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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében
eljárva meghozta az alábbi
H A T Á R O Z A T O T:
Az alább táblázatban felsorolt településekre vonatkozóan a
2020.03.26. napon kelt BK/EBAO/450-2/2020.
2020.03.27. napon kelt BK/EBAO/9-74/2020.
2020.04.01. napon kelt BK/EBAO/450-3/2020.
2020.04.07. napon kelt BK/EBAO/450-6/2020.
2020.04.10. napon kelt BK/EBAO/450-8/2020.
2020.04.15. napon kelt BK/EBAO/450-10/2020.
2020.04.21. napon kelt BK/EBAO/450-12/2020.
2020.04.22. napon kelt BK/EBAO/450-14/2020.
2020.04.25. napon kelt BK/EBAO/450-16/2020.
2020.04.28. napon kelt BK/EBAO/450-19/2020.
2020.04.29. napon kelt BK/EBAO/450-21/2020.
2020.04.30. napon kelt BK/EBAO/450-22/2020.
2020.05.04. napon kelt BK/EBAO/450-25/2020.
2020.06.30. napon kelt BK/EBAO/450-26/2020. számú
határozataimmal magas patogenitású madárinfluenza miatt elrendelt

megfigyelési körzetet feloldom 2020. július 10. naptól.
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Zsana

A korábbi megfigyelési körzet határaira kihelyezett „Megfigyelési körzeti zárlat madárinfluenza
miatt” feliratú táblákat a feloldás napjával be kell vonni.
A feloldásról és a határozatomban foglalt intézkedésekről az érintett területek lakosságát a
helyben szokásos módon értesíteni kell.
Határozatom végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Szegedi Törvényszékhez címzett
keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító szervhez a felülvizsgálni kért határozat közlésétől
számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ugyanezen szervhez címezve ajánlott küldeményként
postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a
kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem
foganatosítható.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése, a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.) 608. § értelmében a jogi
képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan köteles benyújtani a
keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító
szervnél.
Az elektronikus benyújtás érdekében a http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/ weboldalon ki kell
választani a Kormányhivatal elektronikus nyomtatványát. Az innen elérhető IKR rendszer (https://ekormanyablak.kh.gov.hu) weboldalára lépve ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, a digitálisan aláírt
keresetlevelet és mellékleteit pedig csatolmányként fel kell tölteni. Ezt követően az IKR rendszerben
lehetővé válik a beadványnak az eljáró hatóság számára történő beküldése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A per tárgyalását az ügyfél keresetlevélben kérheti,
ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Indokolás
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal eredményközlői szerint a rendelkező részben felsorolt
településeken magas patogentitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra. A
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkező részben felsorolt határozataiban a rendelkező
részben felsorolt települések közigazgatási területeire megfigyelési körzetet rendel el.
A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007 (XII. 4.) FVM rendelet (a
továbbiakban: FVM rendelet) 31. §-a szerint: „A 4. Címben előírt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak
a 46. §-ban meghatározott módon elvégzett előzetes takarítási, fertőtlenítési befejezésének napjától
számított legalább 30 napig kell fenntartani.”
Az FVM rendelet 46. §-ában előírt takarítás és fertőtlenítés befejezésének napjától számított 30 nap
2020.07.09-én letelt.
A megfigyelési körzetben elhelyezkedő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban megvizsgálták és
a telepeken madárinfluenzára utaló betegség tünetei nem mutatkoztak.
A megállapított tények és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint a megfigyelési körzet feloldásáról döntöttem.
Határozatomat az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 126. §
(4) bekezdésében, az Éltv. 51.§ (3) bekezdés f) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b)
pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva
hoztam.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam meg.
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) és a Kp. 39. § (1) bekezdés alapján biztosítottam. A
bírósággal való kötelező elektronikus kapcsolattartást a Pp. 608. § és az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § szabályozza.
A határozat helyben szokásos módon való közzétételéről az Éltv. 52.§ (2) bekezdése alapján
rendelkeztem.
Kecskemét, 2020. július 10.
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