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Tárgy: Afrikai sertéspestis miatt szigorrjan korlátoeott
terulet bovítését elrendel határozat

Hiv, szárn:

Melléklet:

f Haid ,- Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Éklmiszerlánc-biztonsági és Foldhivatali F osáály
fielmiszerlánc-biztonsági és Áltategészségtigyi Osztály {a továbbiakban: eljáró hatóság) els fokrj
é|"elntiszeflánc,biztonsági és állategészség,rigyi hatósági'jogkórében eljárva meghoztarn azalábbi

xlrÁRo4A,Tor.

A2 Országos F állatorvos.2l2Q2§,számrlhatározatával lq:iadott, Magyarország afrikaisertéspestis
Íelszámolására vonatkozó mentesítési terve (verziószám 1.2)2.2..|5. pon á alapján a Hajdri -
Bihar rnegyében található 900450 kódszámrj vadgazdátkodási egység teljes vadászteruletét
vaddisznókban el forduló afrikai sertéspestis (a továbbiakban: A P) el fordulása miatt
szi g or a n korlátozott te rii letté nyi tvá nítom,

A vaddisznóban el forduló afrikai sertéspestis megbetegedés miatt Hajdti-Bihar megyében a
900 6CI" 9007 0, 901250, 901260, g0127a,901350, 90tss1, 902650, goiceo, 9 2670.9027 0,
9s3650, Ü3?s0,903850, 904250, 9049 0, 904960, 905070,,gogrso; gosa 0,905260, 901560,
901570, 904350, 900150, 900250, 900350, 900450, 900550,900650, 900660, 900670, 900850,
900860,9009 0,900960,901o50,901150,901450,901 80,901590,901650,901660,901750,
901 850, 901950, 902050, 9021 50, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 9029 0,
902960, 903050, 9031 50, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 903950, 903960,
904050, 904060, 904150, 9Q445o,904460, 904550, 904650, ga4?5a,904760,904850, 904860,
90 050, 905060,905080,90 350,905360,905450,905550 vadgazdálkodási egységek tartoznak
az Asp ferttíz tt kockázati besorolás alá.

A vaddisznóban el forduló afrikai sertépestís megbetegedés miatt Hajdr!-Bihar megyében a
9Ü 450, 9009 0; 901580, 9001 0, 900250, 9-00350,90085ü, 900B6Oi 900960, 901050,901450,
901750, 9,01850, 9019 0, 902050, 902150, ga2250,903150, 903350, 903360, 903370,904450,
9034 0 vadgazdátkodási egységek tartoznak az ASP ZKT kockázati besorolás alá, Ezek k, ziil a
900860 és a 903370 vadgazdálkodási egységek teíjes tertilete a külonosen e]lenilrzott tertilet
(mag terület).

Ezzel egyidejiileg a HBfi5-ÉLB/00205-1 1t2o2o. iktatási szám határozatomat visszavonom.

Agrárugyi Ft5osztály
É l elm iszerlá nc-bizto nsá gi és Á lateg észse gügy,i osztá ly

4030 Debrecen, Diószegi (rt 3CI. Telefon: (3S 2}S50-777 E-mail: asrarugy.#[ajrlusr_o"y,bu



A f ertőzött terü let, vonatkozásá ban,az alá§bia kgt rendelem el :

l,
A,2/2020. §t*mú CIr§zágo$ főállatorvo§i h§tár§u*t 2,3. pontjánaklalpon§aiban elrendelt

intézkedéseket a fertőzött területen ae alábbiakban részleteeett feltételeket kell
vÉgrehajtani;

1.1 A fért zott terrjllet eg,észén (beleórtve ai SZKT*t}
vadás zata,

tilos a vaddisznók társas és egyáni

1.2 ld:eíglene en felfüggesztem a s:zigorijan korlátnzott terüIeten

teri]letón veíarnennyi vadászható l*líatíajra vonatlt,ozóan a
tévo vadga zdálkodási egységek
társasvadászatokat ós egyóni

vadászatokat is.

1,2.1 Egyéni vadászatot - minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével -
az e,k megállapítást ktivet en - telqlntet,nélkül az el megállapítás ótá eltelt id re - a
Helyi Járványvédetmi K zpont {a továbbiakban: HJK) vezet je engédélyezheti,
anrennyihen az SZKT-r l folyamatos mintakiildés t rténik elhutlott veddisznókb l a 2!2a28
OrÁ határozat 8, ft}ggeiéka szerint, Egyéni é tá_rsas vadászatot - minderr ladászható
állatfaj vonatkozásanái, 

" 
vaddisznó ri,iátetevet - csak az állategészségiigyi hatóság által

. zsrveeettjárványvédelmi képzésen {a továbbiakban: járvénry,édelmi vadászképzés) részt
vett és ott eredményes vizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a
járványvédelmi vadászképzés eredmónyes elvégzését igazolni nem tudja, az SZKT-n csak
az e képzést eredményesen elvégzett hely,i vádász kíséretében vadászhat.

1,2,2 Tár:sas vadászatokat - minden vadászható áltatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével
- az els megállapítást kóvet en - tekintet nélkijl az els megállapítás óta eltelt idiíre - a
HJK vezet je engedélyezheti, amennyiben az SZKT+óI rendszeresen tórténik mintakuldés
elhullott vaddisznókból virológiai vizsgálat céljára (a 2t2020 OrÁ natarozat 8, fiigBeléke
szerint), A kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett id pontja el tt legalább
5 mllnkanaBpal a HJK eJektroniku* p,pstafiókjám (hbmkhhjk@hajdu.gpv.hu): ke|l írásb&n

pontjában foglalt adatokat - a zsiger,elé* helyének GPS koordinátainak és az elejtett
vaddisznók várható számának kiVétgíével - az egyéb állatfajok vonatkozásában is meg kell

adni, és az id kozben esetleg bekovefl<ezett váltoásokról a vadászat tervezett id porrtja

el tt legalább72 órával írásos tájékoztatást kell adni. Továbbj fettétel, hogy vadásztertjtet
illetékes tájegységi f vadászának szakvéleménye alapján a területileg illetékes vadászati
hatóság ho.uájárulását, adja a ársas vadászat megtartásához a vadászatra kijel lt

teriiteten. Az engedélyben (és a hozz járu}ásban is) szerepelnie kell, hogy
a) a vadászalra kijelcilt terijlet térbeli kiterjedése nem haladja meg a 300 hektárt; '

b) a vadászatra kijelolt tertileten vaddisznó brivóhely nincs;
c) a vadászatra kijelo|t ter,ületen be|iil vaddisznó,jelenlétéré utaló egy_éb jelsines;
d) a vadászat lefolytatása várhatóan semmilyen zavarást nem okoz a
vadd isznóállományba n;

a) kutya csak apróvad vadászaton alkalrnazható, nagyvad társas vadászat csak kutya
nélktjli terel vadászat, formájában tartható.

1,2,3 Az SZKT-n a betegség els megállapítását kowt en a HJK az állománlgyérítés
érdekében engedétyezheti a vaddisznók egyedi diagnosztikai kílovését. A diagnosztitai
kilijvés csak az arra vonatkozó aktív kozr:emijkodésre kote}ez határozat alapján
végezhet . A diagnosztikai kilovésre aktív kozremiikodésre kiitelezettet a kil vés
elvégzéséért átlami kártalanítás illeti meg. Mínden állománygyérítés céljából kil tt



egészségéshek látszó e§yedből a 2l?02a OFÁ határozat 4. függetéke szerint kell mintát
vennÍ. E testek nem használhatóak íel, azokat a mintavétét útán állarni költségre
ártalmatlanítani kell. A feladat elvógzéséért állami kártalanítás jár. Az sZKT.n találh;tó
vadászatra jogosult'aknak;a diagnosztikai'kilövés során kilőtt vaddisznókból vett mintákat a
kitÖltÖtt minlaazonosító lappal együtt a kilövést követő napon B-10 óra között kell leadniuk
a NÉgtH ÁDl Debrecenitelephelyén, függetlerrül attól, hogy a kilövés milyen napra esik. A
bekÜldő állatorvosnak a kísérő iratra (megrendelö}e} fél kell vezetníe, hogy
,Állománygy§rítés cáljából kilőtt veddisznó]'- A diagnosztikai ltilövésl a llJK felfugges*i, ha
a vadászatra jogosult területéről nem történik Úrobgiai vizsgálat céljára r"u,iu-ur.r*"n
mintaküldés elhullott vaddismókból.

1.2,4 Ha a vadász az áttala megfigyelt vaddisznó esetében az A§P-re gyanút keltő tüneteket
(elsősorban kííejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból)
tapasztal, akkor a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy
egyedeket és a tapasztalt klínikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a HJK_nak, A
továbbiakban a vadásznak a HJK utasításának megfelelf5en kell eljárnia.

1,3 A fertőzött terület SZKT-n kívüli részón tilos a vaddisinók társas és egyéni vadászata, Ezen
ÍelÜl valamennyi egyéb vadászható állatfajra vonatkozóan a társas vadászatokat ideiglenesen
felíiiggesfiern.

1.3.t A fértőzótt terÜlet szigorúan korlátozott területen kívüli részén á vaddisznóktól éltérö
állatfqjok esetében egyéni és társas vadászatot c§ak,a járványvédelmi vadászképzésen
részt vett és otí eredményes vizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki
a járványvédelmí vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertózött
terÜleten csak az e képzést eredményesen elvégzeti netyi uuOa., kíséretében vadászhat.

1,g.2 A HJK vezetője a betegég első megállapítását követően - tekintet nélkül az első
megállapítás Óta eltelt időre - engedélyezheti a vaddisznótól eltérő állatfajok társas
vadászatát. Az engedély kiadásához a területileg illetékes tájegységi fővadász írásos
harg;ájáiniása is szükséges. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett
idÖpontja előtt legalább 5 munkanappal a rili elektronikus postaíiókjára
(hbmkhhjk@hajdu,gov.hu) kell írásban benyújtania. A vadászatra jogosult 

"gy*r"rr" 
Úbb

társas vadászat megtartására is engedélyt-kérhet. A kérelern"n minoe-n' esetben a
2na20. OFÁ határorátl. függelék t,t] ponüaUan foglalt 

"J.tor.t 
_, ,-is"i"re;;.Ű";

(GPS koordinátáinak) és az elejtett vaddisznók várható ,számának kivételével - az ágyéb
állaffáj vonatkozásában ís meg kell adni, több társas vadászat megtartása esetén mináen
egYes vadászatra külön-külön, és az időközben esetleg bekövetkezett változásokról a
vadászat tervezett időpontja előtt legalább 72 órával írásos tájékoztatást kel] adni. A
szomszédos vadászatra jogosultaknak a társas vadászatok időpontjait egymással össze
kell hangolniuk, ennek koordináíására a HJK vezetője az illetékes tájegy§é|ifővadászt kéri
fet,

,'1.3,3 Fa A§P megelőzése érdekében a íertőzött terület §ZKT-n kívüli részén a
vaddisznóállomány gyérítése és áz egyeníetés vizsgálati nyomás céljából elrendelem a
vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövését, minden korcsoportra vonatkozóan, A HJK az
Éltv. szerinti diagnosztikai célú kilövést elrendelí a fertőzött területté nyilvánítást követő 15
napon belül, majd minden vadászati év kezdetén.

1.3.3.1 A diagnosztikai kilövést a lezárt 201il2a2CI-as vadászati év, mint bázisév során a
vadászatra jogosult területén díagnosztikai kilövéssel leölt és - amennyiben a ,fertőzött

terü}etbe való sorolásra a vadászati év alatt került sor - vadászat során lelőtt vaddisznók
száma Összegének figyelembe vételével rendelem el. Az elérendő minimális cél minden
korcsoportra vonatkozóan az így képzett összeg 150%-a. (Ebbe a darabszámba az eddigi



b$sorolás sZerint elrendelt és te|jeoített díagnosztikai kilövés vagy vadászat során
teljesített darabszám is beleszámitt; n rertozottlitiúi*^ 

",;;;r;Jtoa-*ir;,";, ;;;
az.étlományszabályozás a diagnouititori kilövés telesrit*sJv.i*rárúi*;;. A*ilyiün";
Hl[ 

Y.*rutqj* 
rigy íté|i meg, hogy a fenti,irényszámmal a Á§p eíleni védikezés srLtegiai

eélkitűzésében íO§lalt alaesony állománysűniség nern. vagy csak hosszú iaa aútt
valósulna meg egy adott vadászterüJeten, a diagnosáikai xirövós elrendelése során a fenti
százaléknáljelentősen nagyobb mértékű állománygyérítésről ís intézkedhet. 

-, - - -

1.3.3.2A díagnosztikai kilÖvés során az elóírt 
"gy"d.re*ok 

40%:át szeptemner 3&ig kell
teljesíteni minden vadászati évben, a teljesítést a HJK október 3i-ig eltenőrri,-N"*
teljesítés esetén az e]lenőzés megáílapításairól a HJK határozatot hoz, áelyben előírja a
vadászatra jogosult számára, hogy köteles tűrni, ha az állategészségügyi natosag xÜtso
segítség bevonását is igénybe veszi az állománygyérítés vegánalÉsano1 pa
állománygyórítés sikeres végrehajtásához speciális 

"sixtirox 1qeiiJto céltávcső és
keresőtávcsŐ, hőkarnera céltavcgö és keresőtávcsö. hangtompítór)-nasznátat*rá csak a
tájegYségi fövadászok, az erdészeti Zrt.-k szakszemélyzeté, 

", "rdérr"ti 
zrt._k hivatásos

vadászai és a fegyveres testü]etek tagjai az OJK vezetöjének rendelkezése alapján
kaPhatnak engedélyt, ,A .speeiális eszközök használatárá jogosult személlek
állománygyérítésre való aktív közreműködésre kötelezése a HJK, a'xtiiereieu;emáí,;k'
speciális eszközökkel való felszerelése az QJK feladata, n*"nnvio";; l51v;;;Ír|;
helYzet a védekezés, az'állománygyérítés inlellzitásának foko:ását ieszi sztit<srg-.lé:;
külsö segítség igénybevételét az OJk vezetője á vadászati év bármely iaop""uenr.,;;;";
kívül is elrendelhetí.

1.3.3.3A diagnosztikai kilÖvés végrehajtására a vadászatra jogosultat" a HJK aktív
kÖzreműkÖdésre kÖtelezÍ. A diagnosztikai kilövésre aktív:ioui*n ur,ooésre kötelezettet a
kilövés elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg. , -

1.3.3.4Minden á§,om:ánygyérítés céljából ltilőt,t egéseségeane,k lát§zo eg}edből a 2t202o. aFA
határozat 4. függal§ke szerint kell nrintát venni. § testek nem használhatóak fel, azokat a
mintavétel után állarni ]költségre ártatmatlanítani kell. A feladat 

"ruJgie.ei,t-árü*lkártalanÍtás jár, A fertőzött terűleten található vadászatra jogosultaknat< a oiagnosztikai
kilÖves során kilőtt vaddísznókMl vett mintákat a kitöltött mintaazonosttó lappai egrjtt a
vadászatot követő napon 8{0 óra között kelí leadniuk kijelölt a NÉnln nb'l o"ii"."ni
TelePhelyén, fÜggetlenül attól, hogy a kilövés vagy a mintaátvéteí napja milyen napra esik.

1.3.3.5AZ állo.mánygyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt mlnJán eiyea esetén a
laboratór,ium vir,,olÓgiai {PCR) vizsgálatot Végez, A beküldő állatorvosnak a l1í5§l§ 1131r"
(megrendelőre) fel kell vezetni€, hogy,,Gyérítés céljából kilótt vaddisznó".

1.3,3.6A fertőzött területnek az SZKT-n kívuli részén a HJK rrezetője a betegsóg elsö
rnegállapítását követöen - tékiht§t nélkül az első megállapftás óta e.lteit ídőre
engedélYezheti a vaddisznók osoportosan végrehajtott diagnosztiKaí kilövését i§,
amennyiben a diagnosztikai célú kilövések elrendelése megtörtént. A HJK vezetője az
engedélyt akkor adja meg, ha azt a vadászatra jogosult írainan kéri és a 2l202a. oFA
határozat 7, függelékben foglalt, a vaddisznó társas vadászatra vonatkozó járványügyi
követelmén$ekl-az 1r8 eq} pgntok zsi|ereté;,;-;r;;tk;;';ilffi;"ei"re"-í _"í,
maradéktalanul teljesÜlnek. Az engedély kíadásához a ienjletileg illetékes tájegységi
fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A kérelmet a vadászatr. iogorurÜá1';
csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövés tervezett idöpontja előti legalább 5
munkanappal a HJK elektronikus postafiókján (hbmkhhjk@hajdugov.hui x"Í-i1a*orn
benyújtania, A vadászatra jogosult egyszerre több csoportosán vegróna;üoti diagnosztikai
ki|Övés megtartására is engedélyt kérhet, de ilyenkor a ?11020, OFÁ határozail7.függeték



1-1. Pűntjában foglalt adatqkat minden tervezett osoportosan végrehajtott diagnosztikai
kilövésre külön-külön meg kell adniés az időközben esetleg bekövátrezátt uanor]a*okról a

kásos tájékoztatást kell adni. A szomszédos r,radászatra jogosultaknuk . .*oportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövés időpontjait egymással össze kell hangolniuk, ennek
koordinálására a HJK vezetöje az illetékes tájegységí fővadásá kéri rel. Jelen ponl
e§etében a hivatkozott 7, függelét<ben használt ,,vaddisZnó társas vadászata' kifejezé*
alatt,,vaddisznók csoportosan végrehajtott diagnosáikai kilövését" kelt érteni,

1,3,4 Ha a vadászazáltala megíigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltö tüneteket
(elsősorban kifejezett mozgászavár vagy Véres vá|adék ünjlése a testnyílásokból)
tapasztal, akkor a vádá§znak diagnosztikai célból ki kell Jőnie az érintett egyedet vagy
egYedeket és a kpasztalt klinikai tüneteket haladékklanul jelentenie kell a HJK_nak, Á
tOvábbiakban a vadásznak a HJK utasításának rnegfelelően keíl eliárnia,

1.4 Minden diagnosztikai célból kilött egyed testét a 2,g.2.5, pont szerint ártalmatlanítani kell.
A HJK vezetője a vadászatra jogosult írásbeli kérelme alapján eseti engedélyt ad,hat, hogy
a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén az áííoménygyéríté§ órdekében 

-oiagn;sztikai 
cetiol

kilőtt egyedek egy részét a vadászatra jogosult *áÖá.t"gy;;;;;;, ;irru& Öy65]1;
a fertőzÖtt területon belül felhasználhassa, vagy a trOteat kikészíthesse. A vadászatra
jogosult a felhasználásra rronatkozó és a HJKnak címzett írásbeli kérelmét }egkésöbb az
etejtést kÖvető elsŐ munkanapon köteles benyújtani a bbmkhhik@haidu.qov.hu
elektronikus postafiókra.

1,-4,? A felhasznáfásra és/rragy a trófea kittészitégre c§ak a negatív virológiaí Pcn1 eredmény
megérke3éstlköúetöeo JiurUln*t sor, addig a testel u"áaáiu iog;r"ltn"k xerr a r-r;r< Jű: jóváhagyott helyon és módon tárolnia, n vaOászatra jogosultn"i'nixo.it."iá taii;;;db-t
felhasználásÍg történő nyomon követhetőségét. ,{a egyedi engedély alapján fogyasztásra
kerÜlÖ testek után állami kártalanítás nem ílleti meg a vadászatra jogosultát, de á zsigerelt
Vagy az el nem fogyasztott testrészek ártalmatlanítása állami xoítségre történik. n tiotea
kikészítése esetén, ha a test nem kerülfelhasználásra, az ártalmatlanitása államí költségre
tÖrténik. A zsigereket, az el nem fogyasztott testrészeket, illve a trófea kikészítése uui a
vaddisznó fel nem használt testét a vadászatra jogosultnak a kijelölt gyűjtőhelyre kell

1.4.3 Ha virológiai vizsgálat eredménye nem negatív, akkor a nem negatív eredményt adó egled
te§tét és mindazokat a vaddisznó testeket, amelyekltel érintkezhetett el kell kobozni és ,t.
kategÓriájti mélléktermékként ártalmatlanitani kell" Az. elkobzott testekért mint
megsemmisített ter:mékért - állami kártalanítás jár.

1.§ A fértőzÖtt teruleten a szabadtéri vaddisznóállomány tenntartó célú etetése tilos, A
vaddísznÓállomány gyér,Ítése, illetve annak elökészítése céfjából a vadászatra jogosult
területéhez mérten, iáshelyenként hetente 10-15 kg tararmányt tl"Ú*rrrci-xi; i";h-Ű*
kÖzelében kialakított szórókon; Csapdázás esetén cs,apdánként és alkatmanként 10_1§ kg
takarmányt használható, A vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célbá
felhasznáÍt takarmányokról (hova, rnikot milyen, mennyi takarmányt hetyezett ki). Egyéb
fajok etetését úgy kell megotdani, hogy az ilyen célból kíhelyezett takarmányh oz a
vaddisznó ne férhessen hozzá.

Í.6 A fertőzött területen, beleértve az SZKT területét is, azonnal meg kell kezdeni az elhullott
vgddisznÓk $zervez€tt keresését, amelyet a 2l2a2a. OFÁ hataroeal 1. függetékben foglalt
részletes szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. Az etnuttott vaddisz-hók
megtalá lásáért állam i kártalan ítás jár.



,'1, i§, 1 , Amennyiben szűrés ;§orán elhullott vaddi*zhót -találnak, azonnal jeientést kell;{enní a jár*si
rhllatorvos által megadott mobil számra, A bejetentést a hulla észleléstől számított 24
órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hutla fellelési helyének földrajzi

, koo rd ínátáit, vagy. a he|yszín részletes le ír,iását.

1"6.2 Minden bejelentett és aktiv:keresés során talált wddisznó hulla esetében a 2{302O. sxámri
orságos föállatorvosi határozat 2. függetéRben foglalhknak megfelelő mintavétel és
mintaküldés kell történjen az ASP kimutatására, itletve kizárására irányutó virológiai
vizsgátat céljából.

1.6.3 A bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadász az álta|a talátt elhullott
vaddismóról 'köteles haladéktalafiL|l,.],6lg legkésőb,b az észlelést követő 12 ór,án belül
tájékoztatni a vadászatra jogosultat, A vadászatra jogosultnak írásban kell e
kötelezettségre felh ívnia az érintettek figyelmét,

1.6.4 Az SZKT-n az elhullott vaddisznók szervezett keresését a HJK rendszeresen ellenörzi.
1,7 l-{a a vadász az áltata megfigyelt vaddisznó esetóben az ASP-re gyanút keltő tüneteket

(elsösorban kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal,
akkor a vadásznak diagnosztíkaí célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a
tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a HJX-nax, Á tűnniátnan a
vadásznak a HJK utasításának megfelelően kell eljárnia,

1,8 Az élő vaddlsznó szállítására, vadaskertekre, vadasparkokra és vadfarmokra vonatkozó egyób
előírásgk

1,8.1.1Az SZKT-röl élő vaddisznó (ideértve a szabad teűleten és a vadaskertben élő
vaddisznókat is) nem szállítható ki, továbbá a területen belüliszállítás is tilos.

1;8.2 A Tertőzött ter,ületnek az §ZKT-n kívüli részéről élő vaddisznó (ideértve a szabad lerületen
és a vadaskertben élő vaddisznókat is) nem szállítható ki, valarnint a területen belüli
szállítás is tilos.

1,8.3 Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartö vadasparkot az SZKT vagy a fertőzött terület
elr:endeléséi követő 90 napon belül kettős kerítéssel kell körülvenni vagy más, az illetékes
megyei főállatgrvos által * a tájegységi fővadász véleményének figyelembevéíelével -
'elíogadatt módszerrel kell megakadátyozni a szabadtéri vaddisznóállománnyal való
érintkezési, Nincs szükség kettős kerítésre akkor, ha a vadasparkot teljes egészében
kerítés veszi körül és a vaddisznókat azon belül is egy másik kerítéssel körülvett helyen
tartjá}r" továbbá ez a kerítés egyetlen szakaszán ,"* 

"gy*=ik 
meg a parX tútső

1.8-4 Minden vaddisznót. vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a HJK intézkedik arrol,
hogy a vadaskertben található vaddisznó ál|omány az adott vadászati év végéíg
diagnosztilrai kilövés keretében, a diagnosáikai kilövésre vonatkozó kártalanítási
szabályok mellett felszámolásra keruljön, Amennyíben a vadaskert SZKT-ba vagy fertőzött
teniletbe való bekerülése és a vadászati év vége között kevesebb, mint fél év van hátra, a
íelszámolás időtartamát maximum fél évben kell meghatározni.

1,8,5 Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó:vadfarm,esetében a HJrc intézkedik; hogy a
vadfarmon tartott vaddísznó:állomány az SZKI-ba vagv fertőzött terütetbe kerülést követő
fél ,éven belüI felszámolásra kerü|jön. A vadfarmo}t kiürítésének részletes szabá|yait a
2|nüi2a, OPÁ tratározat 9. függalé'ke taríalmazza, A felszámoít állományért az állatok
tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg.

1,e.§ Vadfarm iétesítésére vonaíkozó üj engédél$ a fertőzötl ter,ület fennállásának időtartama
alatt az engedélyező hatóság csak a vaddisznóktól eltérő állatfajokra vonatkozóan adhat
ki, ás a folyamatban.lévő eljárások során a vaddisznó vadfarmra történő betelepítését fel
kellfüggesáeni.



2.

A fe rtőzö§ terü let*n talá l ható sertéEta rtókra vo natkozó já rván yü gy i követe lménye k

2"1 A fértőzött területen be kell tartani azZ2O2a. országos főállatorvosi határozat 6. függelékében
felsorolt" takarmánfozással, illétve, álmozássál kapcoolatos járván}védelmi követelményeket
{lekaszált fil és közvetlenül:termőföldről származó gabona g0 napos tiárolása felhasználás
előtt, illetve sertések almozására használt szalma g0 napos tárotása felhasználás előtt).

2.2 Minden sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza: az adott naptárí napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban,
állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.} Az állomány-
nyitvántartást és az állatsállításokhoz kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszillító levél,
állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorrjan meg kellőrizni (minimum 3 évig).

2.3 Nyilvántartást kell vezetni rnínden olyan szernélyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati
terÜleti felelös, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a serlések köze|ébe mentek, vagy velük
érintkezhetnek.

2,4ldegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az
állattartó által biztosított kü!ön munkaruhában, lábbeliben vagy egy§zer használatos
védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe, arnelyet
dokumentálni ís kelt (ki, mikor, milyen célból).

2.5A íertőzött terület SZKT-n kívüli részén lévő sertéstartók kötetesek bejetenteni a saját célra
töríénö Vágá§t a járási főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően, A járási
főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok (szükség esetén
virológiai vizsgálat céljából történö miniaküldés) elöírasáról. Amennyiben a járásifőállatorvos -
a kockázatok mérlegelése alapján * szükségesnek ítéli, ae Éltv, szsrint aktív közreműködésre
kÖtelezett szolgáltató állatorvos elvégzi a levágásra kerülő sertés vizsgálatát, a mintavételt és
rnintaküldést. A feladat elvégzéséért állami t<ártalanítás jár.

2.§'Állandóan vagy, időszakosan kanámban tartott átlatok esetén biztositani ke.tl, hogy a
házisertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadonélö állatoktól. A kerítések egymástól való
távolsága legalább 0,5 méter kell, hogy legyen és úgy kell kialakítani, hogy 

" 
tet ,o, közötti

közrezárt terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága
legalább 1 méterrel meg kell haladja a bent tartott állatok marmaga§§ágát. Zárt tartás esetén
folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember,
kóbqr állat, va§y vadon élő állat behatolásánák megakadályo2ására. Ha a karám íala az
ingatlant határoló kerítés is egy,ben, annak teljesen zárlnak,erősnek, résmentesnek kell lennje,
Minden rnás esetben külön kerítés szükséges, megfeíelö távolságra (minimum 0,5 méter) a
karámtóI, rigy, hogy a közrezárt teriilet rend-szeies k"arbantartá*u, Jyo*t"tanítá§a elvégezhető
legyen.

2,7 Élő sertések az állattartó telepet csak a járási föállatorvo§ előzete§ engedályével hagyhatják
el. A járási főállatorvos az engedéll11. az alábbiak szerint adja meg, íüggetlenül attól, hogy
milyen kockázati területre és milyen célból - továbbtartásra vagy vágóhídra - kívánják
kiszállítani a sertéseket,



2,?,1 A fertőzött területrőt továbbtartá§rá,va§y. vágóhidra -:közvetún kv*gá§ oéüából * történő
szállítás esetén az engedély akkor aOnatO meg, ha az alábbi klinikai iizsgatátot a sz*tttiasi
megelőzően legfeljebb 24 órán belül kedvező:eredfirénnyel elvégezték, A telep valamennyi
olyan alegységében (légterében) a:hatósági állatorvosnak,el kell vé:geml a sefiések k[inikai
vizsgálatiit, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál idősebb
sertóselr esetében e, vizsgálatnak magában kell foglalnia a serlégek egy rés2ének
hőmérőzÉsét is-. Legalá§b annyi sertést kell hőrnérőzni, arnennlti g5 %-os Üxorlsággat
lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 7o-o§ gyakorisággal fordul elő ezen
alegysógekben, A szállítmányt a 87ftaV. §lll, 27,) VÜ-renUebiÜen előírt "Állatorvosi
Bizonyítvány'Lnak kell kísérnie, amelyet a hatósági állatorvosnak ellen kell jegyeznie,

2.?.2 A fertőzött területről továbbtartás vagy azonnali vágás céljából való szállítás esetén a
kedveaő eledményű klinikai vízsgááíon felül viroÜgiai {PCn) vizsgálat cetiaia - a)
elszállítást megelőá 7 napon Ueliit - alvadásban gátort uert tett ve"nni l"g"Übú 

"nn|isertésből, amennyi g5 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság
kimutatását azon alegységek (légterék) mindagyikében, amelyekből szátlítás történik. A
vér:vÉtelezést hatösá g i á l lato rvos felügyeléte mellett kellvfu ezni.

2.7,3 További feltétel, hogy csak olyan sertések sállíthatóai el, amelyek vagy a tetepen
születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző
30 napon belül fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az
ilyen szátlítrnányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági
állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja. Továbbtartás céljából történő kiszállítrás
eselén a rnagVarorsági rendeltetési helyen a fertőzött ter:ületről :származó serléseket
legatább 40 napig karanténozni kell.

2.8Az ÉrHÁriegt2018. számon a sertéstartók járványvédelmi készültésége tárg}ában kiadott a
feilőzöfi terüíetek állattar.tóirá effiírt kötelezettségek határidőben torteng iéljesítésel ( Áe
illetékes Járási Hiuatat áttat a 2014/7Q9/EU bizottsági végrehajtási,hatátrazatban, valamint az
afrikai sorté5,pesfis eíleni véd,pkezégró szóló 98/2affi. Nltíizz.) FVM rendelet (továbbiakban:
98/20.03. {,Vlíí.22,) FVM rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja szerínt elrendelt zártafi
intézkedéseket maradéktalanul betartja, az illeitékas járási hivata! fethívásának átvételét követő
14 napon belül a seríésíarfási tevékenysége íolytatására vonatkozó nyilatkozatának egy
példányát az ENAR kapcsolata,rtó áilato*orihor, áz ittetékes járásí hivatalhoz, vagy a megy.ei
korm ányhivata! áll ategészség ü gy i főaszt áty ához visszajuttatja.)

3.
A fertőzött terület §eXt terÜletén található eertégtartókra vonatkozó továbbl járvány{igyi

követelmónyek

3.í Az ZKr elrendelését k vet 60]nap9n belül a3 ZKT.n található,valamennyi sertéstelepet
állatorvos keressen fei a sertésállományok korcsoportonkénti osszeírása, valamint
járvány gyi fel lvizsgálat és/vagy az állattartók járvány[igyi tájékoáatása céljából. A feladatot
hatÓsági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Élfu,
szerinti aktív kcizremrjkodésre kotelezésével kell megoldani. R teláaat elvégzéséért állami

Az ZKT-n belül, kislétszámr] házisertés- állományokra vonatkozóan, rnjnden válasáott (s hét
feletti) sertést egyedileg tartósan meg kelljel lni, u j*tOrcrt állami noitségen r.err uegreh"jtani,
A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató
állatorv_osok Éltv. szerinti aktív kozreműkodésre kotelezésévél kel! megoldálri, ,A,je6íéshez

3,2



használt egyedi .azonosítókat á HJKnak kell a járási íőállatorvog ú§án a7. aktív
közreműködésre kote|ezett számára biztosítani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az
állattartónál, a járási fóállatorvosnál, valamint a HJK-ban is meg kell örimi. A feladat
elvégzésért állami kártalanítás jár.

Egy vadgazdálkodásí egység fertőzötté nyilvánítását követöen ae ott található települések*n au
illetóket, JáÉsi Hivatalnak gondosltodnia kell az afrikai serféspesíis alteni védekezésrőI szótó
9V2003. (V|ü.'aL.} rVM rendeíet 15. § (2) bekezdés a) pontja szenní elrendett zártati iníézkedések
elrendeléséió/, valamínt a fertőzött területek kislétezámú §ertéstar,tóinak járványvédelmi

készültésé§e tárgyában rer, ÉPnÁrl39/201B. számon kiadott rendelkezés a serté§tartók részére
hatráridőben történő megküldéséről,

Jelen döntésben foglaltak azonnal végrehajtandók,

A hqtározat a közléssel vé.gleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási
per kezdeményezhetö, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet - ha törvény
eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc
napon belül kell a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító
közigazgatási szervnéí , azaz a Hajdti-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrarrigyí Főosztály címén
benyújtani;
Tenrrészetes személy a keresetlevelet szemÉlyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is
elóterjesziheti. Jogi képviselő nél}<ül eljáró felperes a keresetleVelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti.
Jogi képviselővel eljáró íelperesnek, valamint az E-ügyíntézési tv. szerinti mínden elektronikus
ügyintéeésre kötelezettnek elektr:onikusan keíl benyújtrani a keresetet.
A keresetlevél elektronikus r]ton történó benyújtásának helye: https://e-

kormanyablak.kh.gov. hu/client
Ha törvény eltérően nem'rendelkeeik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási'cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya ninc§, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében
kérhető a halasztö hatály elrendelése. Az azonnalijogvédelem iránti kérelemben részletesen meg
kell jelölni azokat az índokokat, amelyek az azonnalijogvédelem szükségességét megalapozzák,
és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatólni kell, A kérelmet megalapazó tónyeket
valószinűsíteni kell.
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíroság sem tartja szükségesnek" a bíróság az
ügy érdemóben tárgyaláson kívül határoz, Tárgyalás tartását á f€lp€re§ a kereseilevétben kárheti.
A közígazgatásijogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 íorint. A közigazgatási
b,írósági eljánáshan a felet tárgyi illetékfe§egyzési jog illeti meg, A tárgyi illetékfeljegyzési jog

köyetkeztében le nem rótt kereseti illeték víseléséről a bíróság dönt.

lNDgt{oLÁ§,

A Nemzeti fielmiszerlánc-biáonsági Hívatal Átlategészségügyi Diagnosztikai lgazgatóságának
Aavzozotoo41107/EK-9NV7HA és az Ányeozolo041274tlK-qFisrgH iktatási számú
eredményközlőjé alapján a Hajdú-Bihar megyei 900450 kódszámú vadgazdálkodási egységéről
származó vaddisznókbólvett mintában afrikai sertéspestis betegség került megállapításra.

A. íentiekre tekíntetlel az afr:íkaí sertóspestis elleni védekeaésről szóló 98/2003. (Vlfl. 22.} FVM
rendelet 15, § (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint

döntöttem.



Határoza,tomat az álelmiszerjáncról é§ ható§ági felügyelet§ről *zóló 2008. évi XLVI. törvény 51. §
(3} bekez.dés u) pon§áb,an, a földművel&ügyi hatósági és igazgatási feladatokat elHtÓ.szervek
kijelölésór$l, aeólö 383/2016. (Xll, 2.} Korm, rendelgt 18, § (7} bekozdós b} pontjában,,valarnint és
a 98/2003. (Vll1.22.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg,
tlletékpg§égemet a fővárosi és megyei kormányhivaialokról, valamint. a járási: (fövárgsi keniletii
hivatalokról szóló 86/2019. (Vl, 23.) Kormányrendelet 2. § (1} bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozabt az általános közigazgatási ,rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (tová,b§iakbanl

Ánr.le0, § (1} b,ekezdésében,és a 81,,§ (1) bekezdésében fogtaltaknak megfél§lően, az,Ákr" §0. §
(2) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidőn belül hoáam meg, A határozatban foglattak
azonnál ,végrehajthatónak nyitvánításáról az ÁXr, .8A § a) bekezdésében alapján az afrikai
sertéspestis fertőzésből származó srilyos kárral fenyegető helyzet megelözése, elhárítása vagy
káros következm ényeinek enyh ítése érdekében döntö$e m.

A hatósági döntés véglegességérölazÁt<r. eZ. § (1) bekezdése rendelkazík, A hatósági döntés
közlésértíl az Ákr. 85. § (1), (3) bekezdései rendelkeznek.

A jogorveslat lehetősé péről azÁXr, 11z;Sa. 113.§ (1) bekezdés a} pontja és 114,§ {1} bekezdésa
valamiht a közigazgatási perrendtartásról 9róló, 2017. évj l. törvény (a továbbiakbani Kp.} 1.§{,1}
bekezdése, 2.§ (1} bekezdése, a"§ (1) bekezdé§e, 7.§ {1)l bekezdés a) és b) pontjai, 12;§ ('l}
bekezdés, 17.§ a) pontja és a 18.§ (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásrólszóló 2016.
éü CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél
benyújtásának szabályaira a Kp. 37-39.§-ai, míg a kereset tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó
elöir:ásokról a77. § (1) és (2} bekezdései rendelkeznek,

Jelen döntés kiadmányoz ására a Hajdú-Bihar Megyeí Korrnányhívatal Kiadmányozási
szabályzatáról szóló z$na}O. (tV,13.}, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője utasítása
alapján az, Ag iá rü gyi Főósztály főosáá lyrezetöje ;j0gos ult.

Debrecen, 2020. október 7.

Rácz Róbert korrnányrnsg bízott
nevében és,m bízásából

bYIgtvári
yvezet
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§rrö_*rtesü|nekt

1. Hajdrl FŐnix,Vadásztársaság, 90145ü-107, 4028 Debrecen, Homolt w,141. {hivatali kapu)
e: Béke,Vadásztársaság, 900150-10B,409§ Últiko*, Fö u. 23.. (hivatalikapu)
3, Polgármente Vadásztársaság, 900250.10B, 4090 Polgár, Bacsó u. 33. (hivatali kapu)
,4, Folyás. Szitmég Vadásztársaság, 900350-10B, 4095 Folyás, Vbjda János u. 1, (hivatali kapu}
§. Göibeh*2i Vadásztársaság,90M50-108,4075 Görbeháza, Aradi,út áC,1nlvatati'kapuY
6. Hajdúnánásí Vadászok Vadásztársasága, 900550-1 08, 4080 Hajdúnánás, Gohé, ui." t Z.

(hivatalikapu)
7. Tedej Zrt,, 900650-í08, 408§ 1,1ajdúnánás-Tedej, Fö rlt §. (hívatali kápu)
B. Hajdúnánás Kossuth Vadásztársaság 900660-108, 4080 Hajdúnánás, Kisfaludi utca 1. (hivatali

kapu)
9, Hajdúnánás'Természetbarát Vadásztársaság.900670-,108, 4080 Hajdrlnánás, Gohét" utca 17.

{hivatalikapu)
'10.|,iajdúdoro.gi Nimród Vadásztársaság, 9007§0-10B,4087 Hajdridorogi.l{ánási u. 1_2" {hivatali

kapu)
1 1 . Fülöpi Vadásztársaság, 900850 -107, 4266 Fülöp, külterulet 094/3 hrsz. (hivatali kapu)
12. "Mogy.orós" Földtulajdonosi Vt Ny. E., 9§0860-1§7,42§4 Nyírabrány, Kossuth u. 71. (hivatali

kapu)
13, Nyíradonyi Széchenyi Zsigmond Vadásztársa§ág, 996959.1a7,42§;4 Nyíradony Árpád,tér í.

(hivatali kapu)
14. Nyírerdö Nyírségi Erdészeü Zrt. (Gulh 1), 90CI960-107,4400 Nyíregyháza, Kótaji u.29, (hivatali

kapu)
1§. Agrárgazdaság Vadásztársaság, 90í050-107,4002,Eebreeen, 35*ös útfél 0212/§ hrsz. (hivataii

kapu}
16. Hajdúsámsoni Vadásztársaság; 901 150-107, 4251 Hajdúsámson, Jánostava utca 1. (hivatali

kapu)
17. Hajdúhadházi Nagyerdő Vadásztársaság, 901250-107,4242 Hajdrlhadház, Bajcsy Zs. utca 2.

(hivatalikapu)
18. Cégény Vadásáársaság,901260-107,4242 Hajdúhadház, Dr. FöldiJános u.33, (hivatali kapu)
19,|{ajdr]hqdházi Bocskai lstván Vadásztársaság, 901270-1aT,4242 H]ajdúhadház, Béke utca 147.

(hivatalikapu)
20. Téglás Város Vadásztársaság, 901350-107,4243 Téglás, Kossuth u. 12, (hivatali kapu)
?:l. Belsőerdő Vadásdárs,9ság; 901551-107, 4220 Hajdirböszönnény, lpartelep u. 9. (hívatali,kapu)
22. Hajdúböszörmény!"§ÓLYOM" Vadásáársaság, 901560-1ü8,4220 1-|ajdúböszörrnény,

Tizenhárom vértanú utca 9. 1/5. (hivatalikapu)
23. Baraksó Vadásáársaság, 90157Ó-112,42?b Hajdtiboszörmény, Külterulet 187t85. hrsz, (hivatali

kapu)
24,,Bezermen Vádásáársaság,901580-108,4220 Hajdúböszörmény, Tizenhá,rom vértanú u.T"lt{"

(hivatralikapu)
25. Hajdúböszöpényi Gazdálkodó Vadásztársaság, 901590-1a8,4220 Hajdúböszörmény

Bottyán J. u.4. (hivatali kapu)
26, Balmaz-Vad Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Egyesület, 9016§0-1 12, 4060

Balmazújváros, §aoboszlói u. B. (hivatali kapu)
27" Balmazújvárosi Hubertus §portvadász Egyesület, 901660-108,40§0 BalmazriJváros, Hunyadi u.

6. (hivatali kapu)
28. Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság, 901750-10B,4024 Debrecen, §umen u. 2, (hivatali kapu)
29. Nagy Agyar Vadásáársasag, 901850-10B, 4080 Hajdrinánás, Fáy Andárs. u.29. (hivatali kapu)
30. Ujszentmargitaí Vadászkársaság, 901950-107, 4002 Debrecen, 3-5-ös útfél 0212/6 hrsz. (hivataii

kapu)
31. Tiszacsege Vadásáársaság, 902050-108, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 6/b (hivatali kapu)
S2. §ólyom Vadásáársaság, 902150-108; á069 Egyek,,Tiszasálő utca 4. (hivatallkapu)
33. Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatósága, 902250-108,4024 Debrecen, Sumen u. 2, (hivatali

kapu)
g+. 1-ioÉonagyi Lirdtenyésáő Vadásztársaság, 902350.108, 4071 Hortobágy, Sóvirag tér 21.
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(hivatalikapu)

3§, Agfopoint Kft.,,S024§CI-108, 4CI2.6 D§brecen, Hurtyedi u. 10. f§zt; 1. (hivatali kap )
3S. l{egyesi §zövetkezet, 902550-1 12,4a64 Nagyhegyes, $zoboszlói út 0188/40 hrsz. (hivatali

kapu)
37. De-breceniHunorVadásztársaság,902650-112,4033Debrecen, Perzse utca 13, (hivatalikapu)

38. Agrotex Kft., 902660 -112, 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. l. emelet (hivatali kapu)

39. Ebesi Aranyfácán Vadásztársasá§, 902670-112,4211 Ebes, Aíkotrnány u. 26. (hivatali kapu)
40, Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Ker. Kft., 902750-108,4002 Debrecen, 35-ös útfél 0T2rc

hrsz. (hivatalikapu)
41" Egyetértés Vadásáársaság,902850-107,4002 Debreoen, Pac 1B. (hivatalikapu)
42" Mikepércs Vadászlársaság, 902860.lűf1l, 4271Mikepérc*, Petöfi u. 67, (hivatali kapu)
43l Zr.inyi Miklós V_adásáársaság, 902950-107, 407B,Debreóen, Haláp 361. (hivaiali kapu)
44, Nyírerdö Nyirségi Erdésaeti Zrt;,{Guth,2}, g029§O-í07í 4400 Nyiregyháza; l{ótaji utca 29.

(hivataíikapu) ,

45. Nyírerdö ttliÁOgi Erdés,zeti Za, (Háláp),903050-107, 44Oü Nyíregyháza, Kótaji rit 29. (hivatali

o*, $?|r*-oércsi Farkasvölgye.Vadásztársaság, 9031§0-107 ,4zülVámospércs, Bagaméri u, 1].

(hivatalikapu}
47. áerekböszárrirényi Vadásatár_saság, 9032§0-1 0§, 41 1§ Berekböször§lény, Köáámaság tér 1 .

(hivatalikapu)
48, Nyirerdő Nyírségi ErdészetiZrt, (Bagamér),903350-107,440CI Nyíregyháza, Kótajiu,29.

(hivatalikapu)
49. ÉrmellékiVadásztársaság, 903360-107,4281 Létavértes, Petöfi u. 42, (hívatali kapu)

50. Bagaméri Takó Vadászegye§ület, 903370-107, 4286 Bagamér, Arpád u, 40. (hivatrali kapu}

51. l_iget,Vadásztársaság, 903450-1 O7, 4274,Hosszitpályi, §zabadság tér 28. (hivatali kapu)

52. §zökeRét Vadásáársaság; 903550-10,7,42VS llajdtibagos, küíterület 011S hrse,(hivatali kapu}

53" Hunyadi Vadásztársaság, 903650-107, 4130 Derecske, Köáársaság (lt114. (hivatalikapu)
s4. Hajdúszováti Vadásztársasági 903750.112,4212 Hajdúszovát, Arany János u, 38. (hivatali

kapu)
55. Föidgáz Vadásáársaság, 903850 -112,42aO Hajdúszoboszló, Nádudvari út 82. (hivatali kapu)

56. Trófea Nádudvar Vadásáársaság, 903950 -112, 41Bl Nádudvar, Fö utca 1 19. (hivatalí kapu)

57. NádudvariVadásáársaság, 903960-112,4181 Nádudvar, Fő tn222, (hivatali kapu)
58. Püspokladányi Vadásáársaság, 904050-112,415a Püspökladány; Farkasszíget Vadászház

0862/95 hrsz. (hivatali kapu)
§9. Ladány.i Földtulajdongsok Vi Egyesület,,904060-112,4í50 Füspökladány, Dóra Tanya

,a194t111" hrsz. (hivatall kapu)
oo, narocri Ü"JJrxái""*aÓ, Ó'Ó+iso-112, 4183 Kaba, Aranyosi útfél 10 km Pf.:9. (hivatali kapu)

61. Földesi Nimród Vadásztársaság, 904250 -112, 417? Földes, Debreceni utca 30/b, {hivatali kaprr)
62. Baratság Vadász Közhasznú Egyesület, 904350-1 12, 4130 Derecske, Bajcsy Zs. út 86, (hiyatali

kapu)
63, Berettyóvólgye Vadásztársaság, 904450-112,4122 Gáborján, Fö utca 104, (hivatali kapu)

64. Kék-Kálló Vadásztarsaság, 904460-1 12,413g Konyár, Széchenyi utca 16, (hivatali kapu)

65, Pocsaji Vadásztársaság, 90zt550 -1a7 , 4125 Pocsaj, Apáti telep 1 . (hivatali kapu)

66, Kismarja-Berettyó Vadásáársaság, 904650-105,4126 Kismarja, Bethlen u. 4. (hivataíi kapu)

67. Ksiek V.adásptár,saság, 9047504a5,4i27 Nagykqreki, Dávid majortanya (hivatali kapu)
68, Petőfi Vadásztársaság, 904760-105, 4110 Biharkeresztes, 02714 hrsz. (hivatali kapu)
6§" Szentmártoni FöldtulajdonosiVadágáársaság,904850-10§, 4100 Berettyóújfalu, Tinó_di tficfi]g§.

(hivatalikapu)
70.,,|le.rpály Földtulajdonosi lVadásztársaság, 904860,t 12, 4í 00 Beretlyéújfalu,

3212. (hivatali kapu)
71. Petófi Vadásztársaság,Nagyrábé, 9049§0,112, 4í73,Nagyrábé-Füstpuszta,

ózsa György utca

ü2aí2 hrsz. (hivatali
kapu}

72, Eíhar,i zent.tmr:e,'Vadásáársaság,904960-112,417 §áp, F utca 13, (t$vata|i kapu)
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73. §zerepi Túzokvédö Földtulajdonosi Vadásztár§a, 905050-1 12,4163$zerep, Mikes Kelemen u,
3. {hivatali lcapu) : ' :,

74. §árrétudvariFöldtu|ajdonosok Vedásztársaság,905060-,l{§,417,1§árrétudvari, Kos§uth u. 163.
(hivatalikapu)

7§. DÓzsa V,adásztársasá§, 90§0?0-1 n2,41lzBiharnagybajom, Rákóczi utca 3, (hivatali kapui
7§, Báránöi'Vadásztársaság,905080-11e,41§1 Báránd, Bocskaiutca 1BlA(hivaÜtikapu}
77, §sitr-Land Kfr.,905150-112, 4144,Darvas, Csiff major0103/1 hrsz. (hivatali kapu)
78. C§ÖkmóiSólyom Vadásáársaság, 905250-105, 4145 Csökmö, esér§pes u" 32. {hivatali kapu}
79, Aranyláp Vadásztársaság, 905260-105,4146 Ujiraz, Kossuth utca 201b. (hivatalikapu}
80, Olyvösmenti Vadásáársaság, 905350-105,4144 Darva§, Rákóczi u, 52, (hivatali kapu)
81. Kittenberger Kálmán Vadásztársaság, 905360-105,4141 Furta, Petöíi u.4. (hívatali kapu)
82. Bihar Népe Vadásáársaság, 9054§0-105,4138 Komádi, Telekitanya 1, (hivatalikapu)
83" KörösrnentlVadás,z.társaság, 90,§5§0-105, 4135 Körösszegapáti, Kossuth Lajos u,132, (hivatali

kapu)
84. Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege,

t}jszentmargita, Ártánd, Bakonszeg, Bedö, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresáes,
Bojt, CsÖkmő, Darva§, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti,
Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezösas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Uiiráz,Váncsod,
Vekerd, Zsáka, Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hossz{rpáíyi, Kismarja, Kokad, Konyár,
Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pociaj, Sáránd, Tépe, Hajdúáorog, Bocskaikert,
Hajdúhadház, Téglás, Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Úitikos,
HajdrJrszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdtiszovát, Nagyhegyes, Átmosd, Bagamér, rritöp,
Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Nyíradony. t33rcta, Vámospércs, Báránd,
Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, l(aba. Nagyrábé, Püspökladány, §áp,
Sánétudvari, §zerep, Tetétlen (hivata l i kapu)

85. Debreceni Járási Hivatal 4024 Debrecen, Piac u, 42,-48, (hivatali kapu)
86. Hajdúböszörménl Járási Hivatal 4220 Hajdúböszörmény Bocskai lsfuán tér 1. (hívatali kapu)
87. Balmazrljvárosi Járási Hivatal4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. (hivatalikapu}
88.'§erecskeí.JárásiHivatal4130 Derecske, Köztársaság út 12§. {híVatalikapu)
89'HajdúszoboszlÓiJárásiHivatal4200Hajdúszoboszló,Hősöktere1.Bépület

" 90. tserett}ótijfalui Járásí Hívátat 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. (hivátali kapu)
9:l" Nyhadonyi Járási Hivatal4254 Nyíradony, Árpád tér l. , {hivatali kapu)
§2, HaJdúnánásiJárási:Hivatal408§ Hajdúnánás, Boeskai u.12.-14. (hivatali kapu)
93.'Hajdrlhadházi Járási Hivatal4242Hajdllhadház, Bocskaitér,!. :

94. PüspökladányiJárási Hivatal4150 Püspökladány, Kossuth u, 6.
95. Nagy Lajos tájegységi fővadász, Hajdúsági Erdöspuszták tájegység (107) {elektronikus levél,

lajos,nagy@am.gov.hu)
g6"Krucsó Tamás tájegységi fővadász , K<iros-berett}ói t{jegység {105) {etektronikus levél,

tamas.krucso@am.gov, hu)
97",Pglonkd László tájegys$gi fövadász, §árrét-Biharj íájegység (112) (elektronikus levél,

laszlo. polonkai@am.qov,hu)
98. S2atmári Ákos területileg illetékes tájegységi fővadász (elektronikus levél,

akos.szatmari @ arn, oov. hu )
99. t-lajdúÜöszörményi Járási Hivataí Élelmiszerlánc-biztonságiés Állategészségügyi osztály 4220

Hajdúböszö!,mény, Bocskai tstván tér 1. (hivatati kapu)
100, Hajdúböszörményi Járásban dolgozö valamennyiszotgáltató állatoruos. fiárásifőállatorvos

ritján}
101. OJK 1024 Budapest, KeletiKároly u.24. {hivatralikapu)
102.1rattár

Táiékoztatáskén meo kapi'a :
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2,

3l"

r,,ÁroknéEt. Toma,Krisztina,,fóigazgató 4,024 Debrecen, Piac u. 4. (hivatati kapu}

Hajdrli.Bih$ Megyéi.Rend{Éf kapitán}sá n 4024. ebrecenl,Kossuth u. 20. ihivatalilkapu}
Hajdri. tsihar. Megyeí Koínnányhlvatal, e recpni, P.risptikíadányi, erecskei, Bcrpüyó.l}ifalui és
r,*njarirranaoi l*ráii Flivatal *-ietmiszoilan -bizton ági es Atategészségiigyi OsXálYa {hivatáli
kapu)
OMVK Hajdt!8ihar megyei Tenileti z rvezete, 402 Debrecen, Féteríia u, 4, (hivaiali.kapu}4,"

L4


