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HATAROZAT 

Zalaszentgyorgy Kbrjegyz6seghez tartoz6 Zalaszentgyorgy, Kavas, Zalaboldogfa kbzseg terQieten 

2014. aprilis10 - 2014.apriiis 24-ig ebzarlatot es legeltetesi tilalmat rendelek eL 

Hatarozatom fellebbezesre val6 tekintet neikul azonnal vegrehajtand6. 

Jelen hatarozat ellen, annak kozleset61 szamitott 15 napon belli! a Zala Megyei Kormimyhivatal 
Eielmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegugyi Igazgat6sag megyei igazgat6 foafiatorvos311C!1k 
cirnzett (8900 Zalaegerszeg, Gbcseji u. 18.), de hat6sagomhoz (Zalaegerszeg Je'lr<3si 

Allategeszsegugyi es Elelmiszer-ellenorzo Hivatal, 8900 Zalaegerszeg, Gbcseji u. 18.) 2 peldc'myban 

benyujtott illetekmentes fellebbezesnek van helye 

A fellebbezes elektronikus uton tortena benyujtasara nincs lehet6seg. 

Hatarozatom a feliebbezesre \la16 tekintet nE!lku! azonnal vegrehajtand6. 

INDOKOLAs 

A veszettseg elleni \ledekezest szabalyozo 164/2008 (XI1.20) FVM rendelet 8 § bek szerint -

vakcinazas kezdetetol szam itott tizennegy napig az erintett teruleteken az illetekes jaras! f6allatorvos 

ebzarlatot es legeltetesi tilalmat koteles elrendelni" - a vakcinas vedekezes kezdetetol szamitott 14 
napra a jarasi f6allatorvos ebzariatot rendel ei. .A repulogeppel kisz6rt csaletek-vakcina ceija a yadon 

816 r6kak altai terjesztett veszeHseg visszaszoritasa. A kampany hatekonysagal es6kkenti, ha a 

kisz6rt csaletket kutyak vagy legel6 Ediatok veszik fe!. 

Hat6sagom hataskbre! es illetekesseget a f6varosi es mez6gazdasagi 

szakigazgatasi szerveinek kijeloleser61 sz616 328/2010 (XII 27) Kormany rendelete 3 § (1) es 

bekezdes8, 6. § es bekezdese, valamint az .. /\z elelmiszerlancr61 es hatc)sagi felugyeleler61' 

8900 lalaegerszeg Gi~,cseJ; 0\ 18 Pf. 224. 
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s:::':!6 2008. 8vi XLVI. tv. (Eltv) 25.§ (1) b::: (1) bekezd8S d) pont::; r at8;oz'arn 

UJ4. 

eVI CXL. tv. (Ket.) 71 § (1) bekezdesenek 
Hat3rozatornat "A kbzigazgatasi hat6sagi E:~'zolga!tatas altalanos 

i)ekezdesenek megfelel6en 

,; Jogorvoslat lehet6seget a Ket. 98 § (1) es a 99. § ,i) bekezdese alapjan biztositottar-'-" a fbva:os es 
megyei kormanyhivatalok rnezogazdasagi szakigazgatasi szerveinek klielbieser61 sz616 328/201 
(XII. 27.) Korrnany rendelete 4 § (2) bekezdese szerint. 

A fellebbezesi eljaras az illetekekrol sz616 1990. evi XCiiI. tbrveny 33.§ ,,(2) Egyes 

alkotmanyos jogok kbteiezettsegek teijesitese, valamint a tarsadalrnr 
igazsagossag elbmozd itasa erdekeben a mellekletben es a kuibn jogszabalyokban meghatarozoct 
[Iietekmentes eljaras)kon felul targyuknal iletekmentes eljarasok: 
Intezkedeskemt kezdernenyezett allategeszseg alapjan allapftottam rnE)g 

hatarozatom fellebbezesre tekintet "Az elelmiszeriancr61 es n8tc~s3gi 

ff;IUgyeleterbl" sz616 2008. evi XLVI. tv. 4? alapjan rendeltem SZ8fm: .. Az 
i;3lelrniszerlanc felugyeleti szerv jarvanyG;;ji IntezJ<edest elrendel6 hatarozata ie,iebDezesre val6 
tekintet neiku! 

201 aorilis 01 

ervenyesitese, iiletbleg 

Kaojak: 
1. Korjegyzbseg, 8994 Zalaszentgybrgy 72 
2. Irattar 



Az ebzárlat szabályai

12. § (1) Az ebzárlatot a veszettség hatósági megállapításától számított kilencven nap tartamára vagy a 8. § (5) bekezdése
szerint kell elrendelni.

(2) Az ebzárlat tartama alatt - a (3)-(4) bekezdésben felsorolt ebek kivételével -
a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy

emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek;

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági

állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
(3) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a (2) bekezdésben foglalt korlátozás alól.
(4) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztorebeket szabad állatok terelésére, illetve őrzésére használni,

feltéve, hogy az ebzárlat nem a 8. § (5) bekezdése szerint lett elrendelve.
(5)  Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat

hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a
kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem
oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások
megtartásával le kell ölni.

(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
(7) A veszettség miatt elrendelt ebzárlatot fel kell oldani, ha annak időtartama alatt a településen veszettséget vagy veszettség

gyanúját újból nem állapították meg.
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