
A vidékfejlesztési miniszter 142/2011. (XII. 23.) VM rendelete
a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve
leküzdésükrõl szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el.

1. § A fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az MgSzH a 999/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és III. számú melléklete alapján a rendes vágással

levágott szarvasmarhák esetén a 2009/719/EK bizottsági határozat figyelembevételével az állatokban elõforduló TSE

fertõzések felderítésére monitoring rendszert mûködtet. Az ennek végrehajtásához szükséges részletes szabályokat az

1. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 19. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az R. 19. § (1) bekezdése a

következõ d) ponttal egészül ki:

[(1) Az állattartó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. §-a (1) bekezdésének

f) pontjában meghatározott kötelességei körében köteles az állományt ellátó vagy a hatósági állatorvosnak

haladéktalanul bejelenteni:]

„c) rendes vágással a saját fogyasztásra levágott,

ca) Magyarországon vagy – Románia és Bulgária kivételével – az Európai Unió országaiban született szarvasmarhák

esetén a 72 hónaposnál idõsebb szarvasmarhát,

cb) a harmadik országban, illetve Romániában vagy Bulgáriában született szarvasmarhák esetén a 30 hónaposnál

idõsebb szarvasmarhát,

cc) származási helyre való tekintet nélkül minden 18 hónaposnál idõsebb juhot és kecskét;

d) az állatorvos közremûködése nélkül végzett kényszervágást a TSE monitoring vizsgálat elvégzése céljából.”

3. § Az R. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet

a) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

valamint az azt módosító 1248/2001/EK, 1326/2001/EK, 270/2002/EK, 1494/2002/EK, 260/2003/EK, 650/2003/EK,

1053/2003/EK, 1128/2003/EK, 1139/2003/EK, 1234/2003/EK, 1809/2003/EK, 1915/2003/EK, 2245/2003/EK,

876/2004/EK, 1471/2004/EK, 1492/2004/EK, 1993/2004/EK, 36/2005/EK, 214/2005/EK, 260/2005/EK, 932/2005/EK,

1292/2005/EK, 1974/2005/EK, 253/2006/EK, 339/2006/EK, 657/2006/EK, 688/2006/EK, 1041/2006/EK, 1791/2006/EK,

1923/2006/EK, 722/2007/EK, 727/2007/EK, 1275/2007/EK, 1428/2007/EK, 21/2008/EK, 315/2008/EK, 357/2008/EK,

571/2008/EK, 746/2008/EK, 956/2008/EK, 103/2009/EK, 162/2009/EK, 163/2009/EK és 220/2009/EK rendelet,

b) az egyes tagállamok éves BSE-ellenõrzési programjaik felülvizsgálatára történõ felhatalmazásáról szóló,

2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító 2011/358/EU bizottsági

végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. § Az R. 1. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

5. § Az R. 7. § (4) bekezdésében a „termékeknek a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „termékek

Magyarország területérõl” szöveg, 7. § (5) bekezdés bevezetõ szövegében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg, 16. § (9) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg lép.

6. § (1) Az R.

a) 4. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg lép;
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b) 4. § (4), (5) és (9) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (6) bekezdés bevezetõ szövegében és b) pontjában, 7. §

(5) bekezdés b) pontjában, (6) és (7) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 21. §

(1) bekezdés b) pontjában, 24. §-át megelõzõ alcímben, 24. § (1)–(5) bekezdésében, 28. § (2), (4) és

(13) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet II. fejezet 3. pont 3. 1. alpontjában, 7. pont

7. 3. alpontjában, III. fejezetében, 3. számú melléklet 13. pontjában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az

„MgSzH” szöveg lép;

c) 23. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 28. § (11) bekezdésében, 3. számú melléklet 2. és

14. pontjában az „MgSzH Központot” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szöveg lép;

d) 28. § (13) bekezdésében az „MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak” szöveg lép;

e) 1. számú melléklet I. fejezet 4. pontjában, II. fejezet 5. pont 5. 1. alpontjában az „MgSzH Központtal” szövegrész

helyébe az „MgSzH-val” szöveg lép.

(2) Az R.

a) 4. § (4) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi

szerve)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg lép;

b) 4. § (5) és (9) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 23. §

(1) bekezdésének felvezetõ szövegében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 1. számú melléklet II. fejezet 2. pont

2. 4. alpontjában, 2. számú melléklet 3. 3. pontjában, 3. 6. pontjában, 3. számú melléklet 1., 2., 4., 5., 6., 11. és

12. pontjában az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe, a 11. § (1) bekezdésében, 22. § (8) bekezdés

b) pontjában, 23. §-át megelõzõ alcímben, 2. számú melléklet 3. 1. pontjában, 3. 4. pont második bekezdésében,

3. 6. pontjában, 3. számú melléklet 6. pont elsõ mondatában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe,

a 24. § (2) bekezdésében az „MgSzH illetékes területi szervének” szövegrész helyébe, 1. számú melléklet I. fejezet

4. pontjában, II. fejezet 5. pont 5. 1. alpontjában, 3. számú melléklet 3. pontjában az „illetékes MgSzH területi

szerve” szövegrész helyébe, 3. számú melléklet 1. pontjában az „illetékes MgSzH területi szervének” szövegrész

helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép;

c) 4. § (7) bekezdés d) pontjában, 22. § (2) bekezdésének b) pontjában, 22. § (4) bekezdés b) pontjában, 22. §

(8) bekezdés a) pontjában, 2. számú melléklet 3. 4. pont elsõ bekezdésében, 3. 5. pontjában, 3. 7. pontjában,

3. számú melléklet 6. pont harmadik mondatában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe, 28. §

(10) bekezdésében az „MgSzH területi szervnek” szövegrész helyébe, 2. számú melléklet 3. 13. pontjában az

„illetékes MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságnak” szöveg lép;

d) 24. § (3) bekezdés b) pontjában az „MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóságok” szöveg lép;

e) 28. § (8) és (11) bekezdésében az „MgSzH területi szervet” szövegrész, a 3. számú melléklet 14. pontjában az

„illetékes MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságot” szöveg lép;

f) 28. § (9) bekezdésében az „MgSzH területi szervével” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatósággal” szöveg lép;

g) 30. § (3) bekezdésében, 3. számú melléklet 5. pontjában az „MgSzH területi szervétõl” szövegrész helyébe az

„élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet az egyes tagállamok éves BSE-ellenõrzési programjaik felülvizsgálatára történõ felhatalmazásáról szóló

2009/719/EK határozat módosításáról szóló, 2011. június 17-i 2011/358/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 142/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet I. fejezet 2. 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.2. A 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. I. 2. 2. bekezdésében említett szarvasmarhák közül BSE-re minden,

2.2.1. Magyarországon, illetve – Románia és Bulgária kivételével – az Európai Unió országaiban született 72 hónaposnál

idõsebb,

2.2.2. harmadik országban, illetve Romániában vagy Bulgáriában született 30 hónaposnál idõsebb,

rendes vágással levágott és emberi fogyasztásra szánt szarvasmarhát (beleértve valamely mentesítési program

keretében levágott, klinikailag egészséges egyedeket is) meg kell vizsgálni.”

2. Az R. 1. számú melléklet I. fejezete a következõ 2. 3. ponttal egészül ki:

„2.3. A BSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot a vágóhídon kívül, az állattartó által rendes vágással saját

fogyasztásra levágott és az állatorvosnak bejelentett,

2.3.1. Magyarországon, illetve – Románia és Bulgária kivételével – az Európai Unió országaiban született

szarvasmarhák esetén a 72 hónaposnál idõsebb szarvasmarhák esetében,

2.3.2. harmadik országban, illetve Romániában vagy Bulgáriában született állatok esetén a 30 hónaposnál idõsebb

szarvasmarhák esetében is el kell végezni.”

3. Az R. 1. számú melléklet V. fejezet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A 19. § (3) bekezdésének a) pontjában elõírt folyamatos nyilvántartásnak adott idõszakra legalább az alábbi

adatokat kell tartalmaznia:

1. 1. a 24 hónaposnál idõsebb korú, elhullott szarvasmarhák száma,

1. 2. a 24 hónaposnál idõsebb korú, nem járványelfojtás keretében leölt szarvasmarhák száma,

1. 3. a 24 hónaposnál idõsebb korú, kényszervágásra küldött szarvasmarhák száma,

1. 4. a 24 hónaposnál idõsebb korú, klinikailag nem egészséges, valamely mentesítési program keretében levágott

szarvasmarhák száma,

1. 5. a rendes vágásra küldött szarvasmarhák száma, ezen belül a mentesítési program keretében levágott és klinikailag

egészséges egyedek száma:

1. 5. 1. Magyarországon, illetve – Románia és Bulgária kivételével – az Európai Unió országaiban született állatok esetén

a 72 hónaposnál idõsebb,

1. 5. 2. harmadik országból, illetve Romániából vagy Bulgáriából származó állatok esetén a 30 hónaposnál idõsebb

szarvasmarhák esetében,

1. 6. A rendes vágással saját fogyasztás céljára levágott szarvasmarhák száma;

1. 6. 1. Magyarországon, illetve – Románia és Bulgária kivételével – az Európai Unió országaiban született állatok esetén

a 72 hónaposnál idõsebb,

1. 6. 2. harmadik országban, illetve Romániában vagy Bulgáriában született állatok esetén a 30 hónaposnál idõsebb

szarvasmarhák esetében,

1. 7. az importált szarvasmarhák száma, születési ideje (év, hó), az importálás ideje (év, hó), az elhullásuk, vágóhídra

küldésük, illetve belföldön történõ értékesítésük vagy exportálásuk ideje (év, hó).”
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