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HATÁROZAT
A MATE Kaposvári Campus Pannon Lovasakadémia (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.) kérelmére a
Pannon Lovasakadémia területén 2022. szeptember 30. - október 2. között tartandó XV. KÁN –
Egyetemi Napok rendezvény
megrendezését engedélyezem az alábbi feltételekkel:
A rendezvény során az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
vonatkozó 61-63. §-ait és a 7. számú függelék előírásait be kell tartani.
Az állatok beszállításakor az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló
87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben a továbbtartásra szánt állatok szállítása esetében megkövetelt
dokumentumokat a szállítónak rendelkezésre kell bocsátania az ellenőrzést végző hatósági állatorvos
számára.
Az ellenőrzés részét képezheti a szállítmányok állatvédelmi ellenőrzése, a szállítást végző
szállítmányozó cégek és magánszemélyek engedélyének, a szállítójárművek engedélyének és a
szállítást végző személyek képesítési bizonyítványának ellenőrzése is.
A fajonkénti részletes követelmények:
Házi sertés és vaddisznó a rendezvényre nem szállítható!
1. Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Gümőkórtól hatóságilag mentes állományból való származás igazolása. (Nem mentes országokból
való beszállítás esetén továbbra is szükséges a 30 napon belül végzett, negatív eredményű vizsgálat.)

o Brucellózistól hatóságilag mentes állományból való származás igazolása, valamint egy évesnél
idősebb állatoknál a 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat kedvező eredménye
o Enzootiás leukózistól hatóságilag mentes állományból való származás igazolása, valamint egy
évesnél idősebb állatoknál 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat kedvező eredménye
o IBR (szarvasmarha fertőző rhinotracheitise) hatóságilag mentes állományból való származás
igazolása, vagy vakcinázott állomány esetében az IBR elleni vakcinázás igazolása és 30 napnál nem
régebben elvégzett szerológiai vizsgálat gE negatív eredménye
o Kéknyelv-betegség: hazai állományból történő szállítás esetén erre vonatkozó igazolás nem
szükséges, külföldi beszállítások esetében az indító hatóságnak figyelembe kell venni a Bizottság (EU)
2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltakat
o A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o szállítási dokumentumok: érvényes marhalevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete
2. Lófélék kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o érvényes lóútlevél
o 1 évnél nem régebben elvégzett fertőző kevésvérűség szerológiai vizsgálat kedvező eredménye
o 3 évnél nem régebben elvégzett takonykór szerológiai vizsgálat kedvező eredménye
o 6 hónapnál nem régebben beadott influenza vakcinázás igazolása (versenylovak esetén, a
Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján)
3. Juhok és kecskék kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o 30 napnál nem régebben elvégzett Brucella ovis szerológiai vizsgálat kedvező eredménye,
o Border betegség esetében annak igazolása, hogy az állományban a betegséget az elmúlt három
évben nem állapították meg.
o 30 napnál nem régebben elvégzett Maedi-Visna (kecskéknél kecskék arthritis-encephalitise)
szerológiai vizsgálat kedvező eredménye, vagy annak igazolása, hogy az állományban a betegséget az
elmúlt három évben nem állapították meg.
o Értékesítésre szánt tenyészkosok esetében a súrlókór genetikai vizsgálat eredménye.
o A származási állomány vonatkozásában annak igazolása, hogy az állományban a kecskék és juhok
fertőző elapasztását az elmúlt 12 hónapban nem állapították meg.
o Kecske olyan állományból szállítható a kiállításra, ahol kecskék paratuberkulózisának és sajtos
nyirokcsomó-gyulladásának klinikai tüneteit az utolsó 12 hónapban nem állapították meg.
o A kiállításra kerülő juhok rühösségtől való mentességének igazolása. Annak igazolása, hogy a
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Állategészségügyi Szabályzat előírásai szerint kezelik.
o A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o szállítási dokumentumok: juh, kecske szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete

4. Nyulak kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Nyulak a kiállításra szállíthatók, ha azokat a szállítás előtt legalább 15 nappal, de hat hónapnál nem
régebben nyulak vérzéses betegsége (RHD) és myxomatosis ellen vakcinával beoltották és a
származási állományban nyulakra átragadó fertőző és parazitás betegség nem áll fenn.
o szállítási dokumentumok: 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete
5. Baromfi és díszmadarak kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Tyúk és pulyka baromfitífusztól és szalmonellózistól, gyöngytyúk csak baromfitífusztól mentes
állományból szállítható a kiállításra.
o Az állatokat (tyúk, pulyka, gyöngytyúk, valamint tenyésztett fácán, fürj, fogoly) az elszállítást megelőző
legalább 15 nappal (de fél évnél nem régebben) Newcastle-betegség (baromfipestis) ellen hatékony
vakcinával immunizálták.
o Ludak Derzsy-betegség (libainfluenza) ellen, a kacsák kacsapestis (duck plague, vírusos
bélgyulladás) és kacsák vírus okozta májgyulladása (kacsák vírushepatitise) ellen az egyes állatok
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állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 5. számú mellékletének előírásai
szerint vakcinázott törzsállományokból szállíthatók a kiállításra.
o A galambokat olyan állományból lehet a kiállításra szállítani, amely 10 km sugarú körzetében 21
napon belül baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség nem fordult elő.
Az állatokat a szállítást megelőzően legalább 14 nappal korábban, de egy évnél nem régebben
paramyxovírus okozta megbetegedés ellen PMV-1 törzset tartalmazó vakcinával, állatorvos által
igazoltan vakcinázták.
o Madárinfluenza miatti korlátozás alatt álló területen tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi
vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása. A korlátozás
alatt nem álló területeteken a kiállítások, bemutatók megtartását a járási hivatalok engedélye alapján
lehet megtartani, viszont az engedélyezett kiállításokra és bemutatókra korlátozás alatt álló területről
fogékony fajba tartozó állat nem szállítható be. Jelenleg nincsenek madárinfluenza miatti korlátozások
Magyarországon. Az aktuális járványügyi helyzet a https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza
oldalon tekinthető meg!
o A kiállítandó díszmadarak
- egészségesek, szállításra alkalmasak,
- származási helyük körüli 10 km-es körzetben az elmúlt 30 napban Newcastle-betegség és magas
patogenitású madárinfluenza miatt korlátozás nem volt.
o A szállítóeszközt és a ketreceket a madarak szállítását megelőzően megtisztították és fertőtlenítették.
A járványügyi helyzet kedvezőtlen változása esetén a feltételek változhatnak!
o szállítási dokumentumok: baromfi szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete
6. Zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő kérődző- és nem kérődző haszonállatok
beszállításának állategészségügyi feltételei:

o Zárt körülmények között tenyésztett vadak a kiállításra csak akkor szállíthatók, ha származási
állományuk mentes gümőkórtól és brucellózistól. Amennyiben nem mentes a származási állomány,
a kiszállítandó állatokat a szállítást megelőző 30 napon belül brucellózisra irányuló egyedi, szerológiai
vizsgálatnak kell alávetni, amelynek vizsgálati eredménye negatív, valamint 30 napnál nem régebben
elvégzett intradermális tuberkulinpróba kedvező eredménye szükséges.
o Kéknyelv betegség: ld. szarvasmarhafélékre vonatkozó követelmények
o A kiállítás ideje alatt a vadon élő kérődző- és nem kérődző haszonállatokat a háziállatoktól,
különösen a rokon fajoktól térben elkülönítetten kell tartani.
o A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o szállítási dokumentumok: a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete
Egyéb feltételek:
o A szállítóeszközt és a ketreceket az állatok szállítását megelőzően megtisztították és fertőtlenítették.
o A bemutató területén kívül tilos állatok bemutatása, kiállítása, illetőleg vására!
o A bemutató után a terület megfelelő módon végzett takarításáról és fertőtlenítéséről a kiállítást
rendező köteles gondoskodni.
A kiállítás szervezőjének nyilvántartást kell vezetnie, azt 6 hónapig meg kell őriznie, és az illetékes
hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátania. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következő
adatokat:
-

Résztvevők neve, címe, telefonszáma

-

Kiállított állatok száma, faja, egyedi azonosítója (amennyiben van)

-

Amennyiben eladás történik, az eladott állatok száma, faja, egyedi azonosítója és a vásárló neve,
címe, telefonszáma.

Valamennyi faj esetében:
 A kiállításról visszaszállított állatokat a származási állományba történő visszaengedést megelőzően
megfigyelési céllal el kell különíteni.
 Valamennyi jelölésre kötelezett egyed szabályszerűen jelölt kell legyen.
 A forgalomképességet a szolgáltató állatorvos igazolja a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete
szerinti magánokiratban.
A kiállításra történő szállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell tartani,
amelynek során a kiállításra kerülő állatokat egyedenként meg kell vizsgálni. Kiállításra csak
egészséges állat szállítható. Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott
állományban az illető állatfajra átragadt fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt
tartott állományból állatokat (állatfajokat) kiállításra szállítani tilos.
A kiállítás egész időtartama alatt az állatok tartási helyén rovar- és rágcsáló irtást dokumentált módon
végre kell hajtani.

Kedvezőtlen járványhelyzet esetén az engedély visszavonásra vagy módosításra kerülhet.
A feltételeket a kiállítás honlapján közzé kell tenni.
A rendezvény állatorvosi felügyeletének biztosítására hatósági állatorvost rendelek ki. A beléptetések
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hatóságommal. A rendezvényen résztvevő állatok állategészségügyi / sürgősségi ellátását biztosító
állatorvosról a rendező köteles gondoskodni.
A rendezvény felügyeletéért megkezdett óránként 7000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Jelen engedély más hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít, azokkal együttesen érvényes.
Az előírások betartásáért a rendező felel, amelyet a kirendelt állatorvos ellenőriz.
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
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jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával
szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek
(7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot
hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR
rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által
rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevelnyomtatvanyok oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot
választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. 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 pedig
valószínűsíteni kell.

Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet
terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi
illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.
INDOKOLÁS
A Kaposvári Campus Pannon Lovasakadémia vezetője, Halas Áron Lajos a Pannon Lovasakadémia
területén tartandó, a rendelkező részben részletezett rendezvény megtartásához szükséges engedélyek
megadását kérte.
A rendezvény állategészségügyi feltételeit az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.
(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 62. § (1) bekezdése
alapján a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 6200/1990-2/2022. iktatószámú
szakmai véleménye figyelembe vételével írtam elő.
A rendezvény felügyeletéért fizetendő díj mértékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja határozza meg.
Jelen döntés véglegessége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével áll be.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset
elektronikus úton történő benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról
a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási
bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adtam
tájékoztatást.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Az illeték megfizetéséről és az illeték-feljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Hatóságom hatáskörét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 25. §
(1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, 34. § (1) bekezdés j) pontja, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 13. § g) pontja, 18. § (3) bekezdése, 23. § (1) bekezdése,
illetékességét a Korm. rend. 14. § (5) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése
határozza meg.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Kaposvár, 2022.08.29.

dr. Kovács Kornélia
Hivatalvezetői feladatok ellátásával megbízott
járási hivatalvezető-helyettes nevében és megbízásából
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osztályvezető
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