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A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében
eljárva meghoztam az alábbi

HATÁnozAToT.
Ú.irigyOs, Szabadkígyós telepütések teljes közigazgatási területére, valamint Békéscsaba
kÜlterÜletének a mellékelt térkép szerinti részére madárinfluenza megállapítása miatt

védőkörzetet
rendelek el.

A település határán a fő közlekedési utakon ,,Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt" feliratú
táblát kell elhelyezni.

A védőkörzetbe tartoző baromfitartó gazdaságokra, házté4i udvarokra az alábbi
intézkedéseket rendelem el :

,A telepÜlésen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a
gazdaságludvar k1.;elölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható vagy
az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a
kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára
szÜkséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott
madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.
A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely
kellŐképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi
táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.
A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell
venni.

A gazdaságok be-és kijáratánáljárművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és
fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt,
járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távoző személyek járműveit is,
haladéktalan ul takarítan i, fertőtlen íten i kel l.

A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az alábbiakat kell betartaniuk:- Öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy teljes egyszer-használatos vagy
fertőtlen íthető védőruházat viselése,

- a gazdaság bejáratábankéz- és lábfertőtlenítés,
- a látogatási naplóba a gazdaságba belépó minden személy adatainak bejegyzése.
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A baromfiállománYokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik
klinikai vizsgálat céljából, szükség esetén minlai vesznek az állományból. Fa. ellenőrzésről
jegYzőkÖnYv készül. Az állomány állatorvosi ellenőzését és diagnosztikai vizsgálatát az
állattartók tűrni kötelesek.

A gazdaságba csak engedélyemmel vihető be baromíi, más, fogságban tartott szárnyas,
valamint háziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, ametyet<nek csak az emberi
lakóhelYÜl szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve
fogságban tartott madarakkal, vala m int ketreceikkel.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a
termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az aláibiakra:- a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 2Oo/o-ot,- a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az So/o-ot,- egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3o/o-ot,- bárminemŰ, a madárinfluenzára utaló klinikaitünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson
keresztül.

Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell, a védőközet területéről állatihullák kiszállítását közvetlen ártalmatlanítás céljára lgazgatóságom kérelemre
engedélyezheti,

A védőközetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó
haszná|t alom, trágya, hígtrágya kivite|e, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat
felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madáriniluenza vírusának
ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy késóbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás
céljából.

A védőközetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak,
kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése, továbbá
tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállómány újratelepítése céljából
történő szabadon engedése.

A védőkÖzet területén belül tilos - a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás
kivételével - a baromfi vagy más, fogságban tartott maáarak, tojás és á baromfi vagy más
madarak hulláinak gazdaságokből az utakon történő és vasúti szállítása.

A szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás
vagy megállás nélküli átszáll ításra.

lgazgatóságom bizonyos feltételek teljesülése esetén külön kérelemre en9edélyezheti- védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hútőháziroal a baromfihús
kiszállítását,
- a védőkÖzetben lévő gazdaságból származő, azonnali levágásra szánt baromfi kljelölt
vágóhídra való közvetlen szállítását;
- a védőkÖzeten belül elhelyezkedő gazdaságból származó tojásokból kikelt napos baromfi
MagYarország területén lévő és |ehetőleg a védő- és megfigyelési közeten kívül fekvő
gazdaságba vagy annak egy termelési egységébe való rözveilen szállítását;
- a tojásrakás előtt álló baromfi közvetlenül, lehetőleg a védő- vagy megfigyelési körzeten
belül található meghatározottgazdaságba vagy annak termelési egységené Jialtitását;- a keltetőtojás beszállítását a védőkörzetben lévő kijelölt keltetőbe, valamint a
védőkörzetben elhelyezkedő valamely gazdaságból bármely keltetőbe,
- étkezési tojás szállítását.



A védőközetre e|rendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése
befejezésének napjától számított legalább 21 napig, illetve addig kell fenntartani, amí9 a
védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokat a készenléti terwel összhangban meg nem
vizsgálták.

A védőkörzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon
értesíteni kell.

A határozat ellen.15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Álatvédelmi lgazgatóság. lgazgatőjához címzett (1o24 Buda[est, Keleti
K. u. 24,), a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
FŐosztályához, (5600 Békéscsaba Szerdahelyi u. 2) két példányban benyújtott illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.
Ahatározat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal vé9rehajtandó.

lndokolás
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi
Diagnosztikai lgazgatóságának M2016-,t0060822, M2016-10060083 számú eredményközlői
szerint Ujkígyós településen magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása
kerÜlt megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLV|. törvény (a továbbiakban
Énv.; sl § (3) e) bekezdésJalapjáá védőközetet jelöltem ki.

A 14312007. (Xl1.4,) FVM sz. rendelet 16. §-a alapján az illetékes hatóság a betegséggel
érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 3 km sugarú kör által határolt térüÉten
védőközetet rendel el. A védőkörzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés
részletes szabályairől szóló FVM rendelet 17. § (2) és a 18-29. §-a alapján határoztam meg.
Az állattartó közreműködési kötelezettségét az É[v. 18.§ (1) bekezdésének g) pontja
alapján írtam eló.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az Éltv. 51, § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szólő 6812015. (lll. 30.) Korm. rendelet 5. §(5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66t2O15. (lll. 3o.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a
kÖzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szőló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-72. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket,98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a
megyei kormányhivatalok mezőgazdaságifeladatainak meghatározásáről szóló 68/2015. (lll.
30.) Korm, rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés
illetékmentességéről az illetékekről szóló többször módosított 199O. évi XClll. törvény 33. §
(2) bekezdésének 25.) pontja alapján rendelkeztem.



Az azonnali végrehajtást a 2008. évi XLV| törvény
101 .§ (5) bekezdés e) pontja alapján írom elő.

Békéscsaba, 2016, december 02, 
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Erről értesülnek:

42.§ (1) bekezdés d) pontja és a Ket.

.\. Gajda Róbert
'.,,, korm ánymeg bí zott nevébe n é s
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Dr. Tóth Gábor
, megyeifőállatorvos t,,X.--{
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1. Békés Megyei Kormányhivatalt vezelő-"'- Kormánymegbízott részére e-mail.,
vezeto@bekes.§tov.hu; ved.titkar@bekes.qov.hu
2, Dr. Sproch Ágnes, járásifőállatorvos, Békéscsaba
3,. Valamennyi állatorvos részére

4) Újt<igyós Polgármesteri Hivatal jegyzqe,5661 Újkígyós, Kossuth L. u.41.
5. Szabadkígyós Polgármesteri Hivatal jegyzője,5710 Szabadkígyós, Kossuth tér 1 ,

6, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, 5600 Békéscsaba,
Szent lstván tér 7,
7. Dr, Marosvölgyi Emese Békéscsabai járási hivatalvezető, Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal e-mail. : bekescsaba, iaras@bekes.qov. hu
8. NÉBIH Állategészségügyi es A )9. Országos Járványvédelmi Központ (oik@nebih.qav.ht]; barnas@nebih.qov.hu)
10. Békés Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békéscsaba Derkovits sor 2.

(e-mail. : titkarsaq@dar.antsz. hu)
1 1 . Baromfi Termék Tanács, 'l392 Budapest 62. Pf .:292 (titkarsaq@maqvarbaromfi,hu)
12. Pannon Fine Food Kft., 5900 Orosháza Október 6. u. 8.
13. Pannonlúd Kft., 5800 Mezőkovácsháza Battonyai u. 4t1.
14. Gallicoop Pulykafeldolgozó Zlt,,5540 Szarvas lpartelep 531l1.
15. Licit 4000 Kft,, 5746 Kunágota Rákóczi u. 15.
16. lrattár


