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A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint elsó fokon éljáró élelmiszerlánc íelügyeleti szerv (továbbiakban
elsőfokú hatóság) a Lókos patak Ralstonia solanacearum (buryonya bakériumos heNadása és
bamarothadása) teílőzése vonatkozásában meghozta az alábbi

HATÁRozAT-ot
Az elsöfokú halöság a 2016-os évb€n is a Lókos palakon a patak összes eredetétól az lpoly
folyóba való betorkolásáig oNTozEsl T|LALMAT rendel el az alábbiak szerint. A tilalom alá vont
patak Vizéből Tllos a burqonva (Vetógumó, valamint áruburgonya előálIítás) a paradicsom
(vetómag, Valamint áruparadicsom, illétvépalánta előállítás), a p3!!!3 (vetómag, Valamint friss- illetve
fúszer paprika, illetve palánta elóállítas) és a Ralstonia solanacearum kórokozóra fooékonv eovéb
gazdanövénvek növényállományainak öntözése, Valamint
az előzőekben felsorolt

TlLos

patakból nyert vizzel történó p!l!!!]!94E9,
A hatóság figyelmezteti az érintetteket, hogy amennyiben az elóírtaknak nem vagy ném megfelelóen
növények

tesznek eleget, úgy az elsófokú hatóság a vétókkel 9zemben 500-000 Ft-tól 100.000.000 Ft-ig terjedó
mértékü növényvédelmi bírság kiszabását kézdeményezi.

a közléstől számított 15 _napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc:ibjzTomágj
Hivatalhoz címzett, de az élélmiszeánc-felügyéleti szé]vnélbenyúitott fellebbezésnek Van helye. A
fellebbezés elektronikus úton történó elóterjesztésére nincs
Az elsőfokú közigazgatási
határozat elleni jogorvoslatj eljárás dúa amennyiben a íellebbezés
'ehetőség, tárgyának érlékepénzbén
megállapítható, a fellebbezéssel érinteit vagy Vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja Után 500
forint, de legalább 10000 forint, legféljébb500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tá€yának értéke
pénzbénnem állapitható meg, úgy a jogofuoslati eljáras díja 10 000 íorint.
Jelenleg a fellebbezés és a fellebbezési eljáíási illeték elektronikus úton nem terjesáhető elő, illetve nem
Jelen határozat ellen

fizethető meg.

A fellebbezésnek a haiározat végrehajtá§ára halaszó hatálya njncs,

lNDoKoLÁs
Az elsófokú hatóság a 2009-2015-ös években Ralstonia solanacearum burgonya félékenélőforduló
árlati károsító felderitése céljából VIzmintavételezést íolytatott a Lókos patak teljes ho§sát reprezéntáló
6 mintavételi ponton. A 2014 --€s évben 6 alkalommal 6 ponton végzéttmintavétel során 19 db Víz
mintában találta meg a Nemzeti ÉIelmi§zerlánc-biztonsági Hivatal NöVény-, Talaj- és Agrárkörnyozetvédelmi lgazgatóság Pécsi Bakteriológiai Laboratóíiuma a fent megnevezeti baktériumot, A_zq!§jig
éVben összesén 19 db minta volt fertőzött. Mivel a Vizsgált 7 éV során minden évbén légalább 1 minta
íertőzött Volt, így az öntözési tjlalom továbbra is fenn áll. (Az öntözési tilalmat 2 év mente§ség Után
oldhatja fel az elsófokú hatóság határozati formában,) Ivlindezek alapján a 2016-os évben is kiadásra
kérül ezén hatarozat.

Az elózóekben leiÉakálapján az elsófokú hatóság a Lókos patakot á viáolyás eredésétól (Diósjenő) az
lpoly folyóba történő betorkolásáig (Dejtár) Ralstonia solanacearum zárlati károsítóval fertózöttnek
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nyilvánílja, erre tekinteftel a fertőzés terjedésénekmegakadályozása érdekébena rendélkező rész elsó

szakasában léíÉakszerint hatáíozott.

Az elsófokú hatóság az eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános §zabályairól
szóló 2004, évi cXL, törvény (a továbbiakban: Ket.) 29,§ (2) bek. a) pontja alapján indította meg, a
hátározatot az élelmiszerláncról és hatóságifelOgyeletéról szóló 2008, éVi XLV|. törvény (továbbiakban

EIv.) a8.§ (1) bek. i) pontjában és a 56,§ (1) békezdésébeníoglalt jogkörében,
kormányhivatalok mezógazdasági feladatainak rnéghatarozásáró{ szóló 68/20,15.
Kormányrendelet 5.§ (2) és (6) bekezdésében biáosított jogkörben eljárva hozta,

A Ralstonia solanacéarum küokozó zádaíi károsítók

csoportjába sorolásáíól

a

a megyei
(lll, 30,)

nöVényegészségügyi

feladatok vég.éhajtásának részletes szabályairól szó|ó712001. (|. 17.) FVlVl rendelet (a továbbiakban: R,)
,1,
sámú melléklet A. rész ll, szakasz b) 2, pontja rendelkezik_

A

Ralstonia solanacearum-mal fertőzött öntözóVíz

fogékony kultl]rák öntözésére és permetezésére

történó használatának tilalmát a R, 7, számú melléklet 1,2,2.10.2, bb) 2. pontja kja elő.

Az öntözővizek

Ralstonia solanacéarum íértózöttsége felderítésjellegű Vizsgálatát

melléklet 6,3, pontja réndéliel,

a R. 9,

számú

A hatóság megitélésészerint a mezógazdasági termelés zavaítalanságának biáosítása össztarsadalmi
érdek, így a védekezésikésedelem illefue e kótelezettségek teljesítésénekelmaradása adott esetben

jelentős Vagy helyrehozhatatlan kárral járhat,

Az ügyfél figyelmezteté§e a nöVényvédelmi btrság kiszabásának léhétőségéré
és mértékéíeaz Éltv_ 60,
(1)
pontján,
a)
Valamint
az
élelmiszerlánc
felügyelétével
összeíüggó
bírságok
kiszámításának módjáról
§
és mértékérőlszóló 194/2008, (Vll, 31.) Korm, rendélét1, számú melléklete A) a) 1. pontján alapszik,

A határozat hirdetményi úton történő közlése a Ket. 80/A§ (1) bekezdés d) és g) pontján alapul, mivel az
intézkedésselérintett termelök teljes köre nem áll az eljáró hatóság rendelkezésére,

A íeleftes szerv hataskörét a megyei kormányhivátalok_ mezégazda§ági íeladata]lak meghatárqzá§áróL
§zóló 68/2015. (llI. 30,) Kormányréndelet szóló 4. § (1) bekezdése állapítja meg,
A fellebbezésijog |ehetöségérölés feltételeiróla Ket. 98_99. §_ai rendelkeznek.

A táékoáatá§ a

fellebbezés elektronikus úton Való benyújtásának kiártságáíól

bekezdés da) pontja alapján történt,

a

Két. 72. § (1)

Balassagyaímat, 2016, május 24,
Dl, szabó sándor kormánymegbízott nevében és megbíásából:
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