PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: PE/EA/629-2/2021
Ügyintéző: Korbely Nelli
Telefon: +36 (20) 256-90-69

Tárgy: határozat
Hiv. szám: Melléklet: -

Elsőfokú állategészségügyi hatósági jogkörömben eljárva meghoztam a következő
HATÁROZATOT.
I.
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari
Kutatóintézet (székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4., továbbiakban: NAIK ÁTHK)
számára a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztálya (továbbiakban: PMKH ÉbNTF) által, a 27/1/2015, 27/2/2015, és 27/3/2015 nyilvántartásba
vételi számmal kiadott állatkísérleti felhasználó és tenyésztő létesítmény nyilvántartásba vételi
határozatát visszavonom.
II.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus-át (székhely: 7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.; intézményi azonosító: FI51129; FELIR azonosító: AB2545412; továbbiakban MATE) a
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. szám alatti telephelyen 75/1/2021 számon, és 75/2/2021
számon,
mint állatkísérleti felhasználó, tenyésztő és beszállító létesítményt nyilvántartásba veszem,
valamint működését engedélyezem,
az alábbi feltételekkel:
Tevékenysége során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv., az
állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet előírásait köteles betartani, különös tekintettel:
-

a létesítmény köteles nyilvántartást vezetni és 5 évig megőrizni:
o

a tenyésztett, beszerzett, kiszállított, kísérletben felhasznált állatok számáról és
fajáról,

o

állatok eredetét igazoló adatokról, és annak tényéről, hogy kísérletben való
felhasználásra tenyésztették-e azokat,

o

állatok beszerzésének, kiszállításának időpontjáról,

o

elpusztult vagy leölt állatok számáról, fajáról, a halál okáról (amennyiben az ismert),

o

az állatokat felhasználó projektekről;
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-

létesítményre és berendezésre vonatkozó követelmények:
o

az állatok tartására szolgáló létesítmény kialakításakor figyelembe kell venni az ott
elhelyezni kívánt állatfajok élettani és etológiai szükségleteit,

o

szökésbiztosnak kell lennie,

o

egymással össze nem férő fajok nem tarthatók közös helyiségben (ragadozó és
zsákmányállat esetében látó-, szagló- és hallótávolságon kívül kell lenniük),

o

biztosítani kell az újonnan érkező, beteg vagy sérült állatok elkülönítését,

o

raktárhelyiségek kialakítása: élelem és alom minősége ne károsodjon, kártevő és
rovarmentesség, veszélyes anyagok külön tárolása

o

tisztító- és mosóhelyiség: tiszta és szennyezett eszközök útja teljesen elkülönüljön,

o

állatok elhelyezésére szolgáló helyiség: hőmérsékletet naponta mérni és naplózni kell.

o

vészhelyzeti eljárásokra vonatkozó utasításokat jól látható helyen kell kifüggeszteni,

o

minden állatnak kellően ingergazdag életteret kell biztosítani.

Az állatvédelmi jogszabályok teljesülésének biztosításáért felelős személy: Prof. Dr. Kovács
Melinda.
Az állatok jólétéért és gondozásának felügyeletéért felelős személy:
- 75/1/2021 számú telephelyen Rózsa Szabolcs,
- 75/2/2021 számú telephelyen Dr. Hullárné Dr. Fébel Hedvig.
A tenyészteni, tartani kívánt állatfajok:
- 75/1/2021 számú telephelyen: szarvasmarha, ló, juh, kecske, sertés, baromfi (tojótyúk, brojlercsirke,
pulyka, lúd, japán fürj, kacsa)
- 75/2/2021 számú telephelyen: juh, házi nyúl, patkány, sertés.
A felhasználás helye:
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus, Állattenyésztési és Takarmányozási
Kísérleti és Bemutató Gazdaság (Anyagforgalmi kísérleti állomás, Baromfi kísérleti állomás, Juh és
szarvasmarha kísérleti telep, Sertés kísérleti telep – Hízékonysági és vágásiteljesítmény-vizsgáló
állomás, Kísérleti vágóhíd, Központi régiós Haszonállat Mesterséges termékenyítő és Embrióátültető
állomás) – 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. - 75/1/2021
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus, Élettani és Takarmányozási Intézet,
Takarmányozás-élettani Csoport (Kísérleti állatház) - 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. 75/2/2021
A telephelyen kijelölt állatorvos: Dr. Sós Ferenc.
A munkahelyi állatjóléti bizottság elnökének neve: Dr. Zomborszky Zoltán.
Az állategészségügyi hatóságot értesíteni kell a fent említett személyekben beállt változásról, a
változást követő 30 napon belül.
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Az engedély módosítását kell kérni a létesítmény szerkezetében vagy funkciójában bekövetkezett
minden olyan jelentős változás esetén, amely az állatok jólétét hátrányosan érintheti.
Jelen engedélyem jogerőre emelkedésétől számított 10 évig érvényes.
Jelen határozatban foglaltakban történő változás előzetes engedélyhez kötött.
Felhívom figyelmét, hogy jelen engedély nem érinti a működéssel/tevékenység folytatással
kapcsolatos

egyéb

jogszabályban

előírt

engedélyeket,

azok

beszerzésére

vonatkozó

kötelezettségeket.
Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható.
A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnál az e határozatot hozó hatóság elleni keresetlevél előterjesztésével. A
keresetlevelet az elsőfokú hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Földhivatali, Növény és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 1135 Budapest, Lehel u.43-47.) a
határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.
Tájékoztatom, hogy keresetlevelét elektronikus úton (űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével) köteles benyújtani.
Keresetlevelében a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezését, megsemmisítését vagy
megváltoztatását; a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítását; közigazgatási
cselekmény megvalósításának megtiltását; a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség
teljesítésére kötelezést; a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal
kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezést; a közigazgatási tevékenységgel előidézett
jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a
megállapítását kérheti azzal, hogy több kereseti kérelem akkor terjeszthető együtt elő, ha ugyanabból
vagy ténybeli és jogi alapon összefüggő jogviszonyból erednek. Egymással eshetőleges vagy
vagylagos viszonyban álló több kereseti kérelem akkor terjeszthető elő, ha azok ugyanabból a
jogviszonyból erednek, és ugyanazon alperessel vagy alperesekkel szemben terjesztik elő.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya
nincs.
INDOKOLÁS
Prof. Dr. Kovács Melinda, a MATE tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese, valamint Dr.
Zomborszky Zoltán, a MATE MÁB elnöke kérelmükben kérték a NAIK ÁTHK létesítmény állatkísérleti
felhasználó és tenyésztő létesítményként történő nyilvántartásból való törlését, egyúttal a MATE, mint
állatkísérleti tenyésztő, beszállító és felhasználó létesítménykénti nyilvántartásba vételét.
A NAIK ÁTHK a PMKH ÉbNTF által kiadott PEI/001/1336-2/2015 iktatószámú határozat alapján
27/1/2015, 27/2/2015 és 27/3/2015 nyilvántartásba vételi számmal rendelkezett.
A 27/1/2015, 27/2/2015 és a 27/3/2015 nyilvántartásba vételi számon NAIK ÁTHK részére kiadott
nyilvántartásba vételére kiadott engedélyét visszavonom.
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Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében tenyésztő,
beszállító és felhasználó kizárólag az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság
engedélyével működhet.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak
meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § -a, 2. § (1) bek., 4. § (1) bekezdése, 5.
§ (5) és (6) bekezdése, továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 25. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d) pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, az
állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése határozza meg.
Határozatomat az Ákr 80. § (1) bekezdésének, és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően hoztam.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1), (2) bekezdése és az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja
alapján zártam ki.
A közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről és szabályairól az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 28. § (1)-(2)
bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 157. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 605. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2021.04.28.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
dr. Brandenburg Tamás
főosztályvezető
Értesül:
1. Ügyfél – e-mail, elektronikus úton
2. Irattár
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