) pontja és a Földművelésügyi Értesítő LXV. 

évfolyamának 2. számában megjelent dr. Bognár Lajos országos főállatorvos 1/2015. számú 

határozata alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Az eljárás során hatáskörömet és illetékességemet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, fővárosi és 
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megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

Kormány rendelete 2. § (5) bekezdése, a 13. § b) és c) pontja, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

5.§ (8) bekezdése, továbbá az Éltv. 25.§ (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés c) d) pontja, 27.§ (1) 

bekezdés d) pontja, 35. § (3) bekezdése a) és c) pontja és 56. § (1) bekezdése határozza meg. 

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének 

megfelelően adom ki. 

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) 

bekezdés d) pontja alapján rendeltem el. 

A fellebbezési jogot a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdése, a 102.§ (1) bekezdése szerint biztosítottam. 

A fellebbezési díjat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján 

rendeltem el. 

Komló, 2015. szeptember 25.    

dr. Hessz Gabriella járási hivatalvezető 

felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 dr. Simonné dr. Hódosi Szilvia 

 járási f őállatorvos 

 

A  határozatot kapják: 
1. A mellékletben szereplő Települési Önkormányzat Jegyzője, nyilvános közzététel céljából (elektronikusan) 
2. BAMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya 7623 Pécs, Megyeri u. 24. 
(elektronikusan) 
3. Településen dolgozó jogosult és szolgáltató állatorvos(ok) (elektronikusan) 
4. Irattár 
 
 
 



4 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 7300 Komló, Berek u. 3.  
� +36-72 581-390 � +36-72 581-389  

� komlo.ebao@baranya.gov.hu  Honlap: www.bamkh.hu 

 
 
 
 
 


