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H ATA ROZAT

Arends $ivert Johannes (sz6khelye 7761 Lothfrd, Koseuth Laios u. 1, FELIR azonos[t6ia:

A82548897, a tovdbbiakban: tigyf6l) k6relm6re indult elj6rdsban, els6fok0 6lelmiszerldnc-felugyeleti 6s

iillategeszs6giigyijogk6r6mben eljiirva meghoztam a kovetkez6 egyszer0sitett hatdrozatot.

Az rigyf6la

Ftu01-TA-3-0015

regisztrdci6s szimon kutya (Canis lupus familiaris) faj egyedeinek sajdt, Loth{rd, Kossuth Lajos u. 1.

szSm alattitenyeszet6bSl, mint az egyes 616 Sllatok 6s tenn6kek Eur6pai Uni6n beltili kereskedelm6vel

kapcsolatos dllategeszs6giigyi 6s Sllatteny6sztdsi ellenSrz6sekr6l sz6l6 54l2AM. (lV. 24.) FVM rendelet

(tovdbbiakban: FVM rendelet) 1. S (6) bekezd6s6nek I pontja szerinti l6tesitm6nyb6l t6rt6nd

6rt6kesit6s6re jogosult. pc. dllatok tartdsd6rt felelds szem6ly Arends Sivert Johannes,

Lothdrd, Kossuth Lajos u. 1. szdm alatti lakos (el6rhet6s6gei: 06-30/2478405,

gasa-resi-bassethoundken nel@hotmail.com ).

A tartiis sor6n az rigyf6l kriteles dllatairdl az dllatok v6delm6r6l 6s kimdleter6l sz5l6 1998. 6vi XXVlll.

torv6ny 6s a kedvtel6sbdl tartott dllatok tart6srir6l 6s forgalmazAshrol sz6l6 4112010. (11.26.)

kormdnyrendelet rendelkez6seit maraddktalanul betartani. Az adataiban vagy tev6kenys6g6ben tort6n6

bdrmilyen vriltozdst koteles Hivatalunknak 15 napon beltil inisban bejelenteni.

INDOKOLAS

Az Eur6pai Parlament 6s Tandcs 2A161429. rendelet6nek 84. cikke szerint a szSrazfiildi dllatok tart6inak

6s el66llit6inak tevdkenysdgukrdl t6j6koztatniuk kell az illet6kes hat6sdgot, amelyrSl a hat6sag a 93. cikk

szerint nyilvdntartSst vezet. Az FVM rendelet 1. S (6) bekezd6sdnek d) pontja el6iria, hogy a kutydk,

macskSk 6s gor6nyek tagdllamok kozdtti kereskedelmi cel[ sz6llitdsa az ere feljogositott hatdsdg dltal

nyilvdntartdsba vett 6s rendszeresen ellen6rzdtt letesftm6nyb6l szdrmazhatnak, amely nem 6tl

6llateg6szs6g0gyi korl6toz6 int6zkedtSs alatt. Ugyanennek f) pontja szerint pedig Magyarorszdg
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tekintet6ben az effe feljogositott hat6s6g 6ltal nyilvfntartdsba veft, rendszeresen ellendzritt olyan

Ititesitm6nyben sztileftek, amely nem 6llillateg6szs6giigyikorlatozd int6zked6s alatt.

A 20?1. augusztus 11.-i helyszini szemle sordn felvett BNKN45|2021, sz. jegyz6k6nyv szerint az

iigyfdl basset hound fajtaj0 ebeket tart, illetve tenydszt. A "kedvtel6sb6l tartott dllatok forgalomba

hozatala 0zlet n6lkiil" tevdkenys6g6t bejelentette, a tev6kenys6g azonosffia NE81H1049592820.

I*tatdrozatomat az 0gyf6l k6relm6re az dltal6nos k6zigazgatdsi rendtartdsr6l szol6 2016. 6vi CL, tdrv6ny

(tovdbbiakban: Akr.; S0. S (1) bekezdrls6nek 6s 81. S (1), (2) 6s (4) bekezd6s6nek megfelelden 6s az

6lelmiszerl6ncr6les hat6sagifeliigyeletSr6lsz6l6 2008. 6viXLVI. torv6ny 38.S (1) bekezd6se, 26. S (1)

bekezd6s alapjdn hoztam meg. A jogorvoslatr6l val6 t6j6koztat6st az 6ltrl6nos kozigazgatiisi

rendtartdsr6lsz6l6 2016. 6viCL. trirv6ny 81. $ (2) bekezd6s a) pontja alapj6n melldztem.

Pr6cs, id6b6lyegz6 szerint

Dr. Csiki L6szl6 jirdsi hivatalvezet6 nev6ben 6s megbizdsib6l kiadm{nyozta

Nagy Cecilia

szak0gyint6z6

Kapj6k:

1. Arends Sivert Johannes Lothdrd, Kossuth Lajos u. 1. (rigyfelkapun keresztul)

2. Baranya Megyei Kormdnyhivatal Agr6rtigyi 6s Kornyezetv6delmi F6oszt6ly Elelmiszerl6nc-biztons6gi 6s

Allateg6szs6gugyi Osztaly
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