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Melléklet: térkép a megfigyelési közethez tariozó
területről

A Békés Megyei Kormányhivatal
meghoztam az alábbi

első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva

HATÁnozAToT.
Pusztaottlaka, Medgyesbodzás, Csabaszabadi és Telekgerendás települések teljes
közigazgatási területére, valamint Békéscsaba város belterületének a Szarvasi út, Baross utca
és a Dózsa György utcák vonalától a Körgát utca és Építők utcáig terjedő szakasztól Délre eső
területére és Medgyesegyháza település Dobó utca, Zrínyi utca, Deák Ferenc utca, Vörösmarty
utca, Bercsényi utca, Kiss Ernő utca és Dózsa utca a Deák Ferenc utcáig területére, illetve
Békéscsaba, Gyula, Kétegyháza, Csanádapáca, Gerendás és Medgyesegyháza külterületének a
- mellékelt térkép szerinti - küIterületi részére madárinf|uenza megállapítása miatt

rendelek el. 
megfigyelési körzetet

A település határán a fő közlekedési utakon ,,Madárinfluenza megfigyelési körzet" feliratú táblát kell
elhelyezni,

A megfigyelési közeibe tarlozó baromfitartó gazdaságokra l házté4i udvarokra az alábbi
intézkedéseket rendelem el:

A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogsá9ban tartott szárnyast a
gazdaságiudvar kijelölt 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 őlazott 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 berepülésót, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló
élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli
mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás
nélküli átszállítást. E tilalom alől az igazgatóság a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó
m egfele|ő járványvédel m i i ntézkedések al kal m azása után ad hat fel m entést.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítása a megfigyelési
körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba,
vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe. E tilalom alól az igazgatóság bizonyos
feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származő az azonnali levágásra szánt
baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a
megfigyelési körzet területéről. E tilalom alől az igazgatóság bizonyos feltételek teljesülése mellett
külön kérelemre felmentést adhat.

Elelmiszerlánc_biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca2. Telefon: (+36 66) 540-230 Fax: (+36 66) 547-44a

E-mail: elelmiszer@bekes, gov. h u



A megfigyelési közetben található gazdaságokba az előírtjárványvédelmi intézkedéseket betartva -
különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be,
akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a
vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt
takarítási, fertótlenítési eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban . tartott madarak vagy háziasított emlósfajok csak az igazgatóság
engedélyével vihetók be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik
azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:
a) nem érintkeznek aháztáji baromfivalvagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban
tartott madarakat tartanak.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési
adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra
- a takarmány- és víáelvétel csökkenése meghalad ja a 2Oo/o-ot,
- a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az So/o-ot,
- egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a3o/o-ot,
- bárminemű, amadárinfluenzárautalóklinikaitünetetvagykórbonctanielváltozást
a tulajdonosnak haladéktalanuljelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresáül.

A megfigyelési közetben lévó gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származő
használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól igazgatóságom adhat felmentést,
amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló
kezelés vagy késóbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb
bem utatóinak, illetve versenyeinek tartása.

Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhetó szabadon.

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertózött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése
befejezésének napjától szám ított legalább 30 napig kell fenntartani.

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

A határozat ellen 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és
Álatvédetmi lgazgatóság lgazgatójához címzett (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.), a Békés Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Fóosztályához (5600 Békéscsaba
Szerdahelyi u. 2.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.
A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

lndokolás
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBlH) Állat-egészségügyi
Diagnosztikai lgazgatóságának M2O,t6-10060822és M2016-10060082 számú eredményközlói szerint
Ujkígyós településen magas patogenitású madárinfluenza betegség elófordulása került
megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéról szóló 2008. évi XLV|. törvény (a továbbiakban Étv.; St. 5
(3) f) bekezdése alapján megfigyelési körzetet jelöltem ki.

A143l2OO7.(Xl1.04.) FVM sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság a betegséggel
érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 10 km sugarú kör által határol területen megfigyelési
körzetet rendel el. A megfigyelési körzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés
részletes szabályairól szóló 14312007. (Xl1.4.) FVM rendelet 17. § (2) és a 30-31, §-a alapján
határoztam meg.
A fentiek alapján a rendelkezó részben foglaltak szerint döntöttem.



Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008, évi XLVl. iörvény 51. § (3)
bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
6812015. (lll 30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.
(lll. 30 ) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 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 mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (lll. 30,) Korm.
rendelet 4,§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről
szóló többször módosított 1990. évi XClll. törvény 33. § (2) bekezdésének 25.) pontja alapján
rendelkeztem

Az azonnali végrehajtást a 2008. évi XLV| törvény 42,§ (1) bekezdés d) pontja és a Ket. 101.§ (5)
bekezdés e) pontja alapján írom elő.

Békéscsaba, 201 6. december 02.
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Erről értesüInek:
1. Békés Megyei Kormányhivata|t vezeiő Kormánymegbízott részére e-mail,: vezeto@bekes.qov.hu;
ved. titkar@bekes, oov. h u
2. Dr. Sproch Á9nes, járási főállatorvos, Békéscsaba
3, Dr. Pokorádi András járási főállatorvos, Orosháza
4, Valamennyi állatorvos részére

Q_,,ÚlkigyOs Polgármesteri Hivatal jegyzője,5661 Újkígyós, Kossuth L. u,41,
6, Szabadkígyós Polgármesteri Hivatal jegyzője, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1..
7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal )egyzője,5600 Békéscsaba, Szent lstván

tér 7
8, Pusztaottlaka Po|gármesteri Hivatal )egyzője,5665 Pusztaottlaka, Fe|szabadulás u. 10.
9, Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal )egyzője,5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.
10.Csabaszabadi Po|gármesteri Hivatal jegyzője,5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
1 1 .Telekgerendás Polgármesteri Hivatal jegyzője,5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u, 1 3.
'12,Medgyesegyháza Polgármesteri Hivataí jegyzője,5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1.
'13.Dr. Marosvölgyi Emese Békéscsabai járási hivaialvezető, Békés Megyei Kormányhivatal

Békéscsabai Járási Hivatal, bekescsaba,iaras@bekes.qov.hu,
14.Lustyikné Dr. Papp Anikó Orosházi )árási hivatalvezető, Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi

Járási Hivatal, oroshaza,iaras@bekes,qov.hu,
15.NÉBlH Állategészségügyiés Áttatveoetmi lgpzgatósága (aai@nebih.qov,hu)
16.országos Járványvédelmi Központ (oik@nebih.oov.hu; barnas@nebih.qov.hu)
17,Békés Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békéscsaba Derkovits sor 2, (e-mail.:

titkarsag@dar. antsz, hu )

18.BaromfiTermék Tanács, 1392 Budapest 62. Pt.:292 (titkarsaq@maqyarbaromfi,hu)
19.Pannon Fine Food Kft.,5900 Orosháza Október6, u.8.
20.Pannonlúd Kft., 5800 Mezőkovácsháza Battonyai u, 411.
21,Gallicoop Pulykafeldolgozó zRt., 5540 Szarvas lpartelep 531/1,Licit 4000 Kft., 5746 Kunágota

Rákóczi u. 15.
22.1rattár


