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HATÁROZAT 

 

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség mielőbbi leküzdése érdekében az 

SZ/82/01210-3/2018. számú, az SZ/82/01210-16/2018. és az SZ/82/00184-16/2019 számú 

határozatomban elrendelt intézkedéseket, az SZ/82/01210-3/2018. számú határozatom 6) pontját az 

alábbiak szerint módosítom. 

6) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi 

helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.  

 A fertőzött területen belüli vágóhidra – közvetlen levágás céljából – vagy továbbtartásra 

történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán 

belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a hatósági állatorvos elvégezi a sertések 

klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három-négy hónaposnál idősebb 

sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének hőmérőzését is. 

Legalább annyi sertést kell hőmérőzni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, 

ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton 

felül virológiai (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 7 napon belül – alvadásban gátolt 

vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os 

előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás 

történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni.  

További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy 

legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött 

területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági 

állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését 

igazolja.  

 

  A fertőzött területről a megye többi részére, illetve az ország egyéb megyéibe irányuló, 

továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén a kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül 

virológiai (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 7 napon belül – alvadásban gátolt vért kell 

venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 5 %-os előfordulási 

gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A 

vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell végezni. További feltétel, hogy csak olyan 

sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, 

valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból 

nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, 

amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.  
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A határozat visszavonásig érvényes. 

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges, azonban a 

közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhető a Debreceni 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó szervhez kell 

benyújtani 4 példányban. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú 

közigazgatási határozatot hozó szervnél.  

A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra 

tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni. 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a 

keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a 

felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

 

INDOKOLÁS 

 

Tarcal település közigazgatási területén talált vaddisznó hullából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Diagnosztikai Igazgatóságának Laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki. Erről 

hivatalomat a NÉBIH az M2018-10053840 számú eredményközlő jegyzőkönyvben tájékoztatta.  

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM 

rendelet) 15. § (2) és (3) bekezdése és az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-80/2018. számú 

ügyiratában leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulás miatt 

meghoztam az SZ/82/01210-3/2018. számú határozatom. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-80/2018. 

számú ügyiratában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során meghatározta a fertőzött terület 

nagyságát is. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-119/2018. számú ügyiratában a vadászati tilalom 

vonatkozásában a SZ/82/01210-3/2018 számú határozatomban meghatározott engedményeket tette. 

 A korlátozás alá került területek bekerültek a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat II. 

mellékletébe. A 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 11. cikk (3) bekezdése alapján 

akkor van lehetőség korlátozás nélkül sertéshúst (sertés termékeket) szállítani az EU területére, ha a 

fentiek szerint módosításra kerülnek az intézkedések. Az Országos Járványvédelmi Központ vezetője 

2019. 02. 22-én tájékoztatta hivatalomat, hogy a 2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 

11. cikk (3) bekezdésének való megfelelés biztosítására szükséges az ÉFÁT/422/2018. számú körlevél 

III. a. és IV. pontjának egységes végrehajtása a fertőzött területen. Ennek figyelembe vételével az 

SZ/82/00184-16/2019 számú határozatommal módosítottam alaphatározatomat. 2019. 04.15.-én a 

2014/709/EU számú Bizottság Végrehajtási Határozat 2019/602/EU számon módosításra került, ezért a 

rendelkező részben leírtak szerint határoztam. 

 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) 

pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei 
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kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet (XII. 27.) 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A döntés véglegességéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban Ákr.) 82.§.(1) bekezdés alapján határoztam. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 38. § és 39. § (1) valamint a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. tv. 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra 

vonatkozó előírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (1)-(2) 

bekezdése rendelkezik 

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a 

késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. április 18. 

       

      Román István kormánymegbízott 

      nevében és megbízásából 

 

 

 

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k. 

megyei főállatorvos 

 osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Érintett települések jegyzője 

2. Érintett járási hivatalok 

3. Valamennyi érintett állatorvos 

4.Valamennyi vadászatra jogosult 

5. OJK  

6. Irattár 

 

Tájékoztatásul kapják (elektronikus úton):  

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztállyal 

rendelkező járási hivatal 

Valamennyi megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadászkamara 

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájegységi fővadász 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászati hatóság 
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