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Tájékoáatom arról, hogy Csongrád, Bács-Kskun és 8ékés megyékben 2014. 42. és 43. hetében a
kérődző állatokat (szarvasmarhát, juhot, kecskét, bivalyt és ezek vadon élő rokon fajait) érintő kéknvelv
beteqséqet (angolul: bluetongue) állapított megaz illetékes állategészségügyi hatóság. A hatályos uniós
és hazai jogszabályok értelmében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBlH) Elnöke
védőkörzetre és megfigyelési körzetre vonatkozó közigazgatási határozatokat adott ki.

A NÉB|H O2.3t2\27to32t2o14. számú módosító határozata értelmében 2014. október 27-tőla kéknyelv
betegség kitörései körül létesített 100+50 km sugarú meqfiovelési körzet megyénkben a Mezőcsáti, a
Mezőkövesdi és a Tiszaújvárosi Járási Hivatatok illetékességi területéhez taroző valamennyi tetepüIést,
mí9 a Miskolci Járási Hivatal esetében Bükkaranyos, Emőd, Harsány, Kisgyőr, Köröm, Mályi,
N yékt ád h áza, Ó nod, S ajó h i dvég és S aj ől ád telepü léseket éri nti.

Csatoltan küldöm a NÉalH megfigyelési körzetet elrendelő 02.3l2B27lOO6t2O14. iktatószámú
határozatát, annak 02.312827103212014. számú módosítását és ez utóbbihoz tartozó aktuális
településjegyzéket,

Célszerű lenne a telepü!és Polgármesteri Hivatalainak hirdetőtábláján is közzétenni a fent
hivatkozott NÉBIH határozatokat, mert az idósebb korosztályhoz tartozó állattartók az lnternet
szolgáltatásait általában nem használják.

Az érintett települések kérődző állatokat tartó gazdái a településen tevékenykedő jogosult állatorvostól,
szolgáltató állatorvostól, vagy az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivataltól
kaphatnak felvilágosítást az élóállat-szállításokra vonatkozó aktuális követelményekről, mert várható,
hogy a következó időszakban a kéknyelv betegség hazai járványügyi helyzete még változni fog.

Az aktuális járványügyi információk a NÉBlH internetes (http:ilwww,nebih.qov.hu) honlapján is elérhetók
a KlEMELTEN AKTUÁL|S témák között a,,Magyarországon is megjetent a kéknyelv-betegség" cím alatt.

Tájékoáatom arról is, hogy a fent említett betegséggel kapcsolatos uniós és hazai jogszabályok az
alábbiak:_3í/2009. (lll. 27.) FVM reádelet, 1266/2007/EK rendelet.

Az említett jogszabályok hatályos, illetve egységes szerkezetbe foglalt szövege az lnterneten
ingyenesdn elérhető a következó weboldalakon is: http://wvrlw.nit,hu, illetve http:/leur-lex.europa.eu.
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dr. Tuskó László

járási főállatorvos

A fentiekról értesülnek:

- Bükkaranyos Község Önkormányzata 3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 100. (polghiv@vipmail.hu)
- Emőd Város Önkormányzata3432 Emód, Kossuth tér 1. (emodi.hiv.jegyzo@pr,hu)

Harsány Község Önkormányzata 3555 Harsány, Kossuth u. 67. (harsanypmh@axelero.hu)
Kisgyőr Község Önkormányzata3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u.,11. ( kisgyor@borsodweb.hu)
Köröm Község Önkormányzata 3577 Köröm, Rákóczi u. 1 1 . (postmaster@onkkorom.t-online.hu)
Mályi Község Önkormányzata3434 Mályi, Széchenyi u. 12. (hivatal@malyipolghiv.t-online.hu)

- Nyékládháza Város Önkormányzala3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. (nyekladhaza.palgarmh@t-
online.hu)

- Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64, ( polgonod@axelero.hu)
- Sajóhídvég Község Önkormányzata3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. ( shidveg@axelero.hu)
- Sajólád Község Önkormányzata 3572 Sajólád, Ady E, út 2. (ph@sajolad.hu)
- lrattár


