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TSrgy: Ebzarlat 6s legeltet6si tilalom elrendel6s6

A

Heves Megyei Kormdnyhivatal Egri Jeresi Hivatal Elelrniszedanc-bizionsagi, AilategeszsegUgyj
Oszt6lya neveben, els6 fokon eljer6 6lelmiszedAnc-felUgyeleti hat6sagi hatiiskdrdmben eljerva
meghoztam az aEbbi

Hat6rozatot

AndomaKalya, Balaton, B6tor, Bekiilce, B6lapattalva, B{ikkszentmarton, Bodony, Biikksz6k,
Biikkszenterzr6bet, Demj6n, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszal6k, Egersz6lat,
Erd6kiivesd, Fed6mes, Feldebr6, Fels6ta*any, Hevesaranyos, Islenmezeje, lvad, Kerecsend,
Kisfiizes, lllakl5r, Matraballa, Mefaderecske, Mik6falva, M6nosb6l, Nagytelya, Nagyvisny6,
Noszvaj, Novaj, Ostoros, Parad, Paradsasvar, P6tewes6ra, Recsk, Sirok, Szajla, Szarvask6,
Szenldomonkos, Szifuesvarad, Szrics, Tamalelesz, Tamaszentm{ria, Terpes, Verasz6, Veryel6t
telepiil5sek k6zigazgatasitertileteire vonatkoz6an, ide 6rtve a lelepiil6sek kiilteriiloteit i6,
2017. 6v eprilis 3-t6l 2017. aprilis 24-ig terjed6 id66zakra ebzerlatot, 6s legeltet6si tilalmat
rcndelek el.
Az ebzerlat szab{lvai a k6vetkez6k:

Tadasi helyen minden kutyet 6s macskdt elzarva, illet6leg a kutyekat megkdtve lgy kell tadani, hogy
azok mas ellattal vagy emberrel ne edntkezhessenek; zArt udvafban a kutyak eizar:iset vagy megk6t6s6t
mell6zni lehet. ha azok onnan ki nem szdkhetnek.
Kuryat tartasi hely6r6l csak p6r6zon vezetve 6s szajkoserral szabad kivinni; a teleplles ter0let6r6l
kizar6bg ervenyes veszefts€g elleni v6d6olt6ssal rendelkez6 kuty6t vagy macskat 6s csak a hat6sagi
dllatorvos kedvez6 eredmenyu vizsg6lata utdn 6s enged6ly6velszabad kivinni.
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Az ervenyes veszettseg elleni vdd6oltassal rendelkez6 vadaszebek, a fegyveres er6k es fegyveres
testliletek ebei, a katasztrdfa-ment6 ebek, a segit6 es terdpias ebek, vaiamint a tatiisserult embereket
vezet6 ebek rendeltetesi c6ljuknak rnegfelel6 haszn6latuk idej6rc mentesek kortatozas al6l.

Az ebzerbt alatt befogott k6bor hUsev6ket hat6s6gi

megfigyetes ald kelt hetyezni az ebzatbl
id6tadamara. Amennyiben a k6borl6 eb azonosit6sa, veszettseg elleni oitoitsdga nem 6ltapithat6 meg,
6s az elht befogasa, illetve hat6s6gi megfigyelese nem otdhat6 meg biztonsdgosan, az elb,tol a az
dllatv6delmi el6iresok megtartdsdval te ke Olni

Az igy le6lt ebek huilait a 1069/2009 EK r. 7. cikk, 8_-10. pontjai szerint, a fert6z6tt a ati hlllak6nt keli
artalrnatlanitani.

A lakott tenileten kiv0l talaft ebeket a vad6szatfa jogosutt kdteles kil6ni. A iel6tt ebek hullait a

fenti

m6don kell artalmatlanltani.

A zarlati id6szakban a vadaszebek hasznahta ker[lend6. Amennyiben a vaddszeb igenybevotele netkul,
lenyeges vadeszati feladat nem otdhat6 meg, [gy azt otyan m6don ke v6gezni, hogy az eb az ienyft'
vadasz folyamatos felUgyelete 6s irenyitasa alatt maradjon.
Az ebzarlat alatt htsev6 allatok dsszevezet6s6vel jair6 rendezveny nem tarthat6.

Az el6zetesen enged6lyezett, 6s meghirdetett veszetts6g elleni dsszevezet6ses eboltas hivatalommal
tijft6n6 ei6zetes egyeztet6s utiin elv6gezhet6, ha az oftes szervezese6d felei6s biztositani tudja, hogy a
tulajdonos vagy megbizottja kizar6lag p6razon, s lehet6teg szajkosarrat eltetva mozgatja az ottand6
ebeket. Az oltes helyszin6r6l a klty6kat ugyanigy, k s6 terilteteket nem erintve, a tegrOvidebb lton ketl
hazavinni.

A leqeltet6si tilalom szab6lvai:
A zarlati intezked66 hatdlya alatt k0ltefitleten tev6 legel6terUtetre gazdasagi haszone atot hajtani, ott
legeltetnitilos.
Tilos a legel6 terulet6n, vagy a lakott teriiteten klv0t mrikOd6 albttart6 tetepek kdrul a p6sztorebek, tereld
kutvdk hasznelata.

Az ezen hatarozatba fogJalt intezked6sek figyetmen kivut hagyesa, i etve a tilatom megszeg6je etjdresi

blrsaggalsijthat6.
A telepui6si dnkorm6nyzatok jegyz6i e hatarozatomat a hetyben szok6sos m6don halad6ktalanul tegyek
kdzze.

A haurczat ellen az

6rintett Ugyf6l a k6zbesites napjdt k6vet6 15 napon betut a Heves l/egyei
Kormanyhivatal Egri Jer6si Hivaiat, Agrdr0gyi 6s Kdrnyezetvedetmi F6oszt6ly F6osztatyvezet6j6hez
(3300 Eger, Szdvetkezet !t 4.) cimzett, de hivatalomnal 2 ercdeti p6ld6nyban benyojtott, i et6kmentes

fellebbezessel 6lhet.
A fellebbez6s elektfonikus [ton val6 bete4esaesere ug].fetkapu hieny6ban nincs lehet6sdg.
A fellebbezes az in€zkedes teljesites6re 6s a bkseg megfizet6sere nem halaszt6 hatdlyl.

3.

INDOKOLAS

Zsig6 R6bert 6lelmiszerl6nc-felugyeleteft felel6s allamtitk6r EFATl8112017. iktatasi sz6mI utasiusaval
2017. aprilis 3. 6s eprilis 8. kozdtti id6szakban Heves rnegye terulet6n a r6kek csaletkes veszettseg
elleni o€lis immuniz6lasAt vegzik. Az eljSras legi eszkdzdk igenybev6tel6vel tdrtenik, r6k6k, kuty6k, 6s
egy6b hlsev6k szdmdra klvanabs illatr, un. fix (6lij, attenu6lt) virus vakcina tartalmU csaletek pogAcsdk
kisz6rasaval. Az eb virussal 6rintkez6 hazi hUsev6k a Nemzetkozi Jerv6ny0gyi Hivatal (OlE)
allasfoglalasa sze nt,,veszetts6g fe.t6zottsegre gyanusnak" min6siiinek, igy ezek sz6mara a csaletek
felv6tebt minden lehets6ges eszkdzzel meg kell akaddlyozni.
Csaletkes vakcinet lakott teruletekre vagy azok k6zvetlen kdmyekere nem sz6fnak.

A

r6kAk or6lis immunizales6val osszefugg6sben a veszettseg elleni v6dekez6st szabelyaz6 16412048

(5) bekezd6se az ebzetlal, 6s Legeltetesi tilaiom elfendel6s6t irja el6. A
hivatkozott rcndelet 12.S (2) (3) bekezdese meg6llapitja az int6zked6 r6szben leid ebzedat reszletes

(X11.20.) FVM rendelt 8.S,

szabalyait.
Az eljarasi birsag alkalmazesanak lehet6seg6t a KET'134. S (d) pontja alapjan kdzdltem.
A feilebbezes lehetds6g6t a Ket. 98. S (1) 6s 99. S (1) bekezddse 6s a 383/2016. (Xll. 2.) Korrn. rendelet
14. S (1) bekezdese alapjdn biztosltottam.
A fellebbezes elektronikus uton val6 benyujtasr6l sz6l6 t6j6kodatast a Ket. 171l8 S. alapjan adtam.
Hatarczatomat a Ket71.S(1) es 72.S(1) bekezd6se alapjan hoztam meg.
Hataskdromet 6s illetekessegemet a 383/20'16.(Xll.2.) Korm. rendelet 13.S g) pontja a 18.5(3) bekezd6s
a) pontja, valamint az '1.s2. mell6klet 10.'1 pontja hatarozza meg.

Egef, 2017. marcius 30

Dr. Boncz Laszl6, a Heves l!4egyei Kormanyhivatal Egri Jardsi Hivatalanak hivatalvezet6je neveben 6s
megbizasab6l:
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Dr- BusSk Keroly

osztalyvezet6
jarasif6ellatorvos
A d6nt6sr6l6rtesiil:
1. Andornakt6lya, Balaton, Bator, Bek6lce, 86bpatfalva, BUkkszentmdrton, Bodony, B0kkszek,
B0kkszenterzs6bet, Demjen, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerszal6k, Egersz6lat,
Erd6kovesd,Fedemes, Feldebr6, Fels6tarkany,Hevesaranyos, lstenmezeje, lvad, Kerecsend, Kisfuzes,
Nlaklar, Ueiraballa, Metraderecske, Mik6falva, Nl6nosb6l, Nagytalya, Nagyvisny6, Noszvaj, Novaj, Ostoros,
Pa€d, Paradsasvaf, Petervasara, Recsk, Sirok, Szajla, Szarvask6, Szentdomonkos, SziMasvdrad, SzUcs,
Tarnalelesz, Tarnaszentmdria, Terpes, Verasz6, Verpel6t telepU l€sek jegyz6i
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