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Tekintettel an,a. hogy a Nemzeti Éle]rniszerlánc-biztonsági Fiir-atai madátirrfluenza

referetlcialaboratóriuma újabb magas pathogenitású madárinfluenza elŐfordulását erősítette meg

Győr-Moson-Sopron megyóben Ásványráró településen egy ten,vésztluk állománYban 2017

január I,7 -én,vaiamint Veizprém megyében Nagytevel településen egy hízópulyka áilomán-Vban
'z0 

r,7 .j anuár 1 9_én, a baromfi á1 1 ományok madárinfl uenza vírussal történő fertőződé s

kockázatának csökkentése érdekéb et az aléhbiakat rendelem ei:

Kiterjesztv e a 3l20t6., a 4Daí6., az 5120116. és a 6120Í6. számú határozatomat, az ország

területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogY baromfi csak zártan

tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű m_adárhálóval

kell védeni. A madárúálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhetŐ, legalább az

állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A teírt feltételek vissiavonásig, illefuó új feltételrendszer kihirdetóséig maradnak hatálYban.

Ehatározatot a FöldműveléstrgyiMinisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti

hírügynökségen kereszttil kelikozzétenni. Ahatározatközlése időpontjának az első kÖzzététel

idópontja minősül.
a*.oo}it. n az áIlaítartő eltatározat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfeielŐen tesz eleget,

ugy azárra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező éleimiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot

szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
Ehatározaialszemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helYe nincs, az a

közléssel jogerős, azonban abatározatközlésétől számított harminc naPon beiÜl -
jogszabálysJrtésre hivatkozással - a határo zatbírősági felülvizsgálata kérhetŐ. A FŐvárosi

Kázigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3,) címzetí

keresetievelet a Földműveiésugyi Minisztériurnhoz (1055 Budapest, Kossuth tér 1 1.) kell

benyújtani, vagy annak cimere á3anott kiildeményként postára adni. A kÖzlgazgatási határozat

bírosági feiülvizsgál atakántieijárásban a feleket jövedeimi és vagyoni viszonyaikra tekintet

nélktiúileték-feljógyzési jog i[éti meg. A keresetlevélnek a llatározat végrehajtására nincs

halasztó 1tatálya, azonbana keresetlevélben a végrehajtás felfiiggesztése kérhetŐ- A keresetet a

bíróság - tárgya!ástuiásárairánl,rrló kérelem hiányában - tárgyaláson kílul bírálja el,

INDOKOLAS
A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatai madárinfluenza referencialaboratóriuma Újabb

magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2017 . január 17 -

én Ásványrárón és 2OI7 . január 19-én Nagltevelen.
Tekintettól a betegség jelentós gazdaságikártételére, valamint a környezetben való

fennmaradásában ésÉáztmadáiállományokra való terjesztésében a vonuló vadon élŐ madarak

által 1 . számpölntvtŰvEt-EsüGyt pnrpsÍrÓ :


