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HATÁno ZAT

A Hungária Puli KIub (2234 Maglód, Sugar u. 52. ; a továbbiakban: Kérelmező) tenyésztési

pro gramj ának módosításai t

jőváhagyom.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. JogszabáIysértésre hivatkozással a közléssel

jogerős határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat kőz|ésétől számított harminc

napon beltil a Fővarosi Közígazgatási és Munkaügyi Bíróságtói. A Fővárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bírósághoz címzett, bírósági felülvizsgálat irántí kérelmet a Foldművelésügyi

Minisztérium Mezőgazdasági FőosztáIyához kell benyújtani vagy ajanlott kiildeményként

postára adni.

A bírósági felülvizsgálatiránti kérelem benyújtásának a döntés végrehajtásara nincs halasztő

hatálya, azonban a kérelemben a döntés végrehajtásának felfiiggesztése kérhető.

A bíróság a pert targyaláson kívül bírálj a eI, a felek bármelyikének kérelmére azonbart

tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt

igazolásnak helye nincs. _:

Tájékoztatom, hogy a köztgazgatási hatfuozat bírőság felülvizsgálata iránti eljárásban az

illetékekről szóló 1990. évi XC[I. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja aIapján a feleket

jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkíil illetékfeljegyzésíjog illeti meg.

Jelen eljárás során eljárási költség nem merült fel.
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Kérelmező kiegészítette tenyésztési programj át, és azt 2017 . október 30-án elektronikus

küldte be az FM-hez, kérve atenyésztési program elfogadását akiegészítésekkel egyutt.

A kiegészítéssel kapcsolatban, tekintettel azok szal<rnai részeket nem érintő technikai

jellegére, a génmegőruő intézmény és az ŐHCt elállt a véleményalkotási jogától.

A tenyésztési program módosításait megvizsgálva megállapítottam, hogy azok megfelelnek a

Rendelet és a Magyar ebfajta rendelet előírásainak.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat a fenti hivatkozott rendelkezések, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §

(1) bekezdése alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás aKet.72. § (1)bekezdés da)pontján, 100. § (1)bekezdés

d) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdés a) pontján, továbbá a polgari

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. 5 (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén és

338. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet az Átv. 20. § (1), (2) bekezdóse, az Átv. 24. § (2)

bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatasi feladatokat ellátő szervek

kijelöléséről szóló 38312016. (XII.2.) Korm. rendelet 57. § D pontjabiztosítja.

Kiadmányozási jogom a központi állarigazgatási szervekről, valamint a Korminy tagaí és az

államtitkárok jogállásárőI sző|ő 2010. évi XLil. törvény 5. § (3) bekezdésének a) pontján,

valamint a Földművelésügyi Minisáérium Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szóló

Il20I7 . (IV.28.) FM utasítás melléklete 24. § (1) bekezdésének f) pontján alapul.

Budapest, 2017. december 6.

Dr. Fazekas SdndorföIdművelésügyi miniszter nevében és m

Kapjak:
1. Hungária Puli Klub (2234Maglő{ Sugár u. 52.)- hivatalos iratként
2. Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, dr. Péntek IsNánigazgatő (1024 Budapest, Keleti Károly u.24,) -
ele ktro nikus lev élként
3. Pest Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti
Főosztály, Áhtegészségügyi Osztály, dr. Varga Ákos osaályvezető (1135 Budapest, Lehel utca 43-47,) -
ele ktro nikus levélké nt
4. FöldművelésUgyi Minisáérium irattrir
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