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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) A 

dunaföldvári állat - és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szabályozására elfogadta az 

5/2020. (I.28.) KT. határozatot (a továbbiakban: Szabályzat). 

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. 

rendelet 2021. április 1. napján lépett hatályba. A Korm. rendelet szabályozza többek között, hogy a 

kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása FELIR 

azonosító köteles tevékenységek minősül. 

 

Erre tekintettel a Szabályzatot a Korm. rendelet figyelembe vételével szükséges módosítani.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntéshozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2021. június 16. 

 

 

        

        Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI   JAVASLAT 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy A dunaföldvári állat-

és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szabályozására elfogadott 5/2020. (I.28.) KT. hatá-

rozat  

1. 2. pontja az alábbi 9. alponttal egészül ki: 
„Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. 

rendelet” 

 

2. 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.4 A piactér területére kutyát és egyéb állatot bevinni tilos. A vásártér területén kutyát, és 

egyéb, nem eladásra szánt állatot pórázon, szájkosárral ellátva a jogszabályi rendelkezéseket 

betartva lehet bevinni oly módon, hogy az a vásár rendjét ne zavarja.”  

 

3.  8. pontja 2) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2) A vásári és piaci árusítás során helyhasználónak meg kell tartani az elárusító helyre, az 

árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozóan –a jelen 

szabályzatban és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 

578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet, a 87/2012.(VIII.27.) VM rendeletben és a 

41/1997.(V.28.) FM rendeletben leírtakat, - továbbá a kereskedelmi, közegészségügyi, 

növény-egészségügyi, és köztisztasági előírásokat. 

a.) Valamennyi árusításra szánt állatnak belépéskor rendelkeznie kell az alábbi 

dokumentumokkal: 

 állattartói nyilatkozattal (87/2012.VIII.27.) VM rendelet 1. melléklete, 

 állatorvosi bizonyítvánnyal (87/2012.(VIII.27.) VM rendelet 2. melléklete 

Ezen bizonyítványokból a tőpéldány a szolgáltató állatorvos példánya, egy példány az eladó 

állattartó példánya, egy példányt a beléptetésnél a vásár üzemeltetője bekér, és 5 évig őrzi.  

További, állatazonosításra vonatkozó szükséges dokumentumok még: 

• szarvasmarha-fajok: fülszám megléte és marhalevél  

• ló: lóútlevél, és 3 évnél nem régebben elvégzett, takonykórra irányuló negatív 

szerológiai vizsgálati eredmény, valamint 1 évnél nem régebben elvégzett, lovak fertőző 

kevésvérűségére irányuló negatív szerológiai vizsgálati eredményről szóló hiteles állatorvosi 

bejegyzés  

• sertés: sertés szállítólevél, egyedileg, behelyezett fülszám  

• juh- és kecskefélék: szállítólevél, egyedileg, behelyezett fülszám  

• baromfi: szállítólevél,  

kutya –2 hónapos kortól–, azonosítására: oltási könyv (tartós jelölés, 3 hónapos kor felett 

érvényes veszettség elleni oltás,) vagy útlevél,  

Kilépéskor a vásár ENAR felelőse (TIR rendszerben megjelölt személy) a sertések részére 

szállítólevelet állít ki. 

b.) Pecsenyés, friss élelmiszerárusításhoz: egészségügyi könyv, kitelepülési engedély, 

technológiai leírás. 

c.) A beteg állatokat a hatósági állatorvos az erre kijelölt helyen köteles elkülöníteni.” 

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1. Vásár és bérlakás ügyintéző 

2. Vásárfelügyelő 


