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A Hajd -

Bihar MegYel Kormányhivatal eljáró Agráriigyí F osztály Élelmiszerlánc_biztonsági és
Állategészségíiglosztály (a továbbiakban: eljáró hatósÉio) els fokr] élelmiszerlánc_biáonságl
és
állategészségügyi hatósági jogk rében.eljárva meghoztam az alábbi

Az Orságos F állatorvos

2l2O20. számri határozatávat tíáaott, Magyarország afrikai sertéspestis

felszámolására vonatkozó mentesÍtéei'Forve (verziószám: 1.2) 2,2.1,5. pontja valamint az ASP
zakért l
AkcÍÓcsoport 2020. március Í8,án keÍt határozatijavaslata alapján a Hajdr} _ Bihar
megyében található
904350 kódszámÚ vadgazdálkodási egységek teljes vadászteriiletét vaddisznókban

sertéspestis (a továbbtakban: ASP) el fordulága mlatt fert

z

el

fordutó afrlkai

tt teríIlettény|pánitom,

A vaddisznóban el Íorduló afrikaisertéspestis megbetegedés miatt Hajdri-Bihar megyében
a 9043 0
900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670,900850,900860,
9o095o,900960,

901050,90í150,901450,901580,9o159o,901650,9o1660,9o1750,9o185o,90195o,902050,902150,

902250, 902350, 902450,902550, 902850, 902860, 9O295O, 902960, 903050, 9031 50, 903250,
903350,
903360, 903370, 903450, 903550, 903950, 903960,904050, 904060, 904í50, 904450,
904460, 9o455o,
904650, 904750, 904760, 904850,904860, 905050,905060, 9o5o80, 905350, 905360,905450,905550

vadgazdálkodási egységek tartoznak az Asp fert zott kockázati besorolás alá.

A vaddisznóban el forduló afrikai sertépostis megbetegedés miatt Hajdri-Bihar megyében a

g00150,

900250, 900350, 900850, 900860,900960, 901050,901750, 90í850, 9o195o, 902050, 902150,
902250,
903150, 903350, 903360, 903370, 904450 vadgazdálkodási egpégok tartoznak azASp
SZKT kockázati

besorolás alá. Ezek

k zijl a 900860 és a g03370 vadgazdálkodási egységek teljes

ellen rzott teríilet (mag teriilet),

Ezzel egyidejrlleg

a

HB/06-ÉLB/ooo11-17ol2o2o, lktatásl

sámr]

intózkedéseket visszavonom,

területe a

Élelrniszerlánc-b.il';Íil?[IÍlfátYs=regugyíosztály
t 30,

nrjsen

határozatommal elrendelt

A fert zolt terület vonatkozásában az alábbiakat rendetem el:

4030 Debrecen, DlÓszegi

kl

Telefon: (36 52) 55o-_nl e-máit: agraruíoy@ltajdu.gov.ltg

í.

23. r#
t+bú,r elrendelt
lntézkedéseketafertőzöttterilletenazalábblakbanrószleúsa!EffiIqntani.

A

2l2o10. számú országos főállatorvosl határozat

1.1 A fertőzött terület egészén (beleértve az SZKí-t) tilos

1.2 ldeiglenesen felfüggesztem

a

a

vaddisznók társas és cgí*

szigorúan korlátozott területen lévó

területén vatamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan

a

Ű'

vadgazdáiküi

társasvadászatokat

rrűa
es il§

vadászatokat is.

t.z,1

Egyénl vadászatot - minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddlsznó kivételével- az
etsó megállapítást követően.

-

tekintet nélkül az elsó megállapítás óta eltelt időre

-

a Helyi

Járványvédelmi Központ (a,,,tpvábbjakban: HJK} vezetője engedélyezhetl, amennyiben az SZKT-

ról folyamatos míntaküldés történík elhullott vqldisznókból a

2l2O2O OFÁ határozat 8.

függeléke szerint. Egyéni é§ társas vadászatot - minden vadászható állatfaj vonatkozásában,

a

vaddisznó kivételével- csak az állategészségügyi hatóság által szervezett járványvédelmi
képzésen(a továbbiakban: járványvédelmi vadászképzés) részt vett és ott eredményes vlzsgát

tett vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi

vadászképzés

eredményes elvégzésétigazolni nem tudja, az SZKT-n csak az e képzést eredményesen elvégzett
helyi vadász kíséretébe n vadászhat.

L.2.2

Társas vadászatokat - minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével- az

első megállapítást követően

-

tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre

-

a

HJK

vezetője engedélyezheti, amennyiben az SZKT-ról rendszeresen történik míntaküldés elhullott

vaddisznókból vírológiai vizsgálat céljára (a a 2l2O2O OFÁ határozat 8. függeléke szerint). A
kéretmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett idöpontja előtt legalább 5 munkanappal

a

HJK elektroni,kus postafiókjára (hbmkhhjk@hajdu.gov.hu} kell írásban benyÚJtanla. A

kérelemben mlnden esetben a2l2a2O. OFÁ határozat 7. függelékének 1.1. pontjában foglalt

adatokat

-

a

zsigerelés helyének GPS koordinátáinak és az elejtett vaddisznók várható

számának kivételével - az egyéb állatfajok vonatkozásában is meg kell adni, és az időközben

esetleg bekövetkezett változásokról a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 77 Órával

írásos tájékoztatást kell adni. További feltétel, hogy vadászterület illetékes tájegységi
fővadászának szakvéleményealapján a területileg illetékes vadászati hatóság hozzájárulását
adJa a társas vadászat megtartásához a vadászatra kijelölt területen. Az engedélyben (és a
hozzájárulásban is) szerepelnie kell, hogy
a) a vadászatra iiletolt terület térbeli kiterjedése nem haladja
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b) a vadászatra kijelölt területen vaddisznó brlvóhely nincs;

,l.,Y
7

c) a vadászatra kiJelölt terÜleten belül vaddisznó jelenlétére utaló egyéb
Jet sincs;

d)a vadászat lefolytatása várhatóan semmilyen zavarást nem okoz

a vaddisznóállományban;

e) kutYa csak apróvad vadászaton alkalmazható, nagyvad társas vadászat csak kutya nélküli

terelő vadászat formájában tartható.

L2.3

Az SZKT-n a betegség első megállapítását követően a HJK az állománygyérítés érdekében
engedélYezheti a vaddisznók egyedi diagnosztikai kilövését. A diagnosztikai kilövés csak az arra

vonatkozó aktív kÖzreműködésre kötelező határozat alapján végezhető.

A

diagnosztikai

kilÖvésre aktív kÖzreműkÖdésre kötelezettet a kilövés elvégzéséértállami kártalanítás illeti meg.

Minden állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedből a 2l2o20oFÁ határozat
4. fÜggeléke szerint kell mintát venni. E testek nem használhatóak fel, azokat a míntavételután

állami kÖltségre ártalmatlanítani kell. A feladat elvégzéséértállami kártalanítás jár. Az
taÍálható vadászatra
mintákat a kitöltött

jogosu}$akna_lt.,"a

SZKT_n

diagnosztikai kilövés során kilőtt vaddisznókból vett

mintaazonosító lappal együtt a kilövést követő napon 8-10 óra között

kell

leadniuk a tVÉglH ÁOt Debrece_ni telephelyén, függetlenül attól, hogy a kilövés milyen napra

esik.

A

beküldő állatorvosnak

a

kíséró iratra (megrendelőre)

fel kell

vezetnle, hogy

,,ÁllománygyérÍtéscé[ából kilőtt vaddisznó". A diagnosztikai kilövést a HJK felfüggeszti, ha a

vadászatra jogosult területéről nem történik virológiai vizsgálat céljára rendszeresen
minta küldés elhullott vaddisznókból.

7.2.4 Ha a vadász az általa

megfigyelt vaddisznó esetében az ASp-re gyanrit keltő tüneteket

(elsősorban kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztat,
akkor a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a

.

tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell

a

HJK-nak,

A

továbbiakban

a

vadásznak a HJk utasításának megfelel en kell eljárnia.

1.3

A fert zott terÜlet SZKT.n kívüli részéntilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata, Ezen feliil
valamennYi egyéb vadászható állatfajra vonatkozóan a társas vadászatokat ideíglenesen
felfiiggesztem,

1.3.1

A

fert zijttteri]let szigor an korlátozott ter leten kíviilirészéna vaddisznóktóleltér állatfajok

esetében egYéni és társas vadászatot csak a járvánpédelmi vadászképzésen részt vett és
ott
eredményes vlzsgát tett vadász folytathat, Az a vendég- és bérvadász, aki a járvánryédelmi
vadászképzéseredményes elvégzésétigazolni nem tudja, a fert zott teriileten csak az e képzést
eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretébenvadászhat.

1.3.2

A

HJK vezetóje a betegég els megállapítását

ktivet en - tekintet nélkiit az els megállapítás óta

eltelt id re - engedélyezheti a vaddisznótól eltér állatfajok társas vadászatát. Az engedély

írásos hoazájárulása is
illetékes tájegységi fővadász
területileg
a
kiadásához

szükséges' A

kérelmetavadászatratogosultnakavadászatteNezettidőpontjaelőttlegalább5munkanappal

aHlKelektronikuspostafiókJára(hbmkhhjk@hajdu.gov.hu)ketllrásbanbenyújtania.A
vadászatrajogosultegyszerretöbbtársasvadászatmegtartásáraisengedélytkérhet.A
1,t, pontjában foglalt
2l2o2o, oFÁ határozat 7, függeték
a
esetben
mlnden
kérelemben

adatokat.azsigereléshelyének(GPSkoordinátáinak)ésazelejtettvaddisznókvárható
tÖbb társas vadászat
adni,
_ az egyéb állatfaj vonatkozásában is meg kell
kivételével
számának

megtartásaeseténmlndenegyesvadászatrakülön-külön,ésazidőközbenesetleg
72 órával írásos
előtt legalább
a vadászat teNezett időpontia
bekövetkezett változásokról

a társas vadászatok időpontjait
A szomszédos vadászatra iogosultaknak
adni.
kell
tájékoztatást

egymássalösszet<ellhangolnluk,ennekkoordinálásáraaHJKvezetőjeazilletékestájegységi
fóvadászt kéri

1,3.3

fel.

"j'i"i;,, .; l,.

részéna vaddisznóállomány
fertőzött terület SZKT-n kÍvÜli
egyedi
elrendelem a vaddisznók
eByenletes vizsgálati nyomás,"céqából

a
Az ASP megelőzése érdekében
gyérítéseés az

diagnosztikaikilövését,mindenkorcsoportravonatkozóan.AHJKazÉlw.szerintidiagnosztikai

célúkilövéstelrendeliafertőzöttterülettényilvánítástkövetó15naponbelül,majdminden
vadászati év kezdetén,

bázisév során a vadászatra
20t9lzo2*as vadászati év, mint
lezárt
a
kilövést
1.3.3.1 A diagnosztikai

jogosultterületéndiagnosztikaikilövésselleöltés.amennyibenafertőzöttterületbevaló
sorolásraavadászatiévalattkerültsor-vadászatsoránlelőttvaddisznókszámaösszeBének
figyelembevételévelrendelemel.Azelérendóminimáliscélmindenkorcsoportravonatkozóan

azígyképzettösszeg15o%.a.(Ebbeadarabszámbaazeddigibesorolásszerintelrendeltés
teljesítettdiagnosztikaikilövésvagyvadászatsoránteljesítettdarabszámisbeleszámít!)A
fertőzöttterületenavaddisznóvadászatatilos,ígyazállomány:..o:':.1'--adiagnosztikai
hogy a fenti
HJk vezetóje Úgy Ítélimeg'
valósul meg. Amennyiben a
kilövés teljesü,lésével

lrányszámmalazAsPellenivédekezésstratégiaicélkitúzésébenfoglaltalacsony
állománysűrűségnem,vagycsakhosszútidőalattvalósulnameBegYadottvadászterületen,a

diagnosztikaikilövéselrendelésesoránafentiszázaléknálielentősennagyobbmértékű
állománygyérítésről is intézkedhet,

szePtember 3*ig kell teljesÍteni

kilövés során az előírt egyedszámok
1.3.3.2 A diagnosztikai
Nem teljesítés esetén az
a HJK október 31-ig ellenőrzi.
teljesítést
a
évben,
minden vadászati
Aa%-át.

ellenónésmegállapÍtásairólaHJKhatározatothoz,amelybenelőÍrjaavadászatrajogosult
számára,hogykötelestűrni,haazállategészségügyihatóságkülsősegltségbevonásátis

igénybeveszia2állománygyérÍtésvégrehajtásához.Azállománygyérítéssikeres
végrehajtásáhozspeciáIiseszközöl<(éjjellátócéltávcsőéskeresótávcső,h6kameracéltávcsőés

keresőtávcsŐ,

hangtomPÍtÓ) használatára csak

a

tájegységi fővadászok, az erdészeti zrt-k

szakszemélYzete, az erdészeti zft-k hivatásos vadászai és a fegyveres testületek tagJai az oJK

vezetőjének rendelkezése alapján kaphatnak engedélyt. A specíális eszközök

használatára

Jogosult személYek állománygyérítésre való aktív közreműködésre kötelezése a HJK,
kÖtelezett személyek speciá|ls eszközökkel való felszeretése az oJK feladata. Amennyiben
járvánYÜgyi helYzet

a

a

a

védekezés, az állománygyérítés intenzitásának fokozását teszi

szÜkségessé, a kÜlső segÍtségigénybevételétaz OJK vezetője

a

vadászati

év bármely

időpontjában, soron kívül is elrendelheti.
1.3.3.3

A diagnosztikai kllÖvés végrehajtására a vadászatra jogosultat, a HJK aktív közreműködésre
kÖtelezi. A diagnosztikai kilÖvésre aktív közreműködésre kötelezettet a kllövés elvégzéséért
állami kártala nítás illeti meg.

1.3,3.4 Minden állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedból a 2l202o,oFÁ
határozat
4. függeléke szerint kell mintót.venni. E testek nem használhatóak fel, azokat
a mintavétel után

állami kÖltségre ártalmatlanítani kell. A feladat e|végréséértál]amí kártalanítás jár. A fertőzött
terÜleten található vadászatra jogosultaknak a diagnosztlkai kilövés során kilőtt vaddisznókból

vett mintákat a kitÖltött mintaazonosító lappal etyütt a vadászatot követő napon 8-10 óra
kÖzÖtt kell leadniuk kijelölt a ruÉgtH ÁDl DebreceniTelephelyén, függetlenül
attól, hogy a kilövés

vagy a mintaátvétel napja milyen napra esik.

1.3.3.5 Az állománYgyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén
a laboratórium
virológiai (PCR) vizsgálatot végez. A beküldő állatorvosnak a kísérő iratra (megrendelőre) fel
kell
vezetnie, hogy,,Gyérítéscéljá bó l kilőtt vadd isznó''.
1,3.3.6

A fertőzÖtt terÜletnek az
követően

-

SZKT-n kívüli részéna HJK vezetője a betegség első megállapítását

tekintet né]kül az etső megállapítás óta eltelt időre

_

engedélyezheti a vaddisznók

csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését ls, arnennyiben a diagnosztikai célúkilövések

elrendelése megtÖrtént.

A

HJK vezetője az engedélyt akkor adia meg, ha azt a vadászatra

jogosult Írásban kéri és a 2|2O2O, OrÁ határozat 7. függelékben foglalt,
a vaddisznó társas
vadászatra vonatkozó járványügyi követelmények - az 1,8 és 2. pontok zsígerelésrevonatkozó

részeinek kivételével - is maradéktalanul teljesülnek. Az engedély kiadásához a területile.

illetékes táJegYségi fővadász írásos hozzájárulása is szükéges.

A

kérelmet a vadászatra

jogosultnak a csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövés tervezett
időpontja elótt legalább

5

munkanapp?l

a

HJK elektronikus postafiókjára (hbmkhhjk@hajdu.gov.hu) kell írásban
benYÚjtania. A vadászatra jogosult egyszerre több csoportosan végrehajtott díagnosztikai
kilÖvés megtartására is engedélyt kérhet, de ilyenkor a2/2020. oFÁ határozat 7. függelék 1.1.

pontjában foglalt adatokat minden tervezett csopoftosan végrehajtott diagnosztikai
kilövésre
kÜlÖn-kÜlÖn meg kell adni és az időközben

esetleg bekövetkezett változásokról a csoportosan

végrehajtottdlagnosztikaikilövésteNezettidőpontJaetőftlegalább72órávalirásos
a csoPortosan végrehajtott
vadászatra jogosultaknak
szomszédos
A
kell adni.
a Hlk
tájékoztatást

ennek koordinálására

össze kell hangolniuk'
időpontiait egymással
kilövés
diagnosztikai
a hivatkozott 7'
fel. Jelen Pont esetében
kéri
f,vadászt
táiegységi
cso'ortosan
vezetője az llletékes
vadászata" kifejezés alatt ''vaddisznók
társas
függelékben használt ,,vaddisznó
kitövését' kell érteni,
végrehaitott diagnosztikai

t.3.4

Ha a

keltő tüneteket
esetében az ASP-re *yanfrt
vaddisznó
megfigyelt
vadász az általa

és a
(elsősorbankifejezettmozgászavarvagyvéresváladékürüléseatestnyílásokból)tapasztal,
egyedet vagy egyedeket
kell lőnie az érintett
ki
célból
diagnosztikai
akkor a vadásznak
A továbbiakban a
jelentenie kell a HJK-nak'
haladéktalanut
tapasztalt klinikal tüneteket
megfelelóen kell eljárnia,
vadásznak a HJK utasításának

hogy a
1.qMindendialnosztikaicélbólkilőttegyedtestéta2,,?,z,s,pontszerintártalmatlanítanikeIl.
esetl engedélyt adhat'
írásbeíi't<éretme alapián
jogosult
kitőtt
A HJk vezetője a vadászatra
diagnosztikai célból
érdekében
kívüli részénaz állománygyérítés
szkT-n
terület
fertőzött

egyedekegyrészétavadászatraiogosultmagánfogyasztásra,mintvégsőfogyasztóafertőzÖtt
követő
terÜletenbelülfelhasználhassa,vagyatrófeátkikészíthesse.Avadászatrajogosulta
legkésőbb az eleltést

kérelmét
és a HJk-nak címzett írásbeli
felhasználásra vonatkozó
elektronikus Postafiókra'
benyújtania hbmkhhik(ahaidu.gov.hu
köteles
első munkanapon
virológiai (PCR) eredmény
kikészítésrecsak a negatÍv

a trófea
felhasználásra és/vagY
kelt a HJk által
vadászatra iogosultnak
testet
a
addig
kerülhet sor,
megérkezéstkövetően

t,4.2 A

fogyasztásra kerülő
ióváhagyotthetyenésmódontárolnia'Avadászatrajogosultnakblztosítaniakellavadtest
egyedi engedély alapján

Az
nyomon követhet.ségét.
vagy az el
felhasználásig történő
jogosultat' de a zsigerek
vadászatra
a
me'
kártalanítás nem illeti
testek után állami
A trófea kikészÍtése
kÖltségre tÖrténik.
ártalmatlanítása állami
testrészek
nem fogyasztott
kÖltségre tÖrténik' A
ártalmatlanítása állami
az
felhasználásra,
a test nem kerül

esetén, ha

zsigereket,azelnemfogyasztotttestrészeket,'.:"..,::::.akikészÍtéseutánavaddisznófelnem
használttestétavadászatrajogosultnakakijelóltgyűjtőhelyrekellszállÍtania.
kobozni és 1'
t'4.3HavirológiaivizsgálateredményenemnegatÍv,akkoranemnegatÍveredménytadóegyed
érintkezhetett el ke'l
amelyekket
testeket,
a vaddisznó
testét és mindazokat

kategóriájrlmelléktermékkéntártalmatlanítanikelt.Azelkobzotttestekértmint
jár,
állami kártalanltás
megsemmisített termékért,

1.5Afertőzöttterületenaszabadtérivaddisznóállományfenntartócé|rletetésetilos.A
a vadászatra jogosult
előkészítésecéljából
annal<
illewe
gyérítése,
vaddisznóállomány

terÜletéhez mérten, leshelyenként hetente 10-15 kg takarmányt helyezhet ki

a

leshelyek

kÖzelében kialakÍtott szórókon, Csapdázás esetén csapdánként és alkalmanként 10_15
takarmányt használhatÓ.

A vadászatra

Jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az

e

kg

célból

felhasznált takarmányokról (hova, mikor, milyen, mennyitakarmányt helyezett ki). Egyéb fajok

etetésétÚgy kell megoldani, hogy az ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne
férhessen hozzá.

A fert zijtt ter leten, beleérwe az SZKT terliletét is, azonnat meg kell kezdeni az elhullott

1.6

vaddisznók szeruezett keresését,amelyet

a

2l2o20.

orÁ határozat 7. fiiggetékben fogtalt

részletes szabályoknak megfelel en kell végrehajtani. Az elhullott vaddisznók me8találásáért
á lla

1.6.1

mi kártala nítás Jár,

AmennYlben sz rés során

f

q||-,!,,,,,,,,,,,,,,jiott.vaddisznót,találnak,

azonna| jelentést kell tenni a járási

állatorvos által megadott mobil számra. A bejelentést a hulla észletéstt számított 24 órán

bel l kell me8tenni és annak tartalmazni kell a hulla fettelési helyének f ldrajzi koordinátái1
vagy a helyszín részletes leírását.

t,6.2

Minden bejelentett és aktív keresés során talált vaddisznó hulla esetéb en a 2/2020. számti
országos fóállatorvosi határozat 2, ftiggelékben foglaltaknak megfele! mintavétel és
mintak ldés kell

t

rténjen az ASP kimutatására, illetve kízárására irányuló virológiai vizsgálat

céljából.

1,6.3

A bejelentési

k telezettség teljesítése érdekébena vadász

az általa talált elhullott vaddisznóról

kiiteles haladéktalanul, de legkés bb az észleléstkijvet 12 órán belíil tájékoztatni
jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e ktitelezettségre felhívnia

a vadászatra

az érintettek

figyelmét.

t.6,4

Az SZKT-n az elhullott vaddisznók szervezett keresését a HJK rendszeresen ellen rzi.

t.7 Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASp-re gyanrlt kelt tlineteket (els6sorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék iirülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a vadásznak
diagnosztikai célból ki kell

l

nie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klin;kai tijneteket

haladéktalanul jelentenie kell

a

HJk-nak.

A

továbbíakban

a

vadásznak

a

HJk utasításának

megfelel en kell eljárnia.

1.8

Az

é] vaddÍsznó szállítására,

el

írások

vadaskertekre, vadasparkokra és vadfarmokra vonatkozó egyéb

1.8.1.1 Az SZKT_r l

él vaddlsznó

(ideértve a szabad teriileten és a vadaskertben

nem szállítható ki, továbbá a

ter leten beliilí szállítás

él vaddisznókat

is)

is tllos,

(ideérwe a szabad terlileten és a
terÜletnek az SZKT.n kíviili részéról élvaddísznó
tilos'
ki, valamint a teriileten beliill szállítás is
vadaskertben él vaddisznókat is} nem szál]ítható
az szkT vagy a fert ziitt teriilet
vaddlsznót, vagy vaddisznót is tartó vadasparkot

fertztt

L.8.2

A

1.8.3

Minden

s kerítéssel kell koriilvenni vagy más' az illetékes
elrendelését kiivet 90 napon beltil kett
_
f állatorvos által _ a tájegységi f vadász véleményénekfigyelembevételével
megyei

a szabadtérivaddisznóátlománnYal való érlntkezést'
elfogadott módszerrel kell megakadályozni
ktir l és a
a vadasparkot teljes egészébenkerítés veszi
Nincs sz kség kett s kerítésreakkor, ha
k riilvett helyen tartiák, továbbá ez a kerítés
vaddisznókat azon belül is egy másik kerítéssel
kiilsó kerítésével,
egyetlen szakaszán sem egyezik rneg a park

1.8.4Mindenvaddisznót,vagyyaddisznótistartó,vadaskertesetébenaHJKintézkedikarról,hogya
vés
az adott vadászati év végéigdiagnosztikai kil
vadaskertben található u.ojirrno állomány
szabályok mellett felszámolásra
diagnosztikai kil vésre vonatkozó kártalanításl

teriiletbe való bekerillése és a
keriiljn. Amennyiben a vadaskert SZKt-ba vagy fertzi5tt

vadászatiévvégekzttkevesebb,mintfélévvanhátra,afelszámolásidtartamátmaximum
fél évben kell meghatározni,

a
vadfarm esetében a Hlk intézkedik, hogy
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó
kvetfél
SZKT-ba vagy fertziitt teriitetbe keriilést
vadfarmon tartott vaddisznó állomány az
oFÁ
kiürítésénekrészletes szabálYait a 2|2020,
éven beliil felszámolásra kerülj n. A vadfurmok
felszámolt állományért az állatok tulajdonosát állami
határozat 9. függeléke tartalmazza. A

1.8.5

kártalanítás illeti meg.

1.8.6

alatt
a fert zott teriilet fennállásának id tartama
vadfurm létesítésérevonatkozó rlj engedélyt
e]tér állatfajokra vonatkozóan adhat ki, és a
az engedéIyez hatóság csak a vaddisznóktól

folyamatbanlévóeljárásoksoránavaddisznóvadfarmratiirténbetelepÍtésétfelkell
fiiggeszteni.

2.

vonatkozó Járványiigyl
A fertóz tt terílleten található sertéstartókra

2,L

az2l2O2o. országos
Atert6zi5tt teriileten be kell tartani

k vetelmények

f

állatorvosi határozat 6, fiigselékében

felsorolt,takarmányozássa1,1lletvealmozássalkapcsolatosjárványvédelmikiivetelménYeket
napps tárolása felhaszná]ás el tt,
és.kózvetlen l termóftildr l származó gabona 90
(lekaszált

fíi

90 napos tárolása felhasználás
illewe sertésel< almozására használt szalma

el

tt),

2.2

Minden sertéstartónak állomány-nyllvántartást kell vezetníe, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza: az adott naptári napon tartott seftések darabszámát, korcsoporti bontásban,
állatmozgásra Vonatkozó adatokat (eíhullás, házi vágás, értékesítés,stb,) Az állomány_nyilvántartást

és az ál]atszállításokhoz kapcsolódó blzonyítványokat (sertésszállító tevél, állatorvosi

igazolás,

állattartói nyllatkozat}szigorúan meg kell őrizni (minimum 3 évig).

2.3 NYilvántartást kellvezetni minden

olyan személyről (állatorvos, ínszeminátor, sertéságazatiterületi

felelős, böllér, rokon, ismerős, stb,), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek,
2.4 ldegenek (szomszéd, Vadász, stb.} csak nagyon indokolt esetben (pl. házivágás) és az állattartó által

bíztosltott külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli

felvétele után mehetnek a sertéSek közelébe, arnelyet dokumentálni is kell (ki, mikor, milyen
céIbóI),

2,5 A fert

z tt teriilet

vágást a járási

f

SZKT-n kívíilirészénlév sertéstartók kiitelesek beJelenteni a saját célra tórtén

állatorvosnak legalább 48 órával a vágást megel

z en. A

Járási

f

állatorvos a

járványiigyi kockázat alapján diint a szükséges vizsgálatok (sziikség esetén virológiaí vlzsgálat
céljából t rtén mintaküldés) et írásáról. Amennyiben a járási f állatorvos
a kockázatok
mérlegelésealapján

-

-

sziikségesnek ítélí,az Éltv, szerint aktív kiizrem k désre ktitelezett

szoÍgáltató állatorvos elvégzi a levágásra
fe

ladat elvégzéséé
rt á llam i

2.6 Állandóan Vagy

id

ká rta la n

keriil

sertés vizsgálatát, a mintavételt és mintakíildést.A

ítás já r.

szakosan karámban tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket

kétsoros kerítésválassza el a vadonél állatoktól. A kerítésekegymástól való távolsága legalább
Q5
méter kell, hogy legyen és rigy kell kialakítani, hogy a két sor kiiz tti ktizrezárt teríilet rendszeres
karbantartása, gyomtatanítása elvégezhet legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja

a bent tartott állatok marmagasságát,Zárt

tartás esetén folyamatosan biztosítaní kelt az ingatlan

kiiriilkerítettségéneképségét,amely alkatmas ember, kóbor állat va8y vadon

él állat

behatolásának megakadályozására. Ha a karám fata az ingatlant határotó kerítésls egyben, annak
teljesen zártnak,

er

snek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben kíiltin kerítéssztikséges,

megfelel távolságra (minimum Q5 méter) a karámtól, rlgy, hogy a kózrezárt. terijlet rendszeres
ka rba nta

2J áa

rtása, gyo mta

la n

ítása elvégezhet legyen.

sertések az állattartó tetepet csak a járási

járásí

f

t

állatorvo

el

zetes engedélyével hagyhatják et, A

áltatorvos az bngedélyt az aIábbiak szerint adja ffi g, ftiggettentil attól, hogy milyen

milyen célból
kockázati területre és

-

továbbtartásra vagy vágóhídra

-

kívánják kiszállítani a

sertéseket,

a szállítást
2.7.1Afertőzöttteriiletrőltovábbtartásrava8Yvágóhidra-közvetlenlevágáscéljából.történó
alábbl klinikai vizsgálatot
az
ha
meg,
adható
engedély akkor
száltítás esetén az
valamennYi olYan
A teleP

elvégezték.
ótánbelül kedvező eredménnYel
klinikai vizsgálatát'
el kell végezni a sertések
állatorvosnak
hatósági
a
alegységében (légterében)
sertések esetében e
hónaposnál idósebb
három
A
tartják.
sertéseket
amelyekben az elszállítandó
is' Legalább annYi sertést
részének h'mérőzését
egy
sertések
a
kell foglalnia
vizsgálatnak magában
ha az 10 %-os
teszi a láz klmutatását'
lehetővé
biztonsággal
95 %-os
kell hőmérőzni, amennyl
(Vtll' 27')VM rendeletben
A szállítmánYt a 87l2ot2.
alegységekben.
ezen
gyakorisággal fordul elő
állatorvosnak ellen kell

megelőzően legfeljebb

24

kell kísérnie,amelyet
előírt ,,Állatorvosi Bizonvíwány''-nak

a hatósági

jegyeznie.
.

.,j,,

2.7,2AfertőzöttterületrőltovábbtartásvagyazonnalivágáscéljábótvalószállÍtáseseténakedvezó
elszállítást megelőző 7
(pCR) vizsgálat céljára - az
virológiai
felül
vízsgálaton
eredményű klinikai
sertésből' amennYi 95 %-os
kell venni legalább annYi
vért
*átolt
napon belül - alvadásban
alegységek (légterek)
gyakoriság kimutatását azon
előfordulási
teszi 10
felügyelete
biztonsággal lehetővé
'o-os
A vérvételezésthatósági állatorvos
történik.
szállítás
mindegyikében, amelyekből
mellett kell végezni,

z.7.3

születtek'
el, amelyek vagy a telepen
sertések szállíthatóal<
olyan
csak
hogy
További feltétel,

vagylegalább30napototttartózkodtak,valamintatelepreaszállítástmegelőző30naponbelül
be sertést' Az ilyen szállítmányokat

szállítottak
más állományból nem
fertőzött területen található
állatorvos a fenti feltételek
kell, amelyben a hatósági
kísérnie
is
igazolásnak
hatósági állatorvosi
rendeltetési
esetén a magyarországi
céliából történő kiszállítás
Továbbtartás
teljesülésétlgazolja.

helyenafertőzöttterületrőlszármazósertéseketlegalább40napigkaranténoznikell.

2.8

ÉrHAtlgglz.l'. számon a

sertéstartók iárványvédelmi

készÜltéségetárgyában
(

kiadott

a

Az illetékes

történő teljesítése'
előírt kötelezettségek határidőben
állattartóira
területek
fert'zött
valamÍnt oz afrikoi
bizotuógi végrehoitósi határozatban'

^z

2074/7o9/El)
túrősi Hiiotal úftal a

sertéspestiseltenivédekezésrőlszótő98/2009.(vlll.2z,)FVMrendetet(tovdbbiakban:98/2003'
elrendelt zórtati intézkedéseket
bekezdés a) pontja szerint
t5.
§
P)
rendelet)
(vttt.z'.} FVM
napon belül a
útvételétkövetö.74
illetékesjárási hivatal felhívúsúnak
az
betartja,
maradéktolanul

sertéstartósitevékenységefolytatúsúravongtkozónyilatkozatánakegypéldánvátazENAR
t0

kapcsolattartó állatorvosához,

oz

illetékes járást hivatalhoz, vagy

a

megyei kormónyhivotat

ál lategészség ügyi főosztá lyához vísszal uttatj a)

3.

A fertózött terület SZKT terütetén található sertóstartókra vonatkozó továbbljárványügyl
követelmények

3.7 Az SZKT elrendelésétkövető 60 napon belül az SZKT-n talá|ható valamennyi sertéstelepet
állatorvos keressen fel a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint Járványügyi
felÜlvlzsgálat éslvagy az állattartók járványügyi táJékoztatása céljából.

A feladatot

hatósági

állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Élw. szerinti aktív
kÖzreműködésre kötelezésével kell megoldani. A feladat elvégzéséértállami kártalanítás jár.

g.2

AZSZKT-n belül, kislótszámú neziiertésr'állományotira vonatkozóan, minden válasáott (8 hét
feletti) sertést egyedileg tartósan meg kell jelölnl, a jelöléstállami költségen kell végrehajtani, A
feladatot hatósági állatorvosokkal,,vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Éftv.
szerlnti aktív kÖzreműködésre köte]ezéséve! kell megoldani. A jelöléshez használt egyedi

azonosítókat a HJK-nak kell a Járási fóállatorvos útján az aktív közromüködésre kötelezett számára
biztosÍtani. A jelÖlt sertésekröl íelvett nyilvántartást az állattartónál, a járási íőállatorvognál, valamint
a HJK-ban is meg ke|l őrizni. A feladat elvégzésértállami kártalanltás Jár,
EgY vadgazdálkodási egység íertőzötté nyilvánítását követően

az

ott található településeken az illetókes

Járási Hivatalnak gondoskodnia kell az afrtkai sedéspesíris elteni védekezésröt szóló gln\B. (vtlt,22.)
FVM rendeleí í5. § (2) bekezdés a) pontja szeint elrendelt zárlati intézkedésekelrendeléséről, valamint

a

fertőzÖtt területek kislétszámrj sertéstartóinak járványvédelmi készültéségetárgyában kelt,

ÉrHÁrlgslz018, számon kiadott rendelkezés a sertéstartók részérehatáridőben történő megküldéséről.
Jelen döntés ben foglaltak azon nal végrehajtandók.

A

a

közléssel végleges, ellene íellebbezésnek közigazgatási úton helye nincs, azonban a
határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással annak felülvlzsgálata
határozat

keresettel kérhető

a

Debreceni Közigazgatási

határozatot hozó szervnél, azaz
FÖldhivatalí

Főoslály

és Munkaügl

a

Bíróságtól.

A

koresetlevelet

az l.

fokrj

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal áelmlszerlánc_biztonsági és
É]elmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztálynál (4030 Debrecen,

Diószegi út 30-) kelt benyJjtani,

Az elektronikus Ügyint§zés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXll.
tÖrvény (a továbbiakban: 2015. évl CCXXll. törvény) 9. §-a szorint a jogi képviselővel eljáró természetos
személy Va9y a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre köteles, igy keresetlevelét elektronikus
Úton kÖteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételévela https:liekormanyablak.kh. gov,hu/ oldalon keresztü

l.
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tárgyalást tart,

AbÍróságaperttárgyalásonkívülblrájael,afelekbármelyikénekkérelméreazonban
kérheti,

i"*"n.

a keresetlevélben
tartását az ügyfél

tNDoKoLÁg
afrikai
kiadott Magyarország

2l2o20, szám határozatána:
Asp szakért i
pontja valamint az
Azországos F állatorvos
:"];:r-::il:
,5
É,-",_
terve
l1,1 v9 2,2,1
l
mgnteslle
vonatkozó rnentesítési
a maoas
,"néro""O, felsámotására ,lR_án
gl_Fr_
lqlg atapjan
iavaslata
r-^:,,- 18-án kelt hatarozau
határozatl |aya
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Jelen döntés kiadmányozására a Hajdrl-Bihar Megyei Kormánytrivatal Kiadmányozási szabálPatáról
szólő 10t2020. (ll1.1.) A Hajdri-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője utasítása alapJán az AgrárÜgyi
Főosztáíy vezetője Jogosult.
Debrecen, 2020. márclus 10.
Rácz Róbert
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}^/e .zet

Err

lértesülnelí:
1. ruyíReRoö

2,

..:.,

NykségíErdészétiZrt.44oo Nyíregyháza, KótaJi

rit 29.

(hivatali kapu)

Nyiradonyi Széohenyi Zslgmond Vadásztársaság
(09-900950-107) 4090 Polgár ,Bacsó u. 33, (hivatali kapu)
3. Agrárgazdaság Vadásáársaság (09-901050-1 07)
4002 Debrecen, 35- s irlíél021216hrsz. (hivatall kapu)
4,,Vámospércsi Farkasvolgye Vadásztársaság (09-903150,107)
4287 Vámospércs, Bagaméri u. 1. (hlvatali kapu)
Liget Vadásáársaság (o9_9o345o_1o7) 4274 Hosszripályi, Szabadság tér 28. (hivatali kaPu)
utca 104. (hivatali kaPu)
Bárettyóv lgye Vadásztársaság (09_904450-112\ 4122Gáborján
Kék-Kálló Vadásztársaság (09-904460-112)4133 Konyár, Széchenyiutca 16 (hivatali kapu)
PocsajiVadásáársaság (09-904550-107) 4125 Pocsaj, Apátitelep 1. (hivatalikap,u)

F

Kismaila-Berettyó Vadásztársaság (09-904650-105) 4126 Kismarja, Bethlen u. 4, (hivatali kaPu)
Hajdrisám son l Vadásztársaság (09- 901,l 50-1 07)
4251 Hajdrlsámson, Jánostava utca 1. (hivatali kapu)

HAJDU Éör.rrx Vadásztársaság(o9_ 901450-107) 4028 Debreoen Homok u. 141. (hivatall kaPu)

09- 9o085o-1o7),4266 Fíiltip, kiilteriilet 094/3 hrsz. (hlvatali kaPu)
"Mogyorós" Foldtulajdonosi Vt. Ny. E. ( 09- 90860-107),
42M Nyírábrány, Kossuth u. 71. (hivatali kapu)
(hivatali kapu)
14. Egyetértés Vadásztársaság Debrecen (O9_ 902850_107), 4002 Debrecen, Piac 18,
15. MikapércsiVadásztársaság (09_ 902860-1O7), Mikepércs, Pet fiu. 67, {hivatali kaPu)
(hivatali kapu)
18, Zrínyi Míklós Vadásztársaság (09- 902950-1O7),4078 Debrécen, Haláp 361,
(hivatall
kapu)
u.42,
Pet
fi
4281
Létavártes,
(09903360-107)
tz. ÉrmenenlVadásáársaság
(hivatrali
kaPu),
40
u.
Árpád
Bagamér,
4286
18, BagamériTakó Vadászetyesület (09- 903370-107}

FiiltiplVadásáársaság

(

19, HortobágyiNemzeti Park lgazgatósága,4024 Debrecen, Sumen
20. Hajdrlbiisz rményi Gazdálkodó Vadásztársaság,
4220 H{d b szórmény, Bottyán J. u. 4. 40 (hlvatali kapu)

u.2 (hivatalikapu)

. Bezer men Vadásáársaság,
4220 HEdúbi5sz<irmény, Tizenhárom vértan u, 7 . lI 4, 40 (hivatali kapu)
22. Balmazújváros i H u bertu s S po rtvad ász E gyesiil et
4060 Batmaz jváros, Hunyadi u, 6. 40 (hivatalikapu)
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Pocsaj, Esztár, Kismarja, Kokad, Konyár, Tépe, Hencida, Gáborján, Szentpétersz€,
Hajdrinánás, Görbeháza, Polgár, tJltlkos, Tiszagyulaháza, Folyás, Hortobágy, újszontmargita,
Tiszacsege, Egyek, Nagyhegyes, Nádudvar, Báránd, Szerep, Sárrétudvarl, Püspökladány,
Kaba, Tetétíen,Derocske, Tépe települések jegyzöje (hivatali kapu)
58. Debreceni Járási Hlvatal 4024 Debrecen, Piac u.42,- 48. (hivatalikapu)
59. Derecskei Járási Hivatal4130 Derecske, Köztársaság tlt 126. (hlvatali kapu)
60. BerettyótijfaluiJárásl Hivatal 4100 Berettyótljfalu, Kossuth u. 6. (hivatall kapu)
61. Nyítadonyi Járásl Hivatal 4254 Nyíradony, Árpád tér l. . (hivatali kapu)
62. Hajdtinánási Járási Hivatal 4080 Hajdrinánás, Boqsk ai u, 12,-1 4, (hivatali kapu)
63. PüspökladányiJárásl Hivatal 4150 Püspökladány, Kossuth u, 6.
64. Debreceni, Nyíradonyi, Derecskei, BerettyórijfalulJárásban dolgozó valamennyl szolgáltató
állatorvos. üárási föál latorvos rltJán)
65. Nagy Lajos tájegységi fővadász, Hajdriságl Erdőspuszták tájegység (107) (eíektronikus levél,
laJos.nagy@am.gov. hu)

66. Krucsó Tamás lájegységl fővadász , Körös-berettyói tájegység (1o5) (elaktronlkus levél,
tamas.krucso@am,9ov. hu)
67. Polonkai László tájegységi fővadász, Sánét-Biharl tájogység
|112) (eloktronikus levél,
68,

laszlo.polonkai@am,qov.hu),
területilag,,

Szatmári Ákos

,illetékes tájegységi íővadász (elektronikus

akos.szatmari@am.gov. hu)
69. Hajdrinánási Járási Hivatal 4080 HaJdrinánás, Bocskai.a.12.-14.(hivatali kapu)
70. HajdúnánásiJárásban dolgoz§,_valamennyi szolgáltató állatorvos. fiárásifőállatorvos
71. OJK 1024 Budapest, Keleti Károly u,24, (hlvatall kapu)
72, ]raltár

levél,

útján)

TáIókoztatáskén meq kapia:

1. Dr. Árokné Dr. Toma Krisztina, főigazgatő4O24 Debrecen, piac u. 54. (hivatali kapu)
2, HajdÚ-Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság,4a24. Debrecen, Kossuth u. 20. (hivatali kapu)
3. Valamennyi Hajdrl- Bihar megyei Járási Hivatal Élelmíszerlánc-biztonsági és Álategészségügyi
4.
5.
6.

Osztálya (hivatali kapu)
Valamennyi Hajdú-Bihar megyében illetékes tájegységi fővadász

OMVK HajdÚ-Bihar megyelTerületiSzervezete,4026 Debrecen, Péterfia u,4. (hivatali kapu)
Valamennyi Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Álategészségügyi osztálya
(hivatalikapu)
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