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HATÁnozAT

A Hajd t - Blhar Megyel Kormányhlvatal els fokrj élelmiszerlánc-blztonsági és állategészségiigyi
hatósági jogkorében eljáró Agrárügyi F osztály (a továbblakban: eljáró hatóság) a románial
Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) telepiilósen megáílapított és bejelentett afrikál sertéspestis
megbetegedések miatt a HB/06-ÉLBt0o272-142l2o1g. számon kladott határozatában elrendelteket
fenntartva, Hajd - Bihar megyónok jelen határozat mellékletét képez térképvázlat szerint,
részlegesen Nyíracsád telepiilés ktilterlileti részére, részlegesen Nyhábrány teleplilés belteriiletl
részére, részlegesen NyÍrábrány települós vódiikiirzettel nem érintett k lterületi részére, Ftilop telepiilós
teljes beltertileti részére valamint részlegesen Fül p tolepíilés véd k zettel nem érintett kiilterriletí
részére
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megfigyelési k ruetet rendel el.

A megfigyelési k rzetben kiiltintisen azaíriI<aisertéspestis ellenivédekezésr lszóló 98/2003, (Vlll,22,) FVM
rendelet (továbbiakban: R.) alábbijárványmegel z intézkedéseit kell betartani:

1, a megfigyelési k rzetben található valamennyi sertéstartó gazdaságot és annak
sertésállornányát a sertéstartók beJelentése alapján a járási hivatalnak nyilvántartásba kell venni;

2. tilos a sertéseknek kriáton vagy magántulajdonri riton végzett hajtása és sállítása, kivéve, ha
aá a járási hivatal engedélyezi, Ezen tilalom nem vonatkozik:

a, a sertéseknek kóarton vagy vasriton t rtén tranzitsállítására akkor, ha a szállítmány
nem áll meg, vagy nem kenjl sor kirakodásra;

b, a megfigyelési k rzeten kív lr l azonnali vágásra szállított sertésekre, melyek ritban
vannak a megfigyelési korzetben található vágóhídra, A sertések, más állatok vagy, ragályfogó tárgyak sállítására használt és ez által esetleg fert ziitt szállítójárműveket
haladéktalanu| tísztítani és fertótleníteni kell, valamint ha sztikséges, a rovarirtást is el
kell végezni; ozek a sállítóJármrJvek nem hagyhatják el a megrfigyelési k rzetet a járásl
hivatal által el írt tisztítás és fert tlenítés nélkt]l;

a megfigyelési k rzet íétrehoásától számított els hét nap alatt a lárási hivataí engedélye nélkiil
más faJti álíat nem ker lhet be a gazdaságba vagy onnan ki;

a gazdaságban észlelt minden megbetegedett vagy elhullott sertésr l éhesítoni kell a hatósági
állatorvost, aki elvégzi az afrikai sertéspestis jelenlétének megáílapításához szükségos
vizsgálatokat;
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5'amegfigyelésikdrzetbentalálhatógazdaságbólsertéseket,akitiirésselérlnteitfertóziitt
gazdaság ol zetes kitakarltásának, fert tle-nítésánek, ós ha sz kséges rovarirtásának

befejezését kirvetó legaiább 30 napig tllos elszállltani a gazdaságból. A lárási hivatal ennek

eltelte után ie csak a R. 10, (1) bEkezdés ga) -gc) pongáiuan meghatározott célra: a megyei

kormányhlvatal által kijel lt vágóhídra _ teieiosóg szerint a véd kórzeten belíjl _ azonnali

vágásra; v"gy arlaiirenbrje_te6ótgoó tizemne vag-y más alkalmas helyre, ahol a serléseket

azonnat le lik, hullálkat pedlg hatóságlreiügyeret,riár"tt ártalmatlanítják;vagy kivételes esetben

a véd kiirzeten beltiIi más gazdasagna,*ás csak az alábbl feltételek egyidejr] te.lestilését

k vet en engedélyezheti a seitések k zvetlen elsállítását az emlltett gazdaságból:

a.ahatóságlállatorvosagazdaságbanmárelvégezteasertések-klnosenaz
elszállításra keriil sertések _ r,rin,ir."i vizsgálatát, Leleértve egy résziik h mér zését,

valamintellenrizteanyilvántartástésasertésekazonosltásáraszolgálójelláseket;

b. az a, pont zerinti

megjelenését;

ellen rzések és vizsgálatok nern igazolták az afrlkai sertésPestis

o. a sertéseket a hatósági állatorvos által lepecsételt jármrlvekben szállitják;

d. sertések száIlításában résá vev járm vet és fetszerelést a sállítás után a R, 12, _ban

foglaltrendelkezéseknekmegfelelenazonnalmegtisáitjákésfertótlenítlk;

e, vágáskor vagy lEolés el tt a diagnosztikai kézikónyvben meghatározott számr] mintát kell

vennl a sertósekb ], hogy ezekben i gazaasagoru1 az,.afrlkai sertéspestis vlrusának

vagy az altara termjt etÉnanyagnak a ielentéte megállapithaló vagy kizárható legyen,

a sertések ondóJa, petesejtjei és embriói nem vihet k ki a megifigyoIési k rzetben található

gazdaságból;

aki a sertéstelepekre, sertéstartó udvarokba bo_ vagy onnan kilép, k telos betaÉani az afrikai

sertéspestisvirus etnuroo6.ánák,"g"l zésére hozott hatóságl intózkedéseket;

Amennyiben az 1. _ 7. bekezdésben megátlapltott tilalman jou3o.o, járványkitorések miatt 40

napon tril is fennmaradnak, és ennek xtlvett<eztéoen a sertések tartásában állatvédelmi vagy

más kényszerlt k rütmények meriilnek fel, a R_ 10, (4) bekezdésében fe]sorolt feltételekt l

függ en a járási nivatal _ á sertéstarto indokolt kéróséie _ engedélyezheti a sertések kózi,etlon

JJiarritarai a mogtfigyelési k rzoten belüli gazdaságból:

a'amegyeikormányhivataláltalk.lielltvágóhídra-lehetlegmegfigyolésikozetenvagy
mggnÓYelési k rzeten beliil - azonnali levágásra;

b.állatifehérJe-foldolgozÓÜzembgvagymásalkalmas,h:lf",aholasertéseketazonnal
lE lik, hultáikál-nuio.agi ál}atorvosifelügyelet mellett ártalmatlanítják; vagy

c.avédktirzetenvagymegfigyelésikilrzetenbelÜlmágtartásihelyre.

A 8. pontban meghatározott diintésr l az orságos f állatorvos tájékoáatja a Bizottságot,

9. A megfigyelési ktirzetben az elrendelt lntézkedéseket legalább addig fenn kell tartani, amíg;

a. a fert 2 tt gazdaságban, gazdaságokban a takarítást és a fert tlenitést el nem végezték,

b'akorlátozásalattátlóterletenmindengazdaságbanetvégeztékasertések
diagnosáikaikézÍknyvszerintiklinikaiéslaboratóriumivizsgálatát.Avizsgálatokat

,ttl.

7.

8,



{

addig nBm lehet elvégezni, amíg a fertóz tt gazdaságban az el zetes takarítás,

fert tlenítés, és ha sziikséges rovarirtás befejezése után 40 nap el nem telt,

í0. A R. 1 1. (1) bekezdés 0 pontjában meghatározott 30 napos ldtartam csokkenthet21 napra,

a (3) bekezdésben meghatározott +o nap iootartam cs kltenthet 30 napra, az (5) bekezdésben

meghatározott +o nap Ós kkenthet 20 napra, ha az intenzív mintavétell és vlzsgálatj programot

alkálmazva lehet vé válik az afrikai sertéspestis klárása.

AhatározatakozlésselvégÍeges,ellenefellebbezésnekhelyenincs.

A határozat ellen nálló jogorvoslatnak van holye, a véglegessé vált diintés ellen k zigazgatási per

kezdeményezhet , mel}ei ieresetlevéllel kell megindítanl. A keresetlevelet - ha torvénY eltéróen nem

rendelkezik - a vitatott k zigazgatási cselekmó-ny ktizlését l sámított harminc napon bellil kell a

Debreceni Tiirvényszékhez címzett, de a vitatott cselekmén$ megvalósító k zigazgatási szervnéI, azaz

" 
iáoo_ain"r Mejyei KormányhivatralAgráriigl F osztály ctmén beny jtranl.

Termószetes szemóly a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott kÜldeménYként Postai rlton is

et terjesztheti. Jogi képvlsel nélkiil eljáró feljeres a keresetlevelet logszabályban meghatározott

nyomtatványon is el terjesztheti,

Jogi kópvisel vel e[áró felperesnek, valamint az E_ gytntézési tv, szerintl minden elektronikus

rigiintere"r" kotelézettnek elektronikusan kelt beny jtani a keresetet,

A keresetlevél elektronikus rlton t rtén benyrljtásának helye: httPs://e-kormanYablak'kh.gov.hu/client

Ha t rvény eltér en nem rende|kezlk, a keresetlevél benyujtásának a kiizigazgatási cselekmény

hatályosulására halasáó hatálya nincs, azonban a blróságtól azonnalijogvédelem keretében kérhet a

ha]asáó hataly elrendeléso, Az azonnali jogvédelem iáti térelemben rószletesan meg kell ielt5lni

azokat az lndokokat, ametyek az azonnali iogvédetem sz kségességét megalapozzáR, és az ezek

igazolására szolgáló okiratokat csatolni reil, A kéretmet megalapozó tényeket valószín sítenlkell,

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja sziikségesnek, a bíróság az ugy

órdemében tárgyaláson rtviit határoz. Tárgyalás iartását a felperes a keresetlevélben kérheti,

A ktizigazgatásijogvita elblrálása iránti k zigazgatási per illetéke 30 000 forint. A kozigazgatási bhósági

eljárásban a felet tárgyi iltetékfeljegyzési 1o-g itÉti meg. A tárgyi illetékfeljegyzósi jos k vetkeztében le

nám rótt kereseti illeték visolésér l a blróság d nt,

lNDoKoLÁs

A NÉBIH országos Járványvódelmi Kiizpont vezet je 2o2o,_augusztus 06,_án anól tájékoáatta

Ff5osztályomat, hogy a román állategészségiigyi hatóság Románlában 2020, augusztus 3,-án

Érmihályfalva (valea Lui Mihai) településen rrázisertés állományban afrikai sertéspestl betegséget

állapított meg. Az Európai Unió ADNS jetentésének 2o2CII4o5 referencia számr1 kittjréseihez a román

állategészségtigl hatóság által megadott szélességi és hosszrlság koordináták alapján eljáró hatÓság a

R9. (1)bekezdéséueriuiztositoit jogk rében etlárva megállapította, hogya kit rési pontk ré h zott

10 km sugarrj kor átér Magyarországra és délkoleti iránybólérinii najori - Blhar m gYe terÜletét, amelY

magában foglatja részlegeén Nyíracsád telep lés kúftárrileti részét, részlegesen Nylrábrany telepÜlés

belterlileti részét, rószlegesen Nyhábrány tetepütés vód kozette| nem érintett kijlteriiletl részét, FÜloP

telepiilés teljes belteriiteti részet valamlnt részlegesen F[il p telepijlés véd k rzettel nem érintett

külterületi részét.

Az el!áró hatóság a megfigyelési körzet határalt a R. 9. (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak

figyelembevételével a rendeliez részben a jelen határozat mellékletét kéPez térkéPen feltÜntetettok

szerint határoáa meg, A megfigyelési kiirzetben alkalmazandó intézkedéseket a R, 11, lrja el ,

Hatóságom hatást<oiót a firldm velésiigyi hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó szervok k$elolésérót

szóló 38312016' (xll. 2') Korm' rendelet zz. ) 
-u), 

illetékességét a fvárosi és megyei

kormányhlvatalokról, valamint a járási itovarosi-rerÍrntii hivatatokról szóló 86/2019. (Vl' 23'\

Kormányrendelet 2. (1) bekezdése határozza meg,



Határozatomat az általános k zigazgatásl rendtartásról szóló 2016, évi CL. ttirvénY (a továbblakban

Arr.; eO.+s. -a szerint hoztam meg.

A határozat véglegessé nyilvánítását az Ákr. 82. (1) bekezdés alapján rendeltem e],

A határozat elleniJogorvoslat ]ehet ségér l, bonyrijtásának helyéról és határidejéról, valamint a bírósági

felüilvizsgálatról, a blróság tárgyalás tartása iranti [oretem lehei ségéról való tájékoztatás az At<r, gt, -

án, és a R zigazgalási peiren[i"rtásról sz l 201T,évi l. t rvény 40, -án és 77, _án alapul,

AhatározattalszernbenikiizigazgatásiperlndításaazÁkr,112. 
_a,í1, (1)bekezdésapontja,és114,

(1) bekezdése alapján biáosított,

Az elektronikus ügyintés lehetóségét az elektronikus igyintézés és a bizalml szolgáltatások általános

szabályairól szoloio15. évi cCXXll, tiirvány 9, -a szerint állapltottam meg,

Jelen dijntés kiadmányoására a Hajdri-Bihar Megyei Kormányhivatal KiadmánYozási szabálYzatáról

szól 2tsl2020. (lV,13,), a Hajdrj_Blhar Megyei Kormányhivatal vezeti5je utasítása alapján az AgrárÜgyi

F osztályvezet jeiogosult.

Debrecen, 2020. augusztus 10.
Rácz Róbert

Kormánymegbízott nevében és megbízásábóI
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\ _Áóosztályve;

Eff t értesirlnek:

,l. Nyíracsád teleplllée Jegyz te (elektonikus levél , onkorn8nyzat@nyiracsad,hu)

2. Nyírábrány ielepiilés legyzóJe (eloktronikus levél - legyzo@nyirabrany,hu)

3. r p teteptitgs je$z je (elektronlkus levél- polghlv@furta,hu)

i:. o"ti"."nilaraór Hiu"Lrizzl Debrec9n, Pho u. 42._ 48. (elektronlkus levil)

si. Nyíradonyl Járási Hlvatrl 4254 Nyhadony, Árpád tér l, (elektronlkus Uye| 
.

6. Debrecenl larasr irvatar áemiszenano_nr.tonJgi 
j, Alategészsegiigyl osztály 4024 Debrecen, Kossuth u, 12"

1 4,(elektrontkus levél)

7. Nyíradonl Járasoán iotgozó vatam6nnyl szolgáltató állatorvos, (árási fóállatorvos tltlán)

8, ojr toz+ Budapest, Keletl Károly u,24, (elektsonlkus levél)

9, lrattár

TálókoztatásJ<én meokaoja:

,l'Dr.fuoknéDr.TomaKrigáina,flgazgató4024Debrecen,Plaou.54.(eleKÍonlkuslevél)

2, Hajdr}.Blhar lvtegyel Renor- tor<apitsnyság' 4024. Debrecen, KoUth u. 20' (e|ektronlkus levól)

3. Valamennyl Hajd6- Bihar megyel Járásl Hlvatal itetmIszerláneblztonsági é9 AhtegészségijgYl osáálYa ( lektronlku

4. liJ,|'}"""r, Megyei Kormányhlvatal Éblmlszerláneblztonságl és Ahtégészségiigyl osztálya (elekfonikus levél)


