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AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

 

 

Az állategészségügyi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Baranya 

Megyei Kormányhivatal) meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T: 

Babarc, Liptód, Versend közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett 

állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára –  

2020. október 7 -től október 27-ig, azonnali hatállyal 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. 

Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre 

vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése. 

 

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől 

(kézhezvétel) számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással - annak bírósági 

felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34).  

A keresetlevelet az állategészségügyi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalhoz (Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 7623 Pécs, 

Megyeri út 24.) kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű 

gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. 

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.8.) IM rendeletének 19. 

mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papiralapu-nyomtatvanyok).  

Ügyintéző: Simor Zoltán dr. 

Tel.: 30/560-8309 

Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése 

Ikt. szám: BA/73/00829-3/2020. Hiv. sz.: ÉFÁT/224/2020. 

  

  

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papiralapu-nyomtatvanyok
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A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert 

tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a 

felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban 

azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben 

részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét 

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket 

valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, 

hiánypótlásnak nincs helye. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Baranya megyében 2020. október 7-10. között végzik a rókák veszettség elleni orális immunizálását, 

melynek során repülőgéppel vakcina tartalmú csalétket helyeznek ki. Az Agrárminisztérium 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárának 2020. szeptember 8-án kelt, ÉFÁT/224/2020. 

iktatószámú levele rendelkezik a rókák veszettség elleni orális immunizálásának hatékonyságát 

ellenőrző monitoring program végrehajtásáról. A csalétek elfogyasztása a háziállatok számára 

fölösleges, és csökkenti annak lehetőségét, hogy a rókák a veszettség ellen védetté váljanak. 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) 

bekezdés s)-t) pontja, valamint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 

20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján hoztam. 

Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja határozza meg. Hatóságom 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdés jelöli ki.  

A fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal határozatát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. §-a alapján hozta meg, amely a 82. § (1) 

bekezdés alapján a közléssel véglegessé válik.  

Jogi személy – járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében aktív közreműködésre 

kötelezés és diagnosztikai célú kilövés elrendelése esetén – állami kártalanításra az Éltv. 55. § (1) 

bekezdés a) és c) pontja szerint jogosult. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal hatáskörét az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja, valamint a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja állapítja meg, illetékességét a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (III. 30.) Korm. rend. 

2. § (1) bekezdése írja elő. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdésének a) pontja zárja ki. 
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A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásáról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 1. pontja, 17. a) pontja, 2. § (1) 

bekezdése, 9. § (1) és (3) bekezdései rendelkeznek. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1)-(2) bekezdésein, 50. § és 77. §-án, az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) 

bekezdésén alapul. 

Az azonnali végrehajtást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el. 

 

 

Kelt: Pécs, az időbélyegzőn szereplő időpontban 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozta: 

 

 Dr. Simor Zoltán 

 megyei főállatorvos 

 

 

 

A határozatot kapja: 

 

1) Babarci Közös Önkormányzati Hivatal - elektronikus úton 

2) Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal - elektronikus úton 

3) Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal ÉBÁO - elektronikus úton 

4) Irattár
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