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HATÁROZAT 

 

A vonatkozó intézkedések változása miatt az SZ/82/00019-34/2020. számú határozatommal módosított, 

SZ/82/00019-22/2020. számú határozatomban korábban elrendelt intézkedéseket az alábbiak szerint 

egységes szerkezetbe foglaltan módosítom. Jelen határozat kiadásával az SZ/82/00019-22/2020. és az 

SZ/82/00019-34/2020. számú határozatok hatályukat vesztik.  

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt Szabolcs 

Szatmár-Bereg megye teljes területét vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestissel 

 

fertőzött területnek 

 

minősítem. 

A fertőzött területen elrendelt intézkedések: 

 

1) A fertőzött területen a járási hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot kell 

elrendelni (amennyiben nem volt elrendelve). Valamennyi sertéstartó telepet és annak sertésállományát 

korcsoportok szerint nyilvántartásba kell vennie minden év március 31.-ig. A fertőzött terület azon 

részén, amely jelen határozatommal vált fertőzötté, 60 napon belül kell elvégezni a nyilvántartásba 

vételt. Ezt a munkát állatorvosokkal kell elvégeztetni, akiknek járványügyi vizsgálatot is le kell folytatni. 

 

2) Az állatlétszám változást a sertéstartó gazdaságokban az állattartónak naprakészen kell vezetnie, azt 

a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, aki az adatokat minden szemle alkalmával ellenőrzi. 

 

3) Az állattartónak állatainak megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteni kell a hatósági 

állatorvost. 

 

4) Az állattartónak sertése saját célra történő vágását a vágás előtt 48 órával be kell jelentenie az 

illetékes járási hivatalnak. A bejelentés után a járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt 

húsvizsgálat, illetve virológiai vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról. 

 

5) Valamennyi elhullott sertésből mintát kell venni és meg kell vizsgálni afrikai sertéspestis kimutatása 

céljából az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint.  

 

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

helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.  
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  A fertőzött területen belüli vágóhidra – közvetlen levágás céljából – vagy továbbtartásra, 

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

továbbtartásra vagy vágóhídra 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 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 továbbtartásra szánt sertéseket a szállítás után, a rendeltetési helyen 40 napig karanténozni 

szükséges. 

 

7) A területen tartott sertések, azok ondója, embriója vagy petesejtje Közösségen belüli kereskedelmi 

forgalomba nem hozhatók, illetve harmadik országba nem szállíthatók kivéve, ha a közösségi 

jogszabályokra, illetve harmadik ország előírásaira figyelemmel, a járványügyi helyzetre tekintettel a 

járási hivatal engedélyezi.  

 

8) A fertőzött területen található sertéstartó gazdaságokban lévő összes sertést elzárva úgy kell tartani, 

hogy vaddisznóval ne tudjon érintkezni az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt 

részletes szabályok szerint. 

 

9) A sertéstartó gazdaságokban takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne 

férhessenek hozzá. A szénát, szalmát és gabonát a termőföldekről történő beszállítástól számítva 90 

napig tárolni kell és csak ez után használhatóak sertések takarmányozására, almozására. 

 

10) A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő kéz és lábfertőtlenítő eszközt 

kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni. 

 

11) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre 

be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestisvírus elhurcolásának megelőzésére hozott 

hatósági intézkedéseket. 

 

12) A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és a hatósági állatorvos által előírt fertőtlenítés 

után mehetnek sertéstartó gazdaságba. 

 

13) Tilos a sertéstartó gazdaságba bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, 

illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az afrikai sertéspestis vírusával. 

 

14) A kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullva talált összes vaddisznót a járási hivatalnak be kell 

jelenteni, aki intézkedik a mintavételről és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről. A kilőtt vaddisznót 
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ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt 

részletes szabályok szerint kell elvégezni. Kivéve, ha a 18.) pont szerint felhasználásra kerül. Ekkor a 

vizsgálati eredmény megérkezéséig elkülönítve kell tárolni. A feladat végrehajtását az Országos 

Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni. 

 

15) Az elhullott vaddisznókat a vadászatra jogosultaknak aktívan keresni kell a fertőzött területen belül. A 

feladat végrehajtását az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok 

szerint kell elvégezni. 

 

16) Valamennyi vaddisznó hulláját ártalmatlanítani kell. A feladat végrehajtását az Országos Főállatorvos 

2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint kell elvégezni. 

 

17) A vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása tilos. A vaddisznóállomány 

gyérítése, illetve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez mérten, leshelyenként 

hetente 10-15 kg takarmányt helyezhet ki a leshelyek közelében kialakított szórókon. Csapdázás esetén 

csapdánként és alkalmanként 10-15 kg takarmány használható. A vadászatra jogosultnak nyilvántartást 

kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova, mikor, milyen takarmányt helyezett ki). Egyéb 

fajok etetést úgy kell megoldani, hogy az ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen 

hozzá.  

 

18) A fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test vagy azok húsa nem szállítható ki. A Helyi 

Járványvédelmi Központ (továbbiakban: HJK) vezetőjének engedélyével, negatív eredményű vizsgálatok 

után – a vadászatra jogosult egyéni kérésére – a fertőzött területen belül felhasználható a vaddisznó 

test. 

 

19) A 20), 21), 22). pontokban leírt kivételekkel tilos a fertőzött területen lévő vadászatra jogosultak 

területén valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan a társasvadászat és vaddisznók esetében 

egyéni és társas vadászat. A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében egyéni vadászatot csak 

járványvédelmi képzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett (továbbiakban: Járványvédelmi 

Vadászképzés) vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a Járványvédelmi Vadászképzés 

eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen csak az e képzést eredményesen 

elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat.  

 

20) A fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítését az Országos Főállatorvos 2/2020. számú 

határozatában leírt részletes szabályok szerint meghatározott diagnosztikai kilövéssel kell végrehajtani.  

 

21) A fertőzött területen belül, az afrikai sertéspestis esetek közelében az Országos Főállatorvos   

szigorúan korlátozott területet jelölt ki, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 851350, 857650, 

851250, 851450, 853150, 853160, 853260, 853250, 853350 851150, 851550, 851560, 853050, 853360, 

853450, 854550, 854650, 854660, 854750  850250, 850260, 850350 850450, 850550, 850150, 855750, 

855850, 855950, 855960, 857150, 857350, 857450,  856051, 856350, 856360, 850650 850850, 852950, 

854560, 856450, 857050 és a 856150 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területére terjed ki. A 

szigorúan korlátozott területen a 19) ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti 

vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából 

mintaküldés.  
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22) A fertőzött terület egyéb részein a 19) ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre 

engedélyezheti vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát és a vaddisznók csoportosan 

végrehajtott diagnosztikai kilövését, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából mintaküldés. 

 

23) Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint minden 

vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskertben található vaddisznó állomány az adott vadászati év 

végéig diagnosztikai kilövés keretében, a diagnosztikai kilövésre vonatkozó kártalanítási szabályok 

mellett, felszámolásra kell, hogy kerüljön. Amennyiben a vadaskert fertőzött területbe való bekerülése és 

a vadászati év vége között kevesebb, mint fél év van hátra, a felszámolás maximum fél év alatt kell 

elvégezni.  

 

24) Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában leírt részletes szabályok szerint minden 

vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadfarm esetében a vadfarmon tartott vaddisznó állományt a 

fertőzött területbe kerülést követő fél éven belül fel kell számolni. A vadfarmok kiürítésének részletes 

szabályait az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának 9. függeléke tartalmazza. A 

felszámolt állományokért a tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg. 

 

Az érintett települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot 

tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

A határozat visszavonásig érvényes. 

 

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált 

döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt (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 a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton 3 

példányban.  

 

A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik. 

 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 

30 000 forint. 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 közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. 

 

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben 

kérheti. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján 

elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is 

kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.  
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A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási 

módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan 

kézbesít részére. 

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. 

 

A határozat a közléssel véglegessé válik. 

Az elsőfokú eljárás díj-és illetékmentes. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

 

INDOKOLÁS 

 

2018. május 17.-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Abaúj- Zemplén megyében több 

esetben elhullott/lőtt vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóságának laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki. Erről hivatalomat a 

NÉBIH eredményközlő jegyzőkönyvekben tájékoztatta. 2019. április 30.-án az Országos Főállatorvos 

ÉFHÁT/96/2019. számú utasításában tájékoztatta hivatalomat, hogy Hajdú-Bihar megyében Nyírábrány 

és Álmosd település közigazgatási területén talált vaddisznó hullákban kimutatásra került az afrikai 

sertéspestis vírusa, 2019. december 10.-én az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú 

utasításában a fertőzött területet kibővítette a fertőzés terjedése miatt.  

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/20-40/2018. számú, 

ÉFHÁT/20-80/2018. számú, az ÉFHÁT/96/2019. számú és az ÉFHÁT/268-2/2019. számú ügyiratában 

leírtak szerinti intézkedések kerültek elrendelésre. Mivel a 2014/709/EU végrehajtási határozat 

2020.05.15.-én kiadott módosítása a határozat mellékletét úgy módosította, hogy az afrikai 

sertéspestissel fertőzött területbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe bele tartozik, a 

vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulása miatt határoztam  a rendelkező 

részben leírt területre vonatkozóan a fertőzött terület nagyságáról.  

 

E mellett az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának 2.2.1.5  pontja alapján „ha a fertőzött 

terület SZKT-n kívüli részén másodlagos esetként megállapításra kerül az ASP vaddisznókban, akkor 

annak a vadgazdálkodási egységnek a teljes területét, ahol a másodlagos eset megállapításra került, 

SZKT-vá kell nyilvánítani.” Korábban ez alapján a 856350, 856360, 850650 850850, 852950, 854560, 

856450, 857050 számú vadászatra jogosultak területe került az SZKT-ba.    A 856150 számú vadászatra 

jogosult területéről származó vaddisznómintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriuma afrikai sertéspestist állapított meg 

(eredményközlő száma:ÁDI/2020/0021154), ezért jelen határozatommal a vadászatra jogosult teljes 

területét SZKT-vá nyilvánítom. 

A meghozott intézkedések részletes végrehajtási szabályait az Országos Főállatorvos 2/2020. számú 

határozata tartalmazza. 

 

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 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

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

A jogorvoslati tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) 

bekezdése, 114. § (1) bekezdése, 116. §. (1) és (4) bekezdése, 132. §-a, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 13. § (3) bekezdés c.) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) 

bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.  

Az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62.§ (1) bekezdés h.) 

pontja alapján tájékoztattam a feleket.  

 

Döntésemet a fenti jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései alapján hoztam. 

Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45.§ 

(5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

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

késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene. 

 

Nyíregyháza, 2020. május.19. 

       

      Román István kormánymegbízott 

      nevében és megbízásából 

 

 

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k. 

megyei főállatorvos 

 főosztályvezető 

 

 

 

 

A határozatot kapják: 

1. Érintett települések jegyzője 

2. Érintett járási hivatalok 

3. Valamennyi érintett állatorvos 

4.Valamennyi vadászatra jogosult 

4. OJK  

5. 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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