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H A T Á R O Z A T  

 

A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatósági jogkörében eljáró Agrárügyi Főosztály (a továbbiakban: eljáró hatóság) a romániai Érselénd 

(Șilindru) településen megállapított és bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt, Hajdú – 

Bihar megyének jelen határozat mellékletét képező térképvázlat szerinti részére 

 

megfigyelési körzetet rendel el. 

 

A megfigyelési körzetben különösen az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM 

rendelet (továbbiakban: R.) alábbi járványmegelőző intézkedéseit kell betartani: 

 

1. a megfigyelési körzetben található valamennyi sertéstartó gazdaságot és annak 

sertésállományát a sertéstartók bejelentése alapján a járási hivatalnak nyilvántartásba kell venni; 

 

2. tilos a sertéseknek közúton vagy magántulajdonú úton végzett hajtása és szállítása, kivéve, ha 

azt a járási hivatal engedélyezi. Ezen tilalom nem vonatkozik: 

 

a. a sertéseknek közúton vagy vasúton történő tranzitszállítására akkor, ha a szállítmány 

nem áll meg, vagy nem kerül sor kirakodásra; 

 

b.  a megfigyelési körzeten kívülről azonnali vágásra szállított sertésekre, melyek útban 

vannak a megfigyelési körzetben található vágóhídra. A sertések, más állatok vagy 

ragályfogó tárgyak szállítására használt és ez által esetleg fertőzött szállítójárműveket 

haladéktalanul tisztítani és fertőtleníteni kell, valamint ha szükséges, a rovarirtást is el 

kell végezni; ezek a szállítójárművek nem hagyhatják el a megfigyelési körzetet a járási 

hivatal által előírt tisztítás és fertőtlenítés nélkül; 

 

3. a megfigyelési körzet létrehozásától számított első hét nap alatt a járási hivatal engedélye nélkül 

más fajú állat nem kerülhet be a gazdaságba vagy onnan ki; 

 

4. a gazdaságban észlelt minden megbetegedett vagy elhullott sertésről értesíteni kell a hatósági 

állatorvost, aki elvégzi az afrikai sertéspestis jelenlétének megállapításához szükséges 

vizsgálatokat; 

 

5. a megfigyelési körzetben található gazdaságból sertéseket, a kitöréssel érintett fertőzött 

gazdaság előzetes kitakarításának, fertőtlenítésének, és ha szükséges rovarirtásának 

befejezését követő legalább 30 napig tilos elszállítani a gazdaságból. A járási hivatal ennek 

eltelte után is csak a R. 10. § (1) bekezdés ga) –gc) pontjaiban meghatározott célra: a megyei 



 

kormányhivatal által kijelölt vágóhídra – lehetőség szerint a védőkörzeten belül – azonnali 

vágásra; vagy állatifehérje-feldolgozó üzembe vagy más alkalmas helyre, ahol a sertéseket 

azonnal leölik, hulláikat pedig hatósági felügyelet mellett ártalmatlanítják; vagy kivételes esetben 

a védőkörzeten belüli más gazdaságba, és csak az alábbi feltételek egyidejű teljesülését 

követően engedélyezheti a sertések közvetlen elszállítását az említett gazdaságból:  

 

a. a hatósági állatorvos a gazdaságban már elvégezte a sertések - különösen az 

elszállításra kerülő sertések - klinikai vizsgálatát, beleértve egy részük hőmérőzését, 

valamint ellenőrizte a nyilvántartást és a sertések azonosítására szolgáló jelöléseket; 

 

b.  az a. pont szerinti ellenőrzések és vizsgálatok nem igazolták az afrikai sertéspestis 

megjelenését; 

 

c.  a sertéseket a hatósági állatorvos által lepecsételt járművekben szállítják; 

 

d. sertések szállításában részt vevő járművet és felszerelést a szállítás után a R. 12. §-ban 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően azonnal megtisztítják és fertőtlenítik; 

 

e. vágáskor vagy leölés előtt a diagnosztikai kézikönyvben meghatározott számú mintát kell 

venni a sertésekből, hogy ezekben a gazdaságokban az afrikai sertéspestis vírusának 

vagy az általa termelt ellenanyagnak a jelenléte megállapítható vagy kizárható legyen. 

 

6. a sertések ondója, petesejtjei és embriói nem vihetők ki a megfigyelési körzetben található 

gazdaságból; 

 

7. aki a sertéstelepekre, sertéstartó udvarokba be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai 

sertéspestisvírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket; 

 

8. Amennyiben az 1. - 7. bekezdésben megállapított tilalmak további járványkitörések miatt 40 

napon túl is fennmaradnak, és ennek következtében a sertések tartásában állatvédelmi vagy 

más kényszerítő körülmények merülnek fel, a R. 10. § (4) bekezdésében felsorolt feltételektől 

függően a járási hivatal - a sertéstartó indokolt kérésére - engedélyezheti a sertések közvetlen 

elszállítását a megfigyelési körzeten belüli gazdaságból:
 
 

 

a.  a megyei kormányhivatal által kijelölt vágóhídra - lehetőleg megfigyelési körzeten vagy 

megfigyelési körzeten belül - azonnali levágásra; 

 

b. állatifehérje-feldolgozó üzembe vagy más alkalmas helyre, ahol a sertéseket azonnal 

leölik, hulláikat hatósági állatorvosi felügyelet mellett ártalmatlanítják; vagy 

 

c. a védőkörzeten vagy megfigyelési körzeten belül más tartási helyre. 

 

A 8.  pontban meghatározott döntésről az országos főállatorvos tájékoztatja a Bizottságot. 

9. A megfigyelési körzetben az elrendelt intézkedéseket legalább addig fenn kell tartani, amíg;
 
 

 

a. a fertőzött gazdaságban, gazdaságokban a takarítást és a fertőtlenítést el nem végezték. 

 

b. a korlátozás alatt álló területen minden gazdaságban elvégezték a sertések 

diagnosztikai kézikönyv szerinti klinikai és laboratóriumi vizsgálatát. A vizsgálatokat 

addig nem lehet elvégezni, amíg a fertőzött gazdaságban az előzetes takarítás, 

fertőtlenítés, és ha szükséges rovarirtás befejezése után 40 nap el nem telt. 

 

10.  A R. 11.  § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 30 napos időtartam csökkenthető 21 napra, 

a (3) bekezdésben meghatározott 40 nap időtartam csökkenthető 30 napra, az (5) bekezdésben 



 

meghatározott 40 nap csökkenthető 20 napra, ha az intenzív mintavételi és vizsgálati programot 

alkalmazva lehetővé válik az afrikai sertéspestis kizárása. 

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.  

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per 

kezdeményezhető, 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 szervnél, azaz 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály címén benyújtani. 

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is 

előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti. 

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési tv. szerinti minden elektronikus 

ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet.  

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a 

halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 

érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági 

eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le 

nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt. 

  

INDOKOLÁS  

A NÉBIH Országos Járványvédelmi Központ vezetője 2022. március 3-án arról tájékoztatta 

Főosztályomat, hogy a román állategészségügyi hatóság Romániában 2022. március 1-jén Érselénd 

(Șilindru) településen házi sertés állományban afrikai sertéspestis betegséget állapított meg. Az Európai 

Unió ADIS jelentésének RO-ASP-2022-00309 referencia számú kitöréséhez a román állategészségügyi 

hatóság által megadott szélességi és hosszúság koordináták alapján eljáró hatóság a R 9. §  (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megállapította, hogy a kitörési pont köré húzott 10 km 

sugarú kör átér Magyarországra és délkeleti irányból érinti Hajdú – Bihar megye területét.  

Az eljáró hatóság a megfigyelési körzet határait a R. 9. § (2)  és (3) bekezdéseiben foglaltak 

figyelembevételével a rendelkező részben a jelen határozat mellékletét képező térképen feltüntetettek 

szerint határozta meg.  A megfigyelési körzetben alkalmazandó intézkedéseket a R. 11. § írja elő.  

Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § (1) b), illetékességét a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (VI. 23.) 

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg. 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban 

Ákr.) 80.-85. §-a szerint hoztam meg. 

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

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági 

felülvizsgálatról, a bíróság tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás az Ákr. 81. §-

án, és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 40. §-án és 77. §-án alapul. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client


 

A határozattal szembeni közigazgatási per indítása az Ákr. 112.§-a , 11. § (1) bekezdés a pontja, és 114. 

§ (1) bekezdése alapján biztosított. 

Az elektronikus ügyintés lehetőségét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint állapítottam meg.  

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos Kiadmányozási 

Szabályzatáról szóló HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján az Agrárügyi Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője jogosult. 

 

Debrecen, időbélyegző szerint 

 

Rácz Róbert kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 Dr. Hegedűs Balázs 

 osztályvezető 
 
 
 
Erről értesülnek: 
 

1. Álmosd település jegyzője (elektronikus levél -  jegyzo@almosd.hu) 

2. Bagamér település jegyzője (elektronikus levél -  jegyzo@bagamer.hu) 

3. Kokad település jegyzője (elektronikus levél -  kokadpolghiv@t-online.hu) 

4. Újléta település jegyzője (elektronikus levél -  ujletaph@t-online.hu) 

5. Vámospércs település jegyzője (elektronikus levél -  vamoshiv@freemail.hu) 

6. Nyírábrány település jegyzője (elektronikus levél -  jegyzo@nyirabrany.hu) 

7. Debreceni Járási Hivatal 4224 Debrecen, Piac u. 42.- 48. (elektronikus levél) 

8. Nyíradonyi Járási Hivatal 4254 Nyíradony, Árpád tér l. (elektronikus levél) 

9. Derecskei Járási Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 126. (elektronikus levél) 

10. Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 4024 Debrecen, Kossuth u. 12.-

14.(elektronikus levél) 

11. Derecskei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 126. 

(elektronikus levél) 

12. Nyíradonyi Járásban dolgozó valamennyi szolgáltató állatorvos. (járási főállatorvos útján) 

13. Derecskei Járásban dolgozó valamennyi szolgáltató állatorvos. (járási főállatorvos útján) 

14. OJK 1024 Budapest, Keleti Károly u.24. (elektronikus levél) 

15. Irattár 

Tájékoztatáskén megkapja: 

1. Dr. Árokné Dr. Toma Krisztina, főigazgató 4024 Debrecen, Piac u. 54. (elektronikus levél) 

2. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság, 4024. Debrecen, Kossuth u. 20. (elektronikus levél) 

3. Valamennyi Hajdú- Bihar megyei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (elektronikus 

levél) 

4. Valamennyi Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (elektronikus levél) 
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