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Közlemények
Az Országos Főállatorvos 4/2017. számú határozata
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42.
§ (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint a
sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (3)-(3b) bekezdésében foglaltak alapján,
élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az Agrár Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: ügyfél), székhelye: 7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta, képv.
Peter Claessens ügyvezető által képviselt ügyfél azonnali állománycsere módszerével történő
sertésállományok mentesítése, továbbá a tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása tárgyában,
meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
I. Az országos főállatorvos jelen határozattal engedélyezi az ügyfél részére azonnali
állománycsere módszerével a mentesítést az alábbi tartási helyek vonatkozásában:
1.
a 2102997 TIR tenyészetkód 4978448 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott
Somogyszob hrsz: 0212 című tartási helyére,
2.
a 2102997 TIR tenyészetkód 4987057 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott
Somogyszob hrsz: 0233 című tartási helyére,
3.
a 4400231 TIR tenyészetkód 4987057 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott
Somogyszob hrsz: 0233 című tartási helyére,
4.
a 8245234 TIR tenyészetkód 4987057 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott
Somogyszob hrsz: 0233 című tartási helyére,
5.
a 8185855 TIR tenyészetkód 6902270 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott
Somogyszob hrsz: 0234/11 című tartási helyére,
6.
a 4481599 TIR tenyészetkód 4959120 TIR tartási hely azonosító számon nyilvántartott 7563
Somogyszob, Nagybaráti puszta 4. című tartási helyére.
II. Fentieken túl az országos főállatorvos jelen határozattal engedélyezi az ügyfél részére a
tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatását az alábbiak szerint:
A jóváhagyott kártalanítási összeg kocánként 130.511,- Ft, azaz egyszázharmincezerötszáztizenegy forint. A mentesítési tervben meghatározott, kártalanítható tenyészállatok száma összesen
4582 db. Így az ügyfél részére jóváhagyott kártalanítási összeg összesen 598.000.000,- Ft, azaz
ötszázkilencvennyolcmillió forint. A kártalanítási összeg nem módosítható. A kártalanítási összegből az
ügyfél köteles az I. pontban meghatározott tartási helyeken a levágatást elvégezni, a mentesítést azonnali
állománycsere módszerével végrehajtani.
A kártalanítási összeg kifizetése az alábbi ütemezés szerint történik:
1. 2017. június 1. napjáig az ügyfél részére 110.000.000 Ft, azaz egyszáztízmillió forint,
2. 2018. március 1. napjáig az ügyfél részére további 488.000.000 Ft, azaz
négyszáznyolcvannyolcmillió forint
kártalanítási összeg kerül kifizetésre az ügyfél K&H banknál vezetett 10403954-39510970 számú
számlájára.
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E határozat rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandóak.
E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel
jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027
Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest,
Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog
illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben
a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem
hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
2014. év decemberében a Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: eljáró hatóság)
SOI/31/1958-13/2014. ikt. számú határozatával jóváhagyta az ügyfél részére a – vakcinázás melletti
állománycsere módszerrel végrehajtott – sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómája (PRRS) betegség elleni mentesítési programját (továbbiakban: mentesítési terv).
Az ügyfél 2016. augusztus 8. napján a mentesítési terv végrehajtása során folytatott vakcinás
mentesítés befejezése iránti kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, amely alapján 2016. augusztus 9.
napján közigazgatási hatósági eljárás indult. A lefolytatott eljárásában az eljáró hatóság SOI/31/19175/2016. ikt. sz. döntésével, az alábbi feltételekkel engedélyezte a vakcinás mentesítés befejezését:
- felhívta a kérelmező ügyfelet, hogy a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével,
Nagybaráti- és Kisbaráti-pusztai telepei vonatkozásában külön-külön elkészített új mentesítési
tervet nyújtson be,
- az érvényben lévő mentesítési terv végrehajtását és az állomány vakcinázását az új mentesítési
tervek elfogadásáig előírta a kérelmező ügyfélnek, a SOI/31/1958-13/2014. ikt. számú
határozatban foglaltaknak megfelelően.
Az ügyfél az új, állománycserével történő mentesítés módszerét tartalmazó mentesítési terve(ke)t
2017. január 27-én nyújtotta be az eljáró hatósághoz. A határozat rendelkező részében foglalt döntésemet
az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
A PRRS mentesítés céljából a vidékfejlesztési miniszter 2011. január 1-jétől országos mentesítési
programot indított el. A mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében
tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével
rendelhető el. A Somogy megyei mentesítési program megfelelő ütemben történő befejezéséhez az
országos főállatorvos jelen határozattal ad engedélyt.
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre
vonatkozó határozatát a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen
keresztül kell közzétenni. Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
Az Éltv. 52. § (3) Nagy gazdasági kárral fenyegető, illetve nemzetközi kereskedelmet akadályozó
fertőző állatbetegség kitörésekor – amennyiben azt a fertőző állatbetegség rendkívüli veszélye indokolja –
a miniszter megtilthatja az élő állat, állati eredetű termék és élelmiszer, takarmány, továbbá járványos
állatbetegség terjesztésére alkalmas egyéb áru Magyarország területéről történő kiszállítását, behozatalát,
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illetve a betegség terjedésének megállításához, valamint a betegség felszámolásához szükséges állatjárványügyi intézkedéseket foganatosíthat.
Az Éltv. 55. § (1) bekezdése c) pontja értelmében az 51. § (3) bekezdésének i)–q) pontjaiban
felsorolt járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – az államtól kártalanításra jogosult az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott
természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben a
kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor.
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: 3/2014. (I. 16.)
VM rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján a fertőzött nagylétszámú állomány esetében az állattartónak
mentesítési tervet kell készítenie és azt a megyei kormányhivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtania. A
megyei kormányhivatal a mentesítési tervet határozattal hagyja jóvá. Az állományok mentesítését
azonnali állománycsere módszerével csak az országos főállatorvos engedélyével lehet végrehajtani. A
mentesítési terv végrehajtásának valamennyi költsége – beleértve a vakcina árát is – az állattartót terheli.
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (3a) bekezdése szerint a nagylétszámú tenyésztelepek esetében
a fertőzött sertéseket a jóváhagyott mentesítési terv üteme szerint kell levágatni. A mentesítés során
levágott állatok után – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – állami kártalanítás nem jár. A mentesítés
adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében tenyészállatok állami kártalanítás melletti
levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével rendelhető el. Az állami kártalanítás további
feltétele a tulajdonos részéről két éven belül legalább hasonló nagyságú mentes tenyésztelep létrehozására
vállalt kötelezettség.
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (3b) bekezdése alapján a tenyészállatok járványügyi
intézkedésként elrendelt levágatása esetén a tulajdonos a forgalmi érték és a vágóérték különbségének
mértékében állami kártalanításra jogosult. Az állatok forgalmi értéke tenyészállatok esetében a
járványügyi intézkedésként levágatott vagy leöletett egyedekkel, azok vágatásának időpontjában
megegyező genetikai és állategészségügyi státuszban lévő tenyészállatok számlákkal igazolt, három
hónapnál nem régebbi beszerzési ára (beleértve az importárat is), vagy a megelőző három hónapban a
tenyészetből értékesített, a járványügyi intézkedésként levágatott vagy leöletett egyedekkel azok
vágatásának időpontjában megegyező genetikai és állategészségügyi státuszban lévő tenyészállatok
számlákkal igazolt, átlagos súly- vagy egyedenkénti átlagára. Számlákkal igazolt beszerzési vagy
értékesítési ár hiányában a forgalmi érték a kárbecslésben érintett állathoz hasonló, azzal azonos fajú,
fajtájú, ivarú, korú, hasznosítású és levágatás időpontjában azonos állategészségügyi státuszú állatra
vonatkozó, szakértő által megadott, az adott területen a káresemény időszakában kialakult piaci árak
átlaga.
Az eljárás során megállapítottam, hogy a kocánkénti kártalanítási összeg a kocák valós forgalmi és
a vágóérték közti különbségét tükrözi, így a teljes kártalanítási összeg a teljes kártalanítandó
tenyészállatlétszám forgalmi és a vágóértékének különbségével teljes mértékében arányos. Mindezek
alapján a kártalanítási összeg nem módosítható.
A bírósági felülvizsgálat lehetősége és feltételei a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (2) bekezdésén, 109. §
(1) bekezdésén, az illeték mértéke és az illeték-feljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 43. § (3) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §
(1) bekezdése alapján hoztam meg.
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Hatáskörömet az Éltv. 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése határozza meg.
Budapest, 2017. március 8.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos

Tájékoztatás
az új borszőlő ültetvény telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról
A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló
81/2015. (XII.16.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben az új borszőlő ültetvény
telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát 2017. évre vonatkozóan 642 hektárban állapítom
meg.
Az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 65. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezhető maximumban állapítottam
meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.
földművelésügyi miniszter

A Földművelésügyi Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Földművelésügyi Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szinay Attila
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.
A Földművelésügyi Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/ honlapon érhető el.
Felelős kiadó: Dr. Szinay Attila

