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HATÁROZAT

Az aírikai sertéspestis tovább terjedése miatt az SZl82l00019-4112020 számú határozatomban korábban

elrendelt intézkedéseket a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint

módosítom,

^ 
21) pontban meghatározott szigorúan korlátozott terület a 852050 kódszámú Buji TÁNcSlcS

Vadásztársaság (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 23.) vadászatra jogosult területével bővült.

igy ahaíározat 21) pontja az alábbiakban leírtak szerint módosul.

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,

85125o,85145o,853150,853160, dsgzoo,853250,853350 851150,851550,851560,853o5o,853360,
853450, 854550, 854650, 854660, 854750 850250, 850260, 850350 850450, 850550, 850150,855750,
855850, 855950, 855960, 857150, 857350, 857450, 856051, 856350, 856360, 850650, 85o85o,

852950,854560,856450,857050, 856150 és a 852050 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.

Az érintett települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderról a lakosságot
tájékoztatni ke|l, 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 l. 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 közigazgatásijogvita 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.
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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 tartá§át a felperes a keresetlevélben
kérheti.

A jogi képviselóvel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv, alapján
elektronikus t]ton 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.
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.qov.hu/clienV oldalon található lKR rendszer használatával
nyújtható be az elsófokú közigazgatási határozatot hozó szervnél."-

A határozat véglegessé válásáról az eljárásban részt vett ügyfeleket értesítem.

Az elsőfokú eljárás díj-és illetékmentes.

A határozat azonnal végrehajtandó,

lNDoKoLÁs

Az Országos Főállatorvos 212020. számú halározatának2.2,1.5 pontja alapján,,ha a fertőzött terület

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

vadgazdálkodási egységnek a teljeg területét, ahol a másodlagos eset megállapításra került, SZKT-vá
kell nyilvánítani," Korábban ez alapján a 856350, 856360, 850650 850850, 852950, 854560, 856450,

857O5O, 856150 számú vadászatra,jogosultak területe került az SZKT-ba. A 852O5O számú vadászatra
jogosult területéről származó vaddisznómintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

ÁllategészségUgyi Diagnosztikai lgazgatóság laboratóriuma afrikai sertéspestist á|lapított me9
(eredményközlő száma:ADlt2O2OlOO23s18), ezért jelen határozatommal a vadászatra jogosult teljes

területét SZKT-vá nyilvánítom.

A meghozott intézkedések részletes végrehajtási szabályait az Országos Főá|latorvos 2l2O2O. számú
h atá rozata tarlalm azza.

Határozatomat az ételmiszerláncról és hatóságifelügyeletéröl szóló 2008 évi. XLV|. törvény 51. § (3) u)

pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016 (Xll,2.) Kormányrendelet,t8. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2)

bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. llletékességemet a fővárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (lV.23.) Korm.

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

A jogorvoslatitájékoztatást az általános közigazgatásirendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1)

bekezdése, 114. § (1) bekezdése, 1í6. §. (1) és (4) bekezdése, 132. §-a, a polgári perrendtartásról szóló
2016, évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l.
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 XClll. tv. 62,§ (1) bekezdés h,)

pontja alapján tájékoztattam a feleket.

Döntésemetafentijogszabályhelyek, valamint azAkr.80. § (1),8í. § (1)bekezdéseialapján hoztam,

Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLV|. törvény 45.§
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(5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást,

A határozat azonnali végrehajtatóságálaz Árr a+, § a) pontjában leírták alapján rendeltem el, mert a

késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.

Nyiregyháza, 2O2g.jú nius í í.

Román István kormánymegbizott
nevében és megbízásából

D r. Ta m á i- }i:.i; :í,::H"*
Péter ","#*:,iii*i,:jj§,,.{iii': srysMre-P'tP,íel$(

GklNühbdóo,o,, liOr,ml9Ferenc i,.T*,lili,,T]Jil]j,*

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.

megyei fóállatorvos

főosztályvezető

A határozatot kapják:

1, Érintett települések jegyzője

2. Érintett járási hivatalok

3. Valamennyi érintett állatorvos

4.Valamennyi vadászatra jogosult

4. oJK
5. lrattár

Tájékoáatásul kapják (elektronikus úton):

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségÜgYi osztállYal

rendelkező járási hivatal

Valamennyi megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állate9észségügYi osztálYa

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadászkamara

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájegységi fővadász

Szabolcs-Szatmár-Bereg me9yei vadászati hatóság
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