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HnrÁRozATo,,Jt
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésr l szóló g8/2OO3. (Vlll, 22.) FVM rendelet 15. (2)

bokezdésénok a) pontja és a Nemzeti Klasszikus Sertéspe,stis és Afrikai Sertéspestis Szakértói CsoPort

2020, február. ,12_i iilésén meghozott HatározatiJavaslatok alapján a Hajdrj * Bihar megyében találhat

903950, 903960, 904050, 904060, 904,t50, 90 050, 905060, 905080 kódszámrj vadgazdálkodási

egységek teljes vadászteri]letót vaddIsznókban el forduló afrlkal sertéspestissel (a továbbiakban:

ASP) fertóz tt területté nyilvánltom.

í9y a vaddisznóban elóforduló afrikai sertéspestis megbetegedés miatt HaJd r-Bihar megyében a 903950,

903960, 9o405o, 904060, 9041 50, 9o5o5o, 905060, 905080, 901 590, 901 580, 901 660, 901 650, 902550,

902450, 9o0150, 90o25o, 900350, 9oo450, 9oo550, 900650, 900660, 900670, 900850,900860,900950,

900960 901050,901150,901450,901750,90185o,901950,902050,902150,902250,902350,902850,

902860, 902950, 902960, 903o5o, 9031 50, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904460, 904550,

904450, 904650, vadgazdáíkodási egységek tartoznak az ASP fert zott kockázati besorolás alá,

í9y a vaddisznóban el forduló afrikai sertépestis megbetegedés mlatt Hajdrlr-Bihar megyében a 900150,

90o25o, 9o035o, 900850, 900860, 901 850, 9o1 950, 902050, 9021 50, 9031 50, 903350, 903360, 903370,

vadgazdálkodási egységek tartoznak az ASP SZKT kockázati besorolás alá, Ezek kózijl a 900860 és a

903370 vadgazdálkodási egységek teljes terulete a k lon sen ellen rz tt teriilet (mag terÜlot).

Ezzel egyidejrjleg a HB/o6-ÉLBlo0272-1gl2o1g, Hgloo-Étglo2400-3/2019. és Hs/oo-Ételoz+oo,

425 I 201 9, iktatási szá m rj h atározatai m at visszavo no m,

A fertőzótt ter let vonatkozásában az alábbiakat rendolem el:

,l.

A 2l2o1g. szám országos f állatorvosi határozat 2,2,2- 2,3.4. alpontlalban elrendelt

intézkedóseket a fert z tt terilteten az alábbiakban részletezett fettételeket keIl végrehajtani.

Élelmlszerlánc-blztonsági és Ftildhivatall F osztály Élelmiszerlánc-blztonságl és Állategészségligyi o ztálya.

4030 Dobrocen, D|Gzegl ,ttio, Tulufon, (36 52) 55O- 777 Fax: (36 52) U2-841E,maill elelmiszerfold@hajdu.gov.hu
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1,1 Aíertözött terület egészén tilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata.

í.2 ldelglenesen felfüggesztem a szigortlan korlátozott területen lévő vadgazdálkodási egységek

területén valamennyí vadászható állatíajra vonatkozóan a társasvadászatokat és egyéni

vadászatokat is. A vaddlsznóktól eltérö állatfajok esetében egyéni és társas vadászatot csak

járványruédelml képzésen résá vett és ott oredmányes vizsgát tett (továbbiakban: Járványvédelml

Vadászképzós) vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés

eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen c§ak az e képzést eredményesen

elvégzett he|yi vadász kisórgtében vadászhat.

1.3 A fertózött területen beleértve a szigorúan korlátozott területet is, elrendelem a vaddlsznók egyedi

diagnosztikai kllövését, minden korcsoportra vonatkozóan, A diagnosztikai kilövést akkor kell

folfüggeszteni, ha a vadászatra jogosult területéről nem történlk rendszeresen mintaküldés virológiai

vizsgálat céJiára elhullott vaddl§ztiókból. A diagnb§ztikai kilövés végrehajtásban csak olyan

személyek vehetnek részt, akik . a Járványvédelmi Vadászképzést eredményesen te|esítettók.

Minden vadászatra Jogosult esetében a vadászati hatóság által a 2O1gl2O2O, vadászatl óvre

jóváhagyott éves tervben foglaltak szerint kell megállapítani az irányszámokat. Az elérendő cél

kocák esetében a tervben szeraplö darabszám 130 %-a, az 1 év alatti egyedek esetében a

malacokra vonatkozó darabszám 120 o/o-?, az 1 év íeletti süldők esetében a süldőkre vonatkozó

darabszám 100 %-a ós kanok esetében a rájuk vonatkozó darabszám 100 o/o-a, (Ebbe a

darabszámba az eddigi besorolás szerint elrende]t és teljesített diagnosztikai kilövés vagy vadászat

során teljesített darabszám is belesámítl)

1,4 A fertőzőtt terület szigonitan korlátozott területén kívüli részén a betegég elsó megállapítását

követöen - tekintet nélkül az elsö mogállapítás óta eltelt idöre - a HJK vezetóje engedélyezheti a

vaddisznótól eltérő állatfajok társas vadászatát, illetve a vaddisznók csoportosan végrehajtott

diagnosáikai kilövését. Az állategészségügyi engedóly kiadásához a területileg illetékes tájegységi

fővadász lrásos hozzájárulása, ls szükséges. A vadászatra jogosult a fenti vadászati

tevékenységekre vonatkozó és a HJK-nak címzett írásbeli kérelmét legalább öt munkanappal a

tervezett vadászat időpontja elött köteles benyujtani a hbmkhhik@haidu.qov.hu elektronikus

postafiókra. A beterjesáett kére|em |artalmazza a tájegységifóvadász kásos hozzájárulását ls, Az

engedél$ a HJK vezetője az Orságos Föállatorvos 2l2}1g. számú határozatának 7. függelékében

íoglaltak íigyelembevételével adja meg, ha a vadászatra jogosult területéről rendszeresen történik

mlntaküldés virológiai vizsgálat cétJára elhullott vaddisznókból.

1.5 A fertőzött terülotről éló vaddisznó, vaddisznó test vagy azok hrisa nem sállítható ki. A negatív

virotógiai (PCR) eredmóny megórkezését követöen azonban a HJK vezetője - a vadászatra jogosult

kérésóre - engedélyezhotl a fertözött területen belül történö felhasználást, A vadászatra jogosult a a

felhasználásra vonatkozó és a HJK-nak címzett hásbeli kérelmét legalább ót munkanappal a

tervezett felhasználás idöpontja előtt köteles benyújtani a hbmkhhikt@haldÜ.oov.hu elektronikus

postafiókra.



1.6 A fertőzött területen - az 212019. számt] országos íöállatorvosi határozat 2,2,2.1'l. pontjának

megfelelően - a szabadtérl vaddisznóállomány fenntartó célú etotése tllos. A vaddisznóállomány

gyérltése, llletve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult területéhez mérten, havonta

legfeljebb 10 kg/km2 takarmányt helyezhet kl a leshelyek közelében kialakított etetőhelyeken. A
vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova,

mikor, milyen takarmányt helyezett kl), Egyéb fajok etetését tigy kell megoldani, hogy az ilyen célból

kiholyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá.

1,7 A diagnosztikai kilövés végrehajtása során klárólag egészségesnsk látszó vaddisznókat kell kilőni,

a megszokottól eltéröen, blzonytalanul mozgó, vagy a bágyadtnak tűnő, llletve kifejezetten

senylvesnek látszó és emiatt kllőtt egyedek nem számítanak bele ebbe a számba (ezek a

megorősített passzív surveltlance-be tartoznak). Minden kllött egyedb6l a 2t2019. számrl országos

főállatorvosi határozat 4. íüggelók szerint kell mintát vennl. E testek nem hasznáíhatóak fel, azokat a

mintavétel után ál|ami költségre ártalmatlanítani kell, A feladat elvégzéséért állami kártalanitas jár, A
fertőzött területen található vaÜá§zatra" jogosultallnak a diagnosztikai kilövós során kilőtt

vaddisznókból vett mintákat a kitöltött mlntaazonosító lappa!együtt a vadászatot követő napon 8-10

óra között kell leadniuk kijelölt miltaátvevö helyek valamelyikén, függetlenül attól, hogy a kilövés

vagy a mintaátvétel napja milyen napra esik.

1.8 A íertőzött terület SZKT-n kívüll részén azonnal meg kell kezdenl az elhullott vaddisznók szervezett

keresését, amelyet a 212019. számr] országos főállatorvosi határozat 1. függelékban foglalt részletes

szabályoknak megfelelően kell végrehajtani, Amonnyiben szűrés során elhullott vaddisznót találnak,

azonnal jelentést kell tenni a járási fóállatorvos által megadott mobil számra, Az elhullott

vaddisznóból az ASP megállapitásra, illetve kiárására irányuló laboratóriumivizsgálat céljára.

1.9 Minden bejelentott és aktív keresés során talált vaddisznó hulla esetébe n a2t2019.számr] országos

föállatorvosi határozat 2, íüggatéRben foglaltaknak megfelelő mintavétel és mintaküldés kell

történjen az ASP kimutatására, ílletve kizárására irányuló virológiai vizsgálat éljából,

1.10 Ha a vadás z az általa megrfigyelt vaddisznó esetóben az ASP-re gyanrit keltő tüneteket

(elsősorban klfejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a

vadásznak dlagnosztikai célból ki ketl lőnie az érjntett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt

klinikai tüneteket haladéktalanul jelentonie kell a HJK-nak. A továbbiakban a vadásznak a HJK

utasitásának megrfelelően kell eljárnia.

1.11 A bejelentési kötolezettség teljesítése érdekében a vadász az általa talált elhullott vaddisznóról

köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 őrán belül tájékoztatni a vadászatra

jogosultat. A vadászatra jogosultnak lrásban kel] e kötelezettségre felhívnla az érintettek figyelmét.

1.12 A íertózött területen belül kijelölt szlgorrlan korlátozott területen belül az 1.1 -1,11. pontokban

előírtakon ttjl az alábbl rendelkezéseket is be kell tartani:,
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1.12.1 A vadászatra Jogosultak az Éttv. 18. (1) és (2| bekezdésében foglalt beJelentósl

k telezettségíik te[esítése során kotelesek írásban bejelentoni - a HJK vezet je áltral megadott

módon - minden tudomásukra Jutott elhultott vaddiszrrót, A bejelentést a hulla éslolóst l

sámított 24 rán belül kell megtenni és annak tartalmaznl kell a hulla fellelési helyének f ldr{zi

koordinátált, vagy a helyszín részletes lekását.

1.12.2 A HJK vezet Je a betegég els megállapítását k vet en - tekintet nélktil az els megállapítás

óta eltelt id re _ engedélyazheti a vaddisznótól eltér állatfajok társas vadászatáL Az engedély

kladásához a területileg illetékes tájegységi f vadász írásos hozzáJárulása is sz ksfues. A

kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett id pontja el tt legalább 5 munkanappal -

a HJK vezet je által meghatározott módon - kell írásban benyrijtania. A vadászatra jogosult

egy zerre tiibb társasvadászat megtartására is engedélyt kérhet. A kére]emben minden esetben

a 7. fiiggelék 1 .1. pontjában foglatt adatokat - a zsigerelés helyének (GP koordinátáinak) és az

elejtett vaddisznók várható számának kivételóvel - az egyéb állatfaj vonatkoásában is meg kell

adní, t bb társasvadászat mcgÉáltása_ esetén íninden egyes vadászatra kÜlcin,kijl n, és az

ld k<izben esetleg bek vetkezett váltoásokról a vadászat tervezett id pontJa el tt legalább 72

órával írásos táJékoáatást kell adnl, A szomszédos vadászatra jogosultaknak a társas

vadászatok ld pontjait egymással ossze kell hangolniuk, ennek koordinálására a HJK

vezet jének az i]letékes táJegyságif vadászt kellfelkérnle.

2.

A fertóz tt teríileten található sertéstaÉókra vonatkozó Járványügyi k vetelmányok

2.1 A fert ztitt tertileten be kell tartani az 212019. országos f állatorvosi határozat 6. fÍJggelékóben

íelsorolt, takarmányozással, llletve almozással kapcsolatos Járványuódelmi kovetelménYeket

(lekaszált f _ és k zvetleniil term f ldr l származó gabona 30 napos tárolása felhasználás el tt,

illetve sertések almozására használt szalma 90 napos tárolása felhasználás el tt).

2.2 Minden sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat

lartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabsámát, korcsoporti bontásban,

állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.) Az állomány-nyilvántartást

és az állatsállltásokhoz kapcsolódó bizonyltványokat (sertéssállító levél, állatorvosi lgazolás,

állattartói nyilatkozat) szigonian meg kell rizni(minimum 3 évig).

2,3 Atandóan vagy id szakosan karámban tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertóseket

kétsoros kerltés válassza el a vadonél állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább 0,5

méter kell, hogy legyen és r|rgy kell kialakítani, hogy a két sor kozótti k zrezárt teriilet rendszeres

' karbantartása, gyomtalanítása elvégozhet legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja

a bent tartott állatok marmagasságá|. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosltani kell az ingatlan

k rülkerítettségének ép ó9ét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon él állat behatolásának

megakadályoására, Ha a karám falaaz ingatlant határoló kerítés ls egyben, annak teljesen zártnak,

er snek, résmentesnek koll lennie. Minden más esetben külon kerítés szÜkséges, megfelel
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távolságra (minimum 0,5 méter) a karámtól, tigy, hogy aki5zrezárl tertjlet rendszeres karbantartása,

gyomtalanítása elvégezhet legyen.

2.4 Él sertósek az állattartó telepet csak a járási f állatorvos el zetos ongedélyóvel hagyhatják el. A

járásl f állatorvos az engedélyt az alábbiak szerint adja meg, fiiggetleniil attól, hogy mílyen kockázati

terijletre és mllyen célból - továbbtartásra vagy vágóhldra - kívánják kiszállítanl a sertéseket.

2.4.1 A fert z<itt területr l továbbtartásra vagy vágóhidra - kiizvetlen levágás cáljából - tortén

sállítás esetén az engodély akkor adható meg, ha az alábbl kllnlkai vizsgálatot a szállltást
mogol z en legfeljebb 24 órán bollil kedvez eredménnyel elvégezték. A telap valamennyi o|yan

alegységében (légterében) a hatósági állatorvosnak el kell végeznl a sertések klinikai vizsgálatát,

amelyekben az tsállítandó sertéseket tartják. A három hónaposnál id sebb serlések esetében e

vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések egy részének h mér zését is. Legalább annyl sertést

kell h méróznl, amennyi 95 %-os..biáonsággal lehetóvé teszi a láz kimutatását, ha az í0 %-os

gyakorisággal fordul el ezen alegygqgekben. A szállítmányt a 8712012. (Vlll. 27.) VM rendEletben

ol ht "Álhtorvosi Bizonyítván/'+rak kell kísérnie, amelyot a hatósági állatorvosnak ellen kell

Jegyeznie,

2,4,2 A fert z tt területr l továbbtartás vagy azonnali vágás céljából való szállítás esetón a kedvez

eredmény klinikai vizsgálaton feliil virológiai (PCR) vizsgálat céljára - az olsállítást megel zó 7

napon belül - alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésb l, amennyi g5 %-os

biztonsággal lehet vé teszí 10 %-os el fordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterok)

mindegyíkében, amelyekb l szállítás torténik. A vérvételezést hatóságl állatorvos feliigyelete mellett

kellvégezni.

2,4,3 További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen szlilettek,

vagy'legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telePre a sállítást megel z 30 napon beliil

fort zott terijleten található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen sállítmányokat

hatósági állatorvosi igazolásnak is klsérníe kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek

tefiesülését igazolja. Továbbtartás céljából t rtén kiszállítás esetén a magyarországi rendeltetési

helyen a fert zott területr l sármazó sertéseket legalább 40 napig karanténozni kell.

2,5 Az ÉruÁttsgtzO18, számon a sertéstartók Járványvédelmi késziiltéságe tárgyában kiadott a

fert ztitt területek állattartóira el írt k telezettségek határid ben tiirtén toljosítése. ( Az illetékes

Járási Hivatal által a 2U4i09/EU bizottsági végrahajtási határozatban, valamint az afikai

seríéspesíis elleni védehezésr l sz ló 98/2003. Ull1,22,) FVM randelat (továbbiakban: 98/2affi.

(VIl1,22.) FVM rcndeleCI 15. (2) bekezdés a) pontja szerint elrcndelt zádati intézkedéseket

mamdéktalanul betaftja, az illetékes járási hivatal felhlvásának átvételét R vet 14 napon bal l a
serfésíadási tevékenysége folytatásán vonatkozó nyilatkozatának egy példányát az ENAR

kapcsolattart éIlataruQsához, az illetékes járási hivatalhoz, vagy a negyei kormányhivatal

állategészség gyl f osztályához visszajuttatja|
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Egy vadgazdálkodási egység fert zótté nyilvánítását ktivet en az ott található telePiilóseken az illetékes

Járásl Hivatalnak gondoskodnia kell az afikaiseríéspesíis elteni védekezésr I szÓtÓ 98noa3, (VlIl'22')

FVM rendetef í5, (2) bekezdés a) pontja szarint elrendalt zártati intézkedések elrcndaléséól, valamint

a fert zott területek kislétsámrl sertéstartóinak járványvédelmi kósztiltésége tárgyában kelt,

ÉrHÁlsgtzo18. számon kiadott rendelkezés a sertéstartók részére határid ben t rtén megk ldésér ]'

Jelen diintósben foglaltak azonnal végrehajtandók,

A határozat a kiizléssel végloges, ellene fellebbezésnek k zigazgatási riton helye nlncs' azonban a

határozat k zlését l számított 30 napon beliil jogszabálysértésre hivatkozással annak fel lvizsgálata

keresettel kérhet a Debreceni K zigazgatási ós Munkaligyi Bíróságtól, A keresetlevelet az l, fokt]

határozatot hozó szervn él, aaz a Hajd -Bihar Megyei kormányhivatal Élelmlszerlánc-biztonságl ós

F ldhivatali F osztály áelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyl OsáálYnál (4030 Debrecen,

Diószegi t 30.} kell benyljtani,

Azelektronlkusiiglntézásósabizalmiszolgáltatásokáltalánosszabályairólszóló2015.óviCCXXll.
tórvény (a továbbiakban: 2015. évi C@}$ll..;tQlvény) 9, -a szerint a jogi képvisel vel eljáró természetos

személy vagy a gazdálkodó szervezet elektronikue ligyintézésre koteles, í9y keresetlevelét elekhonikus

rlton kiiteles el terleszteni rlapbonyrljtás-támogatási szoílanatas igénybevételóvel a https://e'

kormanyablak. kh.gov.hu/ oldalon keresáijl,

A blróság a pert tárgyaláson klviil bhálja e], a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgYalást tart,

Tárgyalás tartását az igyfél a keresetlevólben kérheti,

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc_bláonságl Hivatal Alategészsógügyi Diagnosztikal lgazgatósága által a

Hajd.Bihar megyei 901750 kódszámr] vadgazdálkodásl egységérl sármazó vaddisznókból vett

m l ntában aírikai sertéspestis betegség keriilt megál lapításra,

A fenti esetre való tekintettel a Nemzeti klasszikus és Afrikai sertéspestis szakórt i csoport 2020,

február 12-én megtartott ülésén szi]letett Határozati Javaslata értelmében, Hajdri-Bihar megYében a

903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 9o5o50, 905060 ós 905080 kódszámr] vadgazdálkodási

egységek egésze fert z tt területté lett nyllvánltva,

A íentiekre tekintettel az afrikaisertéspestis ellenl védekezésr l szóló 98/2003. (Vll!, 22,) FVM rendelet

15. (2) bekezdésének a} pontia alapján a rendelkez részben foglaltak szerint diint ttem,

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér lszóló 2008, évi XLVI, torvénv 51' (3)

bekezdés u) pontjában, a f ldmr]velésügyl hatósági és lgazgatási feladatokat el]átó szervek kiJel lésór l

szól 383t2o16. (Xll, 2,) Korm. rendelet 18, (7) bekezdós b) pontjában, valamint és a 98/2003,

(Vl11.22,) FVM rendelet 15. (2) bekezdésében biáosított jogk r mben hoáam meg, llletékességemet a

f városi és megyei kormányhivatalokról, vatamint a járásl (f városl keríileti) hivatalokról szóló 86/2019'

(Vl.23.)Kormányrendelet2.(1)bekezdésealapjánállapítottammeg.

A határozatot az általános k zigazgatásl rendtartásról szóló 2016. évi CL. ttrvénY (továbbiakban: At<r,;

80. (1) bekezdésében és a 81. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en, az Akr,50, (2)

bokezdésében meghatározott iigyintézési határid n beliil hoztam meg, A határozatban foglaltak azonnal
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végrehaJthatónak nyilvánltásáról az Árr. a+. 5 a) bekezdésében alapján az afrlkai sertéspestís

fert zésb l sármaz srilyos kánal fenyegetó helyzet megelózése, elhárítása Va9y káros

ktivetkezményeinek enyhllése érdekében d nttittom,

A hatósági d ntés véglegességér l az Áxr. gz. (í) bekezdése rendelkezlk, A hatósági dontés

kozléséról azÁkr. s5. (1), (3) bekezdésel rendelkoznek.

A Jogorvoslat lehet ségér l az ARr,112. -a. 113, (1) bekezdés a) pontja és 114. (1) bekezdése,

valamint a k zigazgatási perrendtartásról sz61 ,20'17. évi l. tiirvény (a továbbiakban: KP,) 1. (1)

bekezdése, 2. (1) bekezdése, 4. (1) bekezdése, 7, (1) bekezdós a) és b) pontjai, 12. (1) bekezdés,

17. a) pontla és a 18. (1} bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.

t rvény 608. (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A keresetlovél benyrljtásának szabályaira a

Kp. 37_39. -ai, mí9 a kereset tárgyaláson kív li elbkálásra vonatkozó el írásokról a 77. (1} és (2)

bekezdései rendelkeznek.

Jelen d ntés kladmányozására a Hajdri-Bihar Megyai Kormányhlvatal KladmánYozási SzabálYzatáról

szól 63t2019 (V1.21.) HBMKH Kormf,nymegbízotti Utasítás 13. (1) bekezdése alapján a Hajd ,Blhar

Megyel Kormányhivatal élelmiszeriánobláonsági ós állategészségÍigyi feladatkórében eljáró

Élelmlszerlánc_biztonsági és F ldhivatall F osztály vezet je jogosult.

Debrecon, 2020. február 13.

Rácz Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásábóI

Err l értesíilnek:

1, NYÍRERDŐ
kapu)

Nyírsógi Erdészeti Zrt. (09-900960-107) 4400 Nyíregyháza, Kótaji t 29. (hivatali

2. Nyíradonyi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság (09-900950-107) 4090 Polgár ,BacsÓ u. 33.

(hivatalikapu)
3. ÁgrárgazdasáB Vadásztársaság (09-901050_107) 4aO2 Debrecen, 35,iis titfél O212lB hrsz.

(hivatali kapu)
4, NYIRERDÖ Nyírségi Erdészeti Zrt,. (09-902960_1 07) 4400 Nyíregyháza, Kótaji t 29. (hivatali

kapu)
5, ,tiyíhenoö Nykségl Erdészeti zrt. (09-903050-107) 4400 Nyhegyháza, KÓtaJl t 29, (hivatali

kapu)

"Vámospércsi 
Farkasv lgye Vadásztársaság (09-903150-107| 4287 Váóospórcs, Bagaméri u. 1.

(hivatalikapu)
iiget Vaaasziársaság (o9_9o345o_107) 4274 Hosszrlpályi, Szabadság tér 28. (hivatali kaPu)

Berettyóv<ilgye Vadásztársaság (09-904450-112| 4122 Gáborján F utca 104, (hivatali kaPu)

Ao.

7.

8.
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9,

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17,
18.

19.

23,
24,
25.
26,
27.
28.

Kék-Kálló Vadásztársaság (09-904460-112) 4133 Konyár, Széchenyi utca 16 (hivatali kapu)

Pocsaji Vadásztársaság (09_904550-107) 4125 Pocsaj , Apáti telep í. (hivatali kapu)

Kismarja_Berettyó Vadásztársaság (09_904650-105) 4126 Kismarja, Bethlen u. 4. (hivatali kapu)

Hajdrisámsoni Vadásáársaság (09_ 901150_107) 4251 Hajdrjsámson, Jánostava utca 1. (hivatali

kapu) (hlvatali kapu)
HAJDI] FöNx Vadásáársaság(O9_ 9o1450-í07) 4028 Debrecen Homok u, 141. (hivatali kapu)

Fillcipl Vadásztársaság ( 09_ 900850 -1O7), 4266 Fülop, ki,ilterület 094/3 hrsz. (hivatali kapu)
,,Mogyoró " Fiildtulajdonosi Vt. Ny, E. ( 09- 90S60-107),4264 Nyírábrány, Kossuth u.71.
(hivatallkapu)
Egyetértés Vadásztársaság Debrecen (09- 902850-1O7), 4002 Debrecon, Piac 18, (hivatali kaPu}

Mikepércsi Vadásztársaság (O9_ 902860-107), Mikepórcs, Pet fi u. 67, (hivatali kapu)

Zrínyi Miklós Vadásztársaság (09- 9029 0-1O7), 4078 Debr cen, Haláp 361. (hivatali kapu)

Ny|RERDö Nyírségi Erdészeti Zrt. (09- 903350-107) ); 4400 Nyíregyháza, Kótaji u, 29, (hivatali

kapu)
20. ÉrmelléklVadásáársaság (09- 903360-107) 4281 Létavértes, Pet íi u.42. (hivatali kapu)

21. BagamériTakó Vadászegyesület (09- 903370-107) 4286 Bagamér, Árpád u. 40 (hivatali kapu).

22. Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatósága,, 4024 Debrecon, Sumen u. 2 (a 09-903550-107

kódszám 11 vadászteriilet vo netk.oásÉba n) (hivatal i ka pu)

HajdribiiszorményíGazdálkodó Vadásztársaság, 4220Haid b sz rmény, Bottyán J, u.4.

Bezermen Vadásztársaság,4220 Hajdrib sztirmény, Tizenhárom vértan u.7.1l4,

Balmazrljvárosi Hubertus Spqr:tvadász Egyesület,4000 Balmaztljváros, Hunyadiu,6.
Hegyesi Szovetkezet, 4064 Nagyhegyes, Szobo zlói tit 0188/40 hrsz.

Agropoint Kft. , 4026 Debrecen, Hunyadi u. 10, fszt, 1.

Balmaz_Vad Vadgazdálkodási és TermészotvédeImi Egyesulet,

Szobo zlói u. 8.

29,,,HAJpuruÁNÁsl VADÁSZOK" Vadásztársasága (09-900550-1 0B) 4080

17. (hivatali kapu)
30. ,,TEDEJ" ZRT. Vadásztársasága (09-900650-108) 4085 HaJdrlnánás - Todej, F l:lt 9.

kapu)

(hivataIi

31. Hajdrinánág "Kossuth" Vadásztársaság (09-900660-10S) 4080 Hajdrinánás, Kisfaludy utca 1.

(hivatali kapu)
32. Hajdrlnánás Terrnészetbarát Vadásztársaság (09-900670-108) 4080

17. (hivatali kapu)

Hajdrinánás, Gohér utca

33..NAGY AGYAR Vadásztársaság (09.90í850-108) 4242 Hatd nánás, Kapitány u. 55. (hivatali

kapu)
s+. tllszóntmargita Vadásztársaság (09-901950-107), 4002. Debrecen, 35. tfél 021216 (hivatali

kapu)
35. Tiszacsegei Vadásztársaság (09-902050-1O8), 4066. Tiszacsege, Kossuth u. 6/8 (hivatali kapu)

36. Sólyom Vadásztársaság (09-902150-108),4069. Egyek, Tiszaszól u.4. (hivatali kapu)

37. Hortobágyi Lrldtenyészt Vadásztarsaság (09-902350-108), 4071. Hortobágy, SÓvirág Íér 21.

(hivatali kapu)
38. Sz ke Rét Vadásztársaság (09,903350- 108J, 4273. Hajdrlbagos, 01 19 hrsz. (hivaÍali kapu)

39. Béke Vadásztársaság t]jtiros (09-90015o-108) 4096 Últikos, F u.23. (hlvatali kapu)

40, potgármente Vadásáársaság (09-900250-í08) 4090 Polgár ,Bacsó u. 33. (hivatali kapu)

41, Folyás _ Szilmeg Vadásztársaság (09_900350-108) 4095 Folyás, Vajda János u. 1(hivatali kapu)

42, Gtirbeházi Vadásáársaság (09_900450-108) 4075 Gorbeháza, Aradi rit 33. (hivatali kapu)

43. Trófea Nádudvar Vadásztársaság (09-903950-1 12) 4081 Nádudvar, F tit 119, (hivatali kapu)

44, Nádudvari Vadásztársaság (09_903960-112) 4081 Nádudvar, F l1l 222. (09-903950,112)

(hlvatali kapu)
45. piispiikladán$ Vadásáársaság (09-904050-112| 4150 Pijsp kladány, Farkasságet Vadászház

0862/95. hrsz, (hivatalikapu) i

46. Ladányl F ldtulajdonosok Vt, Egyesület (09-904060-112| 4150 Püspiikladány, DÓra tanya

O1g4l 11 1. hrsz, (hivatali kapu)
47. Rák czi Vadásztársaság (09_904150_112) 4183 Kaba, Aranyosi rltfél 10. km Pf. 9, (hivatali kapu)

4060. Balmaz jváros,

Haldrlnánás, Gohér utca
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48. Szerepi Trjzokvéd Fiildtulaldonosok Vadásáársaság (09-905050-112| 4'163 SzereP, Mlkes

Kelernen u. 3. (hivatali kapu)

49, Sárréti F ldtulajdonosok Vadásztársaság (09-905060-1 12') 4171 Sárrétudvari, Kossuth. u. 163.

(hivatali kapu)
50. Bárándi Vadásztársaság (09_905080-112) 4061 Báránd, Bocska| u, 18/A (hlvatali kapu)

5.1. Debreoen, Hajdrlsámson, Nyíradony, Nyíraosád, Nyírmártonfalva, FiiliiP, NYÍrábránY,

Vámospércs, tJiléta, Almosd, Bagamér, Létavértes, Hosszúpályi, Monostorpályl, HaJd bagos,

pocsaj, Esztár, Klsmarja, Kokad, Konyár, Tépe, Hencida, Gáborján, zentPétorszeg,

Hajd rnánás, Gilrbeháza, Polgár, Ú,;tlkos, Tlszagyulaháza, Folyás, Hortobágy, liljszentmargita,

Tiszacsege, Egyek, Nagyhegyes, Nádudvar, Báránd, Szerep, Sárrétudvari, PtisPiikladánY,

Kaba, Tetétlen talep lósek jegp je (hivatali kapu)

52. DebrecenlJárásl Hivatal 4024 Debreoen, Piac u.42,- 48, (hivatali kapu)

53. DerecskeiJárási Hivatal 4130 Derecske, K áársaság rit 126. (hivatrali kaPu)

54. BerettyórjjfaluiJárásl Hlvatal4100 Berettyórijfalu, Kossuth u, 6. (hivatall kapu)

65. Nyhajony Járási Hivatal 4254 Nyíradony, Árpád tór,l. . (hivatali kapu)

56. Hajd rnánásiJárási Hivatal 4080 Hajd rnánás, Bocskai u. 12.,14. (hivatali kapu)

57. Püspcikladányi Járásl Hivata} 4150 Piispiikladány, Kossuth u. 6.

58. Debrecenl, Nylradonyi, Détebske|.Berettyór]rjfalui Járásban dolgozó valamennyi szolgáltató

állatorvos. (árási f állatorvos tltján)

59. Nagy t_a;oJ t4egységi fövaiJász, Hajdrisági Erd sprrsáák tájegysóg (107) (elektronlkus levél,

60.
laj os. na gy@a m, gov. hu )

xrucsó Íamas tájegysógi f vadász , Kiiros-berettyói tájegység (105) (elektronikus levél,

tamas. krucso@am.gov. hu)
polonkai László tájegységi f vadász, Sárrét-Bihari tájegység (112) (elektroniltus lovél,

las4lo. polonkai@am.gov.hu)
srrtrárl - Ák* teriiletíleg lllotékes tájegységi f vadász (elektronikus lovál,

akos.szatmari@am.gov.hu)
Hajdrinánásl Járási Hivatal 4080 Hajdrjnánás, Bocskai u.12.-14, (hivatali kapu)

najorinanasiJárásban dolgozó valamennyi szolgáltató állatorvos, (Járásifóállatorvos tJtján)

OJK 1024 Budapest, Keleti Károly u.24. (hivatali kapu)

lrattár

61 .

62.

63.
64.
65.

66.

Tálékoztatáskén meqkapia:

1, Dr, Árokné Dr. Toma Krisztina, f igazgató 4024 Debrecen, Piac u. 54. (hivatali kaPu)

2. Hajd _Blhar Megyei Rend n_ f kapitányság,4024,.Debrecen, Kossuth u; 20. (hivatali kapu)

3. Valamennyi Haj;ti- Bihar megyei Járási Hivatal Éle]miszerlánc-biztonsági és AlategószségÜgyi

Osztálya (hlvatali kapu)

4. valamennyi Hajdri_Bihar mogyében illetókes tájegységif vadász

5. 9MVK Hajd _Bihar megyeiTeriileti Szervezete, 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. (hivatali kaPu)

6. Valamennyi Megyei KÓimányhivatd Élelmiszerlánc-biáonsági és Állategészsfuirgyi Osztálya

(hivatalikapu)


