
A vidékfejlesztési miniszter 117/2012. (XI. 21.) VM rendelete
a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló
31/2009. (III. 27.) 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 kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1) bekezdése a következõ 13. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„13. Élõ attenuált vakcina: olyan vakcina, amelyet a kéknyelv betegség vad vírus izolátumainak szövetkultúrán vagy

embrionált tyúktojásban végzett többszöri átoltással történõ legyengítésével állítanak elõ.”

2. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A megfigyelési körzetben a kéknyelv betegség ellen tilos élõ attenuált vakcinát használni.”

3. § Az R. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hatósági állatorvos az 1266/2007/EK rendelet II. melléklet 1. pontjában meghatározott kórokozó-átvivõtõl

védett létesítményekben, ugyanezen melléklet 2. pontjának megfelelõen rendszeresen ellenõrzi a végrehajtott

intézkedések eredményességét.”

4. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kéknyelv betegség megállapítása esetén az MgSzH Központ:

a) a kéknyelv betegséghez és az ellenõrzõ intézkedésekhez kapcsolódó földrajzi, közigazgatási, ökológiai és járványtani

tényezõk figyelembevételével védõ- és megfigyelési körzetet alakít ki]

„ab) a megfigyelési körzet legalább 50 kilométerrel terjed túl a védõkörzet határán, és területén az elõzõ 12 hónap alatt

nem történt vakcinázás élõ attenuált vakcinával;”

(2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A NÉBIH valamely, a kéknyelv betegség által járványügyileg releváns földrajzi területnek a korlátozás alá vont

körzetbõl történõ kivonása elõtt benyújtja az Európai Bizottságnak az 1266/2007/EK rendelet szerinti ellenõrzési

programon alapuló azon információkat, amelyek alátámasztják, hogy a kéknyelv betegséget okozó vírus két éven át

– beleértve a kórokozó-átvivõ két teljes aktív idõszakát is – nem terjedt az érintett területen.”

(3) Az R. 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A NÉBIH – az Európai Bizottság elõzetes tájékoztatása mellett – a korlátozás alá vont körzetben kijelölhet egy

járványügyileg releváns földrajzi területet átmenetileg betegségtõl mentes területnek abban az esetben, ha egy éven

át – beleértve a kórokozó-átvivõ egy teljes aktív idõszakát – az 1266/2007/EK rendeletnek megfelelõ ellenõrzési

program azt mutatta, hogy a kéknyelv betegség speciális szerotípusa vagy szerotípusainak kombinációja a korlátozás
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alá vont körzet e részén nem terjed. Fogékony állatok szállítása átmenetileg betegségtõl mentes területrõl illetve ilyen

területre az 1266/2007/EK rendeletben meghatározott feltételek szerint lehetséges.”

5. § Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az országos fõállatorvos a betegség kitörésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására – a NÉBIH által

elvégzett külön kockázatértékelés eredménye és javaslata alapján, valamint az Európai Bizottság tájékoztatása mellett

– elrendelheti a vakcinázást és a vakcinázott állományok és állatok nyilvántartását. A vakcinázott állatok

nyilvántartásának olyannak kell lennie, hogy a vakcinázás ténye az esetleges állományváltozás esetén is egyértelmûen

megállapítható legyen. Élõ attenuált vakcina alkalmazására az országos fõállatorvos csak akkor adhat engedélyt, ha

az adott szerotípus vagy szerotípusok ellen nem áll rendelkezésre elölt vírust tartalmazó vakcina, illetve ha az elölt

vírust tartalmazó vakcina alkalmazása nem hozta meg a várt eredményt.”

6. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kéknyelv betegség ellen vakcinázni kizárólag az országos fõállatorvos utasítására – a 14. § (4) bekezdése szerint –

lehet. Amennyiben az országos fõállatorvos élõ attenuált vakcina használatát engedélyezi, a NÉBIH által kijelölt

védõkörzetnek – a 12. § (1) bekezdés aa) pontjában meghatározottakon túl – magában kell foglalnia legalább

a vakcinázási területet.”

7. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról

szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvnek, valamint az ezt módosító]

„d) 2012/5/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

[való megfelelést szolgálja.]

(2) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenõrzése, megfigyelése,

felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló, 2007. október

26-i 1266/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 1304/2008/EK, 1108/2008/EK rendelet, 456/2012/EU

bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

8. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervén (a továbbiakban: MgSzH

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

igazgatóságán (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában az „a területi szerv vezetõje” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóság vezetõje” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH

Központ)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „kórokozók ellen” szövegrész helyébe a „kórokozó átvivõk ellen” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „18. § elõírásainak megfelelõen” szövegrész helyébe a „17. § elõírásainak

megfelelõen” szöveg,

f) 6. § (3) bekezdésében, 12. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 13. § (1)–(2) bekezdésében az „Az MgSzH Központ”

szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében 15. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdés b) pontjában, 16. §

(2) bekezdésében, 20. § (2)–(3) bekezdésében az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,

h) 7. § (1) bekezdésében az „az MgSzH rendeltetési hely szerint illetékes területi szervének” szövegrész helyébe

az „a rendeltetési hely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

i) 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (3) bekezdés c) pontjában az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,

j) 11. §-t megelõzõ alcímében, 11. § (2) bekezdésében az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

k) 10. § (3) bekezdés g) pontjában az „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
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l) 11. § (1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 11. § (4)–(6) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésében az „MgSzH

területi szerve” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

m) 11. § (1) bekezdés a) pontjában és 11. § (3) bekezdés h) pontjában az „az MgSzH Központnak” szövegrész helyébe

az „a NÉBIH-nek” szöveg,

n) 11. § (1) bekezdés c) pontjában és 11. § (4) bekezdés b) pontjában az „az MgSzH azon területi szervét” szövegrész

helyébe az „azon élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

o) 12. §-ához tartozó alcímben a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg

lép.

9. § Az R. 2. § 7. pontjában, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 9. § (1) bekezdés c) és i) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 9. §

(3) bekezdés c) pontjában, 10. § megelõzõ alcímben, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint (2) és

(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés b) pontjában, 11. § (3) bekezdés d) és h) pontjában a „kerületi” szövegrész

helyébe a „járási” szöveg lép.

10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a 2000/75/EK tanácsi irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történõ

módosításáról szóló, 2012. március 14-i 2012/5/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

(4) Ez a rendelet a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenõrzése, megfigyelése,

felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló 1266/2007/EK

rendelet módosításáról szóló, 2012. május 30-i 456/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához

szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) Hatályát veszti az R.

a) 12. § (1) bekezdés f) pontja,

b) 21. § (3) bekezdése.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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