Ügyiratszám: SO/31/00264-4/2021.

Tárgy:

Ügyintéző: Dr. Németh Katalin

beszállító és felhasználó intézmény

Tel.: 82/311-311

működési engedélye

Kísérleti

állatot

tenyésztő,

Hiv. sz.: Melléklet: Vörös Péter Kaposvári Campus-főigazgató
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus
7400 Kaposvár
Guba S. u. 40.
HATÁROZAT
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.) [a
továbbiakban: MATE Kaposvári Campus], mint kísérleti állatokat tenyésztő, beszállító és felhasználó
intézmény működését az alábbiakban felsoroltak figyelembevételével
engedélyezem.
Jelen engedély kiadásával egyidejűleg a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály [a továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály] által kiadott SO/31/00264-2/2021. ügyiratszámú határozatot visszavonom.
A létesítmény nyilvántartásba vételi sorszáma (változatlanul): 4.
Az intézményben az állatvédelmi jogszabályok teljesülésének biztosításáért felelős személy neve, munkaköre,
postai és elektronikus levelezési címe:


Vörös Péter Kaposvári Campus-főigazgató, MATE Kaposvári Campus (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
voros.peter@uni-mate.hu

Az intézményben működő munkahelyi állatjóléti bizottság elnökének neve, postai és elektronikus levelezési
címe:


Dr. Zomborszky Zoltán egyetemi docens
MATE Kaposvári Campus (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) zomborszky.zoltan@uni-mate.hu

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7400 Kaposvár, Cseri major Pf. 126. Telefon: (82) 311 311 Fax: (82) 312 357
E-mail: elelmiszer@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu: SMKHENTF KRID azonosító: 428684958
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A telephelyeken az állatok jólétéért és gondozásának teljesüléséért felelős személy neve, beosztása postai és
elektronikus levelezési címe:


Dr. Matics Zsolt egyetemi tanár
MATE Kaposvári Campus (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) matics.zsolt@uni-mate.hu

Az intézmény telephelyeinek megnevezése és címe, illetve a kísérleti céllal tenyészthető, illetve felhasználható
állatfaj(ok), /valamint higiéniai minősítésük/, továbbá a telephelyeken kijelölt állatorvosok vagy szakértők nevei
postai és elektronikus levelezési címei:
1. MATE Kaposvári Campus, Tan- és Kísérleti Üzem:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, házinyúl, japán fürj /ismert kórokozókkal együtt élő/ baromfi
/Salmonella-mentes/
Dr. Pósa Roland állatorvos (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) posa.roland@uni-mate.hu
Dr. Zomborszky Zoltán egyetemi docens (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
zomborszky.zoltan@uni-mate.hu
2. MATE Kaposvári Campus, Vadgazdálkodási Tájközpont:
7475 Bőszénfa, Malom u. 3.
Állatfajok: gímszarvas, dámszarvas, dávid szarvas, muflon, vaddisznó, vízi bivaly, magyar szürke marha, ló,
parlagi szamár /ismert kórokozókkal együtt élő/
Dr. Hevesi Ákos állatorvos, Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Kft. (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
hevesia@pannonlogyogyasz.hu
3. MATE Kaposvári Campus, Pannon Lovasakadémia:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfaj: ló /ismert kórokozókkal együtt élő/
Dr. Hevesi Ákos állatorvos, Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Kft. (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
hevesia@pannonlogyogyasz.hu
4. MATE Kaposvári Campus, Élettani és Takarmányozástani Intézet, Gazdasági Állatok Takarmányozása
Tanszék: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfajok: sertés /6-os mentes/, baromfi /Salmonella-mentes/, laborállat (egér, patkány) /csíramentes/
Dr. Csivincsik Ágnes tudományos munkatárs (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
csivincsik.agnes@uni-mate.hu
5. MATE Kaposvári Campus, In ovo labor:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfajok: baromfi /Salmonella-mentes/
Dr. Csivincsik Ágnes tudományos munkatárs (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
csivincsik.agnes@uni-mate.hu
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6. MATE Kaposvári Campus, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Alkalmazott Halbiológiai Tanszék:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfajok: édesvízi halak /ismert kórokozókkal együtt élő/
Dr. Zomborszky Zoltán egyetemi docens (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
zomborszky.zoltan@uni-mate.hu
7. MATE Kaposvári Campus, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetmegőrzési Tanszék:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfajok: ürge, güzüegér, háziegér, üregi nyúl /ismert kórokozókkal együtt élő/
Dr. Zomborszky Zoltán egyetemi docens (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)
zomborszky.zoltan@uni-mate.hu
8. MATE Kaposvári Campus, Élettani és Takarmányozástani Intézet, ELKH-KE-SZIE Mikotoxinok az
Élelmiszerláncban Kutatócsoport: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfaj: nyúl /ismert kórokozókkal együtt élő/, sertés /brucellózistól, Aujeszky- és PRRS betegségtől
mentes/, patkány /SPF/
Dr. Pósa Roland állatorvos (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) posa.roland@uni-mate.hu
9. MATE Kaposvári Campus, Embrióközpont:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Állatfaj: szarvasmarha, gímszarvas, dámszarvas, juh, kecske /ismert kórokozókkal együtt élő/
Dr. Pósa Roland állatorvos (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.) posa.roland@uni-mate.hu
Jelen engedélyem 2029. augusztus 28. napjáig érvényes.
Felhívom a figyelmet, hogy a felhasználó köteles nyilvántartást vezetni, illetve a működési engedély
módosítását kérni hatóságunktól a felhasználó intézmény valamely létesítményének szerkezetében vagy
funkciójában bekövetkezett minden olyan jelentős változás esetén, amely az állatok jólétét hátrányosan
érintheti. Az intézményben az állatvédelmi jogszabályok teljesülésének biztosításáért felelős, illetve az
intézményben működő munkahelyi állatjóléti bizottság elnökének, továbbá a telephelyeken az állatok jólétéért
és gondozásának felügyeletéért felelősök, valamint a telephelyeken kijelölt állatorvosok vagy szakértők
személyével kapcsolatos változásokról az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt 30 napon
belül értesíteni kell.
(Felhívom továbbá a figyelmet arra is, hogy a projektengedély módosítását vagy megújítását kell kérelmezni a
projektben bekövetkező, az állatok jólétét esetlegesen hátrányosan érintő bármely változás esetén.)
Tájékoztatom, hogy a Tenyészet Információs Rendszerben

az állatkísérleti intézmény valamennyi

telephelyének szerepelnie kell.
Tájékoztatom továbbá, hogy a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az állatvédelmi hatóság az engedélyt
visszavonhatja, illetve az állatkísérlet végzését felfüggesztheti.
Jelen engedélyem más hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít, azokkal együttesen érvényes.
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Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes.
Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A döntés közlésétől számított harminc napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre
hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával. A keresetlevelet harminc
napon

belül

a

Somogy

Megyei

Kormányhivatal

Agrárügyi

Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészségügyi Osztály (7400 Kaposvár, Cseri major Pf. 126.) részére kell benyújtani a Pécsi
Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó
szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer
használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített
nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor
a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ha
törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya,
azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő.
A kereseti kérelemben tehát a bíróságtól azonnali jogvédelmet kérhet, akinek a jogát, jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány
elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan
fenntartása érdekében. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet
megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.
Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet
terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, a felek mentesülnek az illeték előzetes megfizetése alól, az illetéket az fizeti ki, akit a
Bíróság erre kötelez. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági
eljárás illetéke 30.000 Ft, a közigazgatási nemperes eljárás illetéke 10 000 Ft, viszont a határozat kijavítása,
kiigazítása, illetve kiegészítése iránti kérelem illetékmentes.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Tárgyalás
tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül
is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS
A MATE Kaposvári Campus jogelődje, a Szent István Egyetem Kaposvári Kaposvári Campus (7400 Kaposvár,
Guba Sándor u. 40.) - mint kísérleti állatot tenyésztő, beszállító és felhasználó intézmény - működését az
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály SOI/31/00888-4/2020. ügyiratszámú határozatában
2029. augusztus 28. napjáig engedélyezte, illetve a létesítményt 4. sorszámmal nyilvántartásba vette.
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Az intézmény szervezeti egységeiben és nevében történt változás miatt a MATE Kaposvári Campus, mint
kísérleti állatot tenyésztő, beszállító és felhasználó intézmény működési engedélyét az Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály 2021. március 2-án kelt, SO/31/00264-2/2021. ügyiratszámú
határozatában módosította.
Dr. Zomborszky Zoltán, a MATE MÁB Kaposvári Campus elnöke 2021. július 7. napján hivatali kapun keresztül
érkezett beadványában bejelentette az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynak, hogy a
MATE Kuratóriuma által 2021. június 24-én elfogadott új Szervezeti Működési Rend szerint a MATE Kaposvári
Campus, mint intézmény állatvédelmi jogszabályok teljesülésének biztosításáért felelő személy neve,
munkaköre, postai és elektronikus levelezési címe megváltozott, ezért kéri a változás átvezetését és a
működési engedély módosítását.
A kérelemben valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által a MATE Kaposvári
Campus részére kiadott, SO/31/00264-2/2021. ügyiratszámú működési engedélyben foglaltak alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 37. § (2) bekezdése
értelmében az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indult.
Határozatomat az Ákr. 3. §-a, 39. §,41. §, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1), (4) bekezdései, 94. §-a, 97. §-a és 113.
§ (2) bekezdés a) pontja, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény [a
továbbiakban: Ávtv.] 31. § (3) bekezdése, továbbá az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14) Korm. rendelet [a
továbbiakban: Korm. r.] 16. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján hoztam meg, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény115. § (32) bekezdésének figyelembevételével.
Hatáskörömet az Ávtv. 31. § (1) és (2) bekezdése, a Korm. r. 16. § (1)-(3) bekezdései, illetve a földművelésügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. § (5)
bekezdés a) pontja biztosítja.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A

Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági

Hivatal,

valamint

a

megyei

kormányhivatalok

mezőgazdasági

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet előírásai
alapján az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. §-ának figyelembevételével.
Jelen döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján annak közlésével áll be.
A fellebbezéssel kapcsolatban az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja rendelkezik.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [a
továbbiakban: Kp.] 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bek. alapján adtam
tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő
benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
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bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adtam tájékoztatást.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Az illeték megfizetéséről és az illeték-feljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1)
bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.
Kaposvár, 2021. július 8.
Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nevében és megbízásából
Dr. József Katalin
osztályvezető

Értesül:
1. Ügyfél (elektronikusan)
2. Irattár (eredetben)

