
A vidékfejlesztési miniszter 75/2011. (VII. 29.) VM rendelete

a vágópontok mûködésének részletes szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás és

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában a vágópont olyan létesítmény, melyben az egyes állatfajok vágásának idõbeni elkülönítése

mellett

a) éves átlagban hetente legfeljebb 100 darab sertés, juh, kecske,

b) éves átlagban hetente legfeljebb 20 darab szarvasmarha,

c) évente legfeljebb 250 000 darab baromfiféle,

vágható úgy, hogy az a) és b) pontban felsorolt állatfajok bármilyen kombinációja nem lehet több napi

4 állategységnél.

2. § (1) A vágópont mûködését az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) engedélyezi.

(2) Az engedély megadásáról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az állati eredetû élelmiszerek

különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi

rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) foglalt elõírások tekintetében az alábbi könnyítések

figyelembevételével dönt:

a) az 1. § a) és b) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény esetében

1. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (1) bekezdés a) pontjával összhangban elegendõ

a fedett karám, melyek kialakításánál figyelembe kell venni a vonatkozó járványtani és állatvédelmi

szempontokat,

2. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (2) bekezdés a) pontjával és III. fejezet 3. pontjával

összhangban ugyanazon üzemrész, állatvágásra és darabolásra idõbeli elkülönítéssel történõ használata

engedélyezhetõ, ha azt bizonyítottan és igazoltan a tevékenységek között takarítják és fertõtlenítik,

3. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet 3. pontjával összhangban egyetlen mûveletben

elegendõ annyi eszköz csírátlanítása, sterilizálása, ami biztosítja, hogy a vágási mûveletekhez szükséges

mennyiségû tiszta eszköz rendelkezésre álljon,

4. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz VII. fejezet 3. pontjával összhangban elegendõ egy a vágóhíd

vágókapacitásából származó hús hûtéséhez szükséges hûtõhelyiségnél kisebb hûtõhelyiséget biztosítani,

és nem szükséges a vágásból származó hús teljes mennyiségét lehûteni, abban az esetben, ha a hús a vágást

követõen azonnal elhagyja a vágóhidat, és ha máshol (így kistermelõi elõállítás, kereskedelmi helyen

történõ élelmiszer-elõállítás) ez biztosítható;

b) az 1. § c) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény esetében

1. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet II. szakasz II. fejezet (2) bekezdés a) pontjával és III. fejezet 1. pont

c) alpontjával összhangban ugyanazon üzemrész, állatvágásra és darabolásra idõbeli elkülönítéssel történõ

használata engedélyezhetõ, ha azt bizonyítottan és igazoltan a tevékenységek között takarítják és

fertõtlenítik,

2. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet II. szakasz II. fejezet 3. pontjával összhangban egyetlen mûveletben

elegendõ annyi eszköz csírátlanítása, sterilizálása, ami biztosítja, hogy a vágási mûveletekhez szükséges

mennyiségû tiszta eszköz rendelkezésre álljon.
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3. § (1) A vágópont darabolási tevékenységet is végezhet, amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóság erre engedélyt ad.

(2) A darabolási tevékenység végzése során

a) az 1. § a) és b) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény hetente nem termelhet 5 tonnánál több

csontozott vagy darabolt húst,

b) az 1. § c) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény hetente nem termelhet 3 tonnánál több darabolt húst.

4. § (1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott állatfajokat vágó vágópont kistermelõ által vágásra szánt állatokat is

levághat, amennyiben a kistermelõ gazdaságának helye a vágóponttól számított 100 km-es sugarú kör által határolt

körzeten belül van.

(2) A 2. § (2) bekezdése a) pontjának 1. alpontja esetében az állatorvos elvégezheti az ante mortem vizsgálatot a

vágóhelytõl számított 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül elhelyezkedõ gazdaságban.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter
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