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Tárgy: Véd korzet elrendelése afrikai sertéspestis miatt.

Hiv. szám:

Melléklet: 1db tórkép

n nrÁ R ozAT
A Hajdr1 _ Bihar Megyel Kormányhivatal els fokri élelmiszerlánc-biáonsági és állategészségiigyi
hatósági jogk rében e[áró Agrár gyi F osáály (a továbbiakban: eljáró hatóság) a romániai

Érmlhályfalva (Valea Lui Mihai) tetepiiléaen megállapított és bejelentett afrikai sortéspestis

megbotegedós mlalt, xstoe_ÉBlo3755-2u2018. számon kladott határozatában elrende|teket
fenntartva, Hajdri - Blhar megye Nyírábrány és Flilop telepiilések a jelen határozat mellékIetát képezó

térképvázlaton megjelolt kiilteríjleti részére _\ .. _
@*orzetet rendel et. --),

Avédkrzetbenk[ild,niisenazafrikai."nu.o.ffi98/2003'(Vlll.22.)FVMrendelet
(továbbiakban: R.) alábbl intézkedéseit kell betartani:

1. a véd korzetben talá]ható valamennyi sertéstartó gazdaságot és annak sertósállományát a

sertéstartók bejelentése alapján a Járási hivatalnak nyilvántartásba kell venni; továbbá ezeket a
gazdaságokat a véd k rzet létrehozását k vet hét napon beliil a hatósági állatorvosnak fel kell

keresnie a sortések klinikai vizsgálata, valamint az azonosító jeltilésének ellen rzése céljából.

2. aki a gazdaságba be- vagy onnan kilép, koteles betartani az afrikai sertéspestis vírus
továbbterjedésének megel zésére hozott hatósági intézkedéseket.

3. tilos a sertéseknek kiizrjton vagy magántulajdonri titon végzett hajtása és sállítása, kivéve, ha

aá a járási hivatal engedólyezi. Ezen tilalom nem vonatkozik:

a. a sertések ktiztlton vagy vasriton t rtén szállítására, ha menet kozben nem rakodnak ki

és nem állnak meg, vagy olyan sertések osotében, amelyeket engedéllyel kivételes

esetbon a védók rzeten kíviilr l szállítanak és r]tban vannak a védókorzeten belül

elhelyezked vágóhíd felé,

b. a nem fert zótt gazdaságból a sertéseket a fert zótt gazdaság takarításának és
fert tlenítésének és ha sz kséges rovartalanításának befejezését k vetó legalább 40

napig tilos elszállítani, azonban ennek eltelte után - a R í0. (4) bekezdésben felsorolt

feltételekkel - engedélyezhet a sertések gazdaságból való elszállítása;

i. a megyei kormányhivatal által kijelólt vágóhídra - lehet ség szerint a

véd kcirzeten belül - azonnali vágásra, vagy,
ii. állatifehérje_feldolgozó iizembe vagy más alkalmas helyre, ahoí a sertéseket

azonnal leolik, hullálkat pedig hatósági feliigyelet mellett ártalmatlanítják, vagy

iii, kivételes esetben a véd k rzeten belijlímás gazdaságba;

c. a felszerelési tárgyakat, járm veket, melyoket sertések, más haszonállatok, feltehet en

fert zótt anyagok (hullák, takarmány, trágya, hígtrágya stb,) szállítására használnak,

használatuk után a R. 12. -ban szabályozott rendelkezéseknek és eljárásoknak
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megfoleló n azonnal tlsztltani, fertótlenlteni és kezelni kell, ós a sgrtések sáll{tására

használt jarm vár tisáítás és fert tlenités után kizárólag a hatósági állatorvos

engedétyOvel hagyhatják el a véd kiirzet terliletót;

a hatóságlál|atorvos engedélye nélkül a gazdaság ter letér l kl vagy a gazdaság ter letére be,

más faj állat n6m kerlilhet;

agazdaságbanészleltmindenmegbetegedettvagyelhullottsertésrólértesítenikellahatósági
állatorvost, aki elvégzi az afrikai sertéspástis- jelenlétónek megállapításához szljkséges

vizsgálatokat;

a nem fert ziitt gazdaságbót a sortó6 k6t a fert zott gazdaság trakarításának és

fert tlenítésének és n" "r 
*Jug.s rovafialaníiasanar befejezését k vet legalább 40 naplg tilos

elsállltani, a járási hlvatal "áu"n 
ennek eltette utan is ósak a R. 10, (1) bekezdés ga) 4c)

pontjaiban megnatarozoti .otra a megyoi r<oimanvrrivatal által kljelolt vágóhídra _ lehet ség

szerint a véd kiirzet"n ú"ltir _ azonnali vagasia; vaóy állatlfehérJe_feldolgozó iizembe vagy más

alkalmas helyre, ahol a sertéseket 
".onn"l 

le'tltrlnutairat Pedig hatÓsági feliigYolot mellett

ártalmattanítják;vagyklvételesesetbenavédkrzetenbeliilimásgazdaságba,éscsakaz
alábbifellételekegyidelteljesiilésétkóvetenengedélyezhetlasertésekkozvetlenelsállÍtását
az emlltett gazdaságból:

a.ahatóságiállatorvosagazdaságbanmárelvégezteasertósek-kÜlontisenaz
elsállításra kerül sertések _ klinikai vízsgálatát, Leleértve egy rész k h mérózesét,

valamint ellen rizte a nyilvántartást és a sertések azonosítására szolgáló jeloléseket;

b. az a. pont szerintl ellenózések és vlzsgálatok nem igazolták az afrikai sertéspestis

megfelenését;

c,asertéseketahatÓságlállatorvosáltallepecsételtjármvekbensállltják;

d, sertések szál]ltásában részt vev jármüvet és felszerelést a szállítás után a R, 12, _ban

foglaltrendelkezéseknekmegfelelenazonnalmegtisztÍtjákésferttlenítik;

e. vágáskor vagy leiilés eltt a diagnosztikai kézikónyvben meghatározotl számmintát kell

vennl a sertésekb l, hogy ezekben a gázdasásoru11 az afrikai sertéspestis vírusának

vagy azáltala termeit ellJnanyagnak a jólenléte megállapítható vagy kiárható legyen,

a sertések ondóJa, petesejtjei és embriói nem vihet k ki a véd k rzetbon található gazdaságból;

aki a sertéstelepekre, sertéstartó udvarokba b+. vagy onnan kitép, koteles betartani az a|frikai

sertéspestisvlrus etnur;j.á.ár megel zésére hozott hatósági intézkedéseket;

Amennylbenaz1..7.bekezdésbenmegállapltotttilatma\]""3o:'járványkitiirésekmiatt40
napon tr1l is fennmaradnak, és ennek ktivetkeaéuen a sertések tartásában állatvédelml vagy

más kónyszerít k rul#;,;k mer lnek t"r,'" n, 10, (4) bekezdésében felsorolt feltételekt l

fligg en a járási nivatat _ á sertéstarto inooroit kéréséie'-'engedélyezhetl a sertések koaletlen

elszállítását a véd k áten nettiti nem tertoztltigazdaságból sertéset< k zvetlen elszállítását:

a. a megyei kormányhlvatal által kijel lt vágóhídra _ lehetóleg véd korzeten beIül _ azonnali

levágásra;

b, állatifehbrje_feldolgozó tizembe vagy más alkalmas helyre, ,ahol a sertéseket azonnal

leolik, hulláikat hatósági állatorvosifet gyelet mellett ártalmatlanítják; vagy

c. a véd ktirzeten beliil más tartási helyre,
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Az a. pontban meghatározott dontésr I a
eI zete en értesíteni keII, hogy a R, 10.

rnegtehe e.

vágóhidat helye szerint illetékes járási hivatalt
(5) -(7) pontjaiban el írt lntézkedéseket idtiben

A c. pontban meghatározott d ntésr l az országos f állatorvos tájékoztatja a Blzottságot.

,l0. A véd ktirzet teriiletén az elrendelt intózkedéseket legalább addig fenn kell tartani, amí9;

a fert z tt gazdaságban, gazdaságokban a takarítást és a fertótlenltést el nem végezték.

a korlátozás alatt álló területen mlnden gazdaságban elvégeáék a sertések diagnosáikai
kéák nry szerlnti klinikai és laboratórlumi vizsgálatát. A vizsgálatokat addig nem lehet
elvégezni, amíg a fefi z tt gazdaságban az el zotes takarítás, fert tlenítés, és ha
sztjkséges rovarirtás befejezése után 45 nap el nem telt.

ít.AR. 10, (1)bekezdésg)pontjábanvalaminta(2)ós(8)bekezdésbenel irt40és45napos
id tartam csfikkenthetó 30 napra cs kkenthet k, ha intenzív mintavételi és vizsgálatl programot

alkalmazva lehet vé vállk az afrikai sertéspestis kiárása a kórdéses telepen.

A véd k rzet teriiletén k vetkez lntézkedések végrehajtásáról a járási hivatalnak kell gondoskodni.

A határozat a kiizléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat el]en onálló jogorvoslatnak van helye, a vóglegessé vált d ntés ellen k zigazgatási per

kezdeményezhet , melyet kerosetlevéllel kell megindltani. A keresettevelet - ha torvény eltéróon nem
rendelkezik - a vitatott kózigazgatási cselekmény k zlését l számított harminc napon beliil kell a
Debreceni T rvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító k zigazgatási szervnél, azaz
a HaJdri-Bihar Megyei KormányhivatalAgráriigyi F osztály címén benynijtanl,

Természotes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldemónyként postai ton is
el terjesztheti. Jogi képvisel nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghaiározolt
nyomtatványon is el terjesztheti.

Jogi képvísel vel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési tv, szerinti mlnden elektronikus
ljgyintézésre kótelezettnek elektronikusan kell benyijtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus tjton t<irtén benytijtásának helye: https://e.kormanyablak.kh.gov,htt/client

Ha t rvény eltér en nem rendelkezik, a keresetlevél beny jtásának a kfizigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnalljogvédelem keretében kérhet a
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelolni

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szliksógességét megalapozzák, és az ezek
igazolására szolgáló okiratokat csatolni keíl. A kérelmet megalapozó tényeket valószín síteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és aá a bíróság sem tartJa szükségesnek, a blróság az tigy
érdemében tárgyaláson klvt]l határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A kiizigazgatásijogvita elbírálása iránti kózigazgatási per illotóke 30 000 forint. A kozlgazgatási bíróságí
eljárásban a felet tárgyl lltetékfeljegpési Jog llleti meg, A tárgyi illetékfeljegpési jog kóvetkeztében le

nem rótt kereseti illoték víselésér l a bhóság dtjnt.

lNDoKoLÁs

A NÉB|H Országos Járványvédelmi Kozpont vezet je 2020. augusztus 06.-án arról tájékoáatta

Fóosztályornat, hogy a román állategészségügyi hatóság Romániában 2020. augusztus 3.-án

Érmihályfalva (Valea Lui lvlihai) telepiilésen házi sertés állományban afrikai .sertéspestls betegséget
állapított meg. Az Európal Unió ADNS jelentésének 20201405 referencia szám kit réseihez a román

állategészségügyi hatóság által megadott szélességi és hossdság koordináták alapján eljáró hatóság a
R 9. (1) bekezdésében bláosított jogk rében eljárva megállapította, hogy a kit rési pont ktiré h zott 3

km sugani k r átér Magyarországra és délkeleti irányból részlegesen érlnti a Hajd - Bihar megye

Nyírábrány és Fiilop telepiiléseinek k lteÉiletét.

d̂,.
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Az ellártlhatóság a vád kórzet határait a R. 9. (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével

a rendElltez rószben I"lrtár. szerint nataroxa'rieg. n ve'oótorzetben alkalmaiandó intézkedáseket a R'

10. lrja el .

Hatóságom hatáskilrét a fiildmüvelésügyi hatósági és lgazgalási.íe.adatokat ellátó szervek ktjel lésér l

szóló 383/2016. (xll. 2.) Korm. rend"l"i-;2: s ir) o), ilIetékességét a f városi és megYel

kormányhlvatalokról, u.É.Ini a tárást (f városi- xeriilett) hlvataíokrói szóló 86/2019' (Vl' 23')

Xor.rá"vr"ndelet 2. (1) bekezdése határozza meg,

Határozatom at az állalános kiizigazgatási rendtartásról szóló 2016, évi GL. tiirvény (a továbbiakban

Akr.) 80. 5. ,a szerint hoztam meg,

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

A határozat ellenlJogorvoslat lehet ségér l, benyrJjtásának hetyéól és határidejér l' valamint a bíróságl

felülvlzsgálatról, a blróság tárgyalás t",ta.",lráitlierepm lenei ségérgl vatÓ táJéroaatás az At<r' at ' '

án, és a k zigazgatási p"ir*jt"r,asról szóló 2017, évi l. ttirvény 40. _án és 77, _án alapul,

A határozattalszembenlkiizlgazgatásiper indítása azAkr, 112, _a ,11, (1) bekezdés a pontja, és 114,

(1 ) bekezdése alapján biztosított,

Az elektronikus iigyintés lehet ségét az elektronikus iigYintézés és a bizalmi szolgáltatások általános

szabályahólszóló2o15.évlCC)c(ll.tiirvény9,.aszerintállapltottammeg.

Jelen dontés kiadmányo Ására a Hajdri-Bihar Megyei KormánYhivatal KiadmánYoásl szabálPatáról

szól 2*t2o2o. (lV.13.), a Hajdrl-Bih". M"giuircorriánytrivatal vozet je utasÍtása alaPján az Agrár gYi

F osáály vezet je iogosult,

Debrecen, 2020. augusztus 10,
Rácz Róbert

kormánymegbízott nevében és rnegbízásából

en l3Ée ln9L

1. Nyírábrány teleptllés Jegyzó|e (elektronikus levél - |e9yzo@nylrabrany,hu)

z,, r irtop tetepiircs,:if:, fl*' :r,:'Jfi 'h:Tl!9fitl'tn*us levél)
3, Debrecenl Járágl Hlvatal 42:14 ugo_f erÉl|, -l1! i; .-;.j , li]Ji"^i", _ i,,air
4, Nylradonyi .rarasr ri', r ;*a XyráOo"v, Ámád tér l, (elektrontkus levél)

5, D brecenl grarr iiia[r?r"r.'ro"rran.,or,t""jgi'á, Áll"t"gá,nég gyr o.ztály 4024 Dórecen, Kossuth u, 12,,

B. l,ií:,r"ffilj! JíJi,)d"b"4 *rgmoy{_119]oaltató állatc_rvos. (Járá lf állatorvos tján)

7. oJK í024 auo"p",i reÉt xarory u,24, (elekíonlkus twél)

8. lrattár

TáiékoziaÉskén meokaoia:

1.Dr.ÁroknóDr.TomaKrlsztlna,ÍlgazgatÓ4024Debrecon,Placu.54.(elkonlkulvél)
2. HaJdrl_Blhar r,,,"d;ii;"íó;_tóx"óunvrag, a;zi.;;;;", Kossuth u,20, (eleKronikrrs levét)

3, valamennyi ,"lo1i] i,i"ií ;;ffiHiil"iáiínrri*Ji^."uI=tonraei 
éu Ár"t"góroésusyl osztálYa (elektronlkus

levál)
4,ValamennylMegyelKormányhlvatalÉlelmlszerlánc.blztonságlésÁllategészségÜgylosztálya(elektronlkuslevél)


