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A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal eljáró Agrárügyi Főosztály (a továbbiakban: eljáró hatóság)
elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi
H AT ÁR O Z AT O T .
Az Országos Főállatorvos 2/2021. számú határozatával kiadott, Magyarország afrikai sertéspestis
felszámolására vonatkozó mentesítési terve (verziószám: 1.3) 2.2.1.5. pontja alapján a Hajdú – Bihar
megyében található 901270 kódszámú vadgazdálkodási egység teljes vadászterületét vaddisznókban
előforduló afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) előfordulása miatt szigorúan korlátozott területté
nyilvánítom,
A vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedés miatt Hajdú-Bihar megyében a
900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650,
903850, 904250, 904950, 904960, 905070, 905150, 905250, 905260, 901560, 901570, 904350,
900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900850, 900860, 900950, 900960,
901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901850, 901950, 902050, 902150,
902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350,
903370, 903450, 903550, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904450, 904460, 904550,
904750, 904760, 904850, 904860, 905050, 905060, 905080, 905350, 905360, 905450,
vadgazdálkodási egységek tartoznak az ASP fertőzött kockázati besorolás alá.

900560,
903750,
900150,
901050,
902250,
903360,
904650,
905550

A vaddisznóban előforduló afrikai sertépestis megbetegedés miatt Hajdú-Bihar megyében a 904650 900450,
900950, 901580, 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900850, 900860, 900960, 901050,
901150, 901270, 901450, 901750, 901850, 901950, 902050, 902150, 902250, 902850, 902950, 902960
903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903550, 904450, 903450, 904550 vadgazdálkodási egységek
tartoznak az ASP SZKT kockázati besorolás alá. Ezek közül a 900860 és a 903370 vadgazdálkodási
egységek teljes területe a különösen ellenőrzött terület (mag terület).
A fertőzött terület vonatkozásában az alábbiakat rendelem el:

1.1.
A 2/2021. számú országos főállatorvosi határozat 2.3. pontjának alpontjaiban elrendelt
intézkedéseket a fertőzött területen az alábbiakban részletezett feltételeket kell végrehajtani.
2.1.1.

2.1.2.

A fertőzött terület egészén (beleértve az SZKT-t) tilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata.
Ezen felül valamennyi egyéb vadászható állatfajra vonatkozóan a társas vadászatokat ideiglenesen
fel kell függeszteni.
A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében egyéni és társas vadászatot csak a járványvédelmi
vadászképzésen részt vett és ott eredményes vadászvizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- és
bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a
fertőzött területen csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat.
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 550-777 E-mail: hajdu-elbao@hajdu.gov.hu
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

A HJK vezetője a betegség első megállapítását követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta
eltelt időre - engedélyezheti a vaddisznótól eltérő állatfajok társas vadászatát. Az engedély
kiadásához a területileg illetékes tájegységi fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A kérelmet
a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal - a HJK
vezetője által meghatározott módon - kell írásban benyújtania. A vadászatra jogosult egyszerre több
társas vadászat megtartására is engedélyt kérhet. A kérelemben minden esetben a 7. függelék 1.1.
pontjában foglalt adatokat - a zsigerelés helye GPS koordinátáinak kivételével – az egyéb állatfaj
vonatkozásában is meg kell adni, több társas vadászat megtartása esetén minden egyes
vadászatra külön-külön. A társas vadászaton részt vevők adatait (vadászjegy száma vagy név,
lakcím) a vadászat során rögzíteni kell és két évig meg kell őrizni, az ellenőrző hatóság kérésére be
kell mutatni A szomszédos vadászatra jogosultaknak a társas vadászatok időpontjait egymással
össze kell hangolniuk, ennek koordinálására a HJK vezetőjének az illetékes tájegységi fővadászt
kell felkérnie.
A vaddisznótól eltérő állatfajok társas vadászata nem engedélyezhető, ha a vadászatra jogosult
területéről nem történik virológiai vizsgálat céljára rendszeresen mintaküldés elhullott vaddisznókból
a 8. függelék szerint.
A fertőzött területen SZKT-n kívüli részén a vaddisznóállomány gyérítését a 2.3.2.4. pont szerinti
diagnosztikai kilövéssel kell végrehajtani.
Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, akkor a vadásznak
diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a tapasztalt klinikai tüneteket
a mintaazonosító lapon fel kell tüntetni.
A vadászatra jogosultak az Éltv. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségük
teljesítése érdekében kötelesek a 2.3.2.3. pontban foglaltak végrehajtásával egyidőben a HJK felé –
a HJK vezetője által megadott módon - bejelenteni minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót. A
bejelentést az észlelést követően mielőbb meg kell tenni, és annak tartalmazni kell a hulla fellelési
helyének földrajzi koordinátáit vagy a helyszín részletes leírását.
A bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadász az általa talált elhullott vaddisznóról
köteles haladéktalanul tájékoztatni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e
kötelezettségre felhívnia az érintettek figyelmét.
A fertőzött terület SZKT-n kívüli részén azonnal meg kell kezdeni az elhullott vaddisznók keresését,
amely tevékenységet a hivatásos vadásznak dokumentálnia kell. Az elhullott vaddisznók
megtalálásáért állami kártalanítás jár.
Minden elhullottan talált és gázolt vaddisznóhulla esetében – a megerősített passzív surveillance
keretében – a 2. függelékben foglaltaknak megfelelő mintavétel és mintaküldés kell, hogy történjen
az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából. A mintavételt
elsősorban hatósági állatorvossal vagy szolgáltató állatorvos Éltv. szerinti aktív közreműködésre
kötelezésével kell megoldani, de szükség esetén más megfelelő jártassággal rendelkező személy
(pl. vadhúsvizsgáló, hivatásos vadász) is aktív közreműködésre kötelezhető. Az aktív
közreműködésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést követően kell kiadni.
A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
Ha a mintavétellel megbízott személy - a megerősített passzív surveillance keretében vizsgálatra
kerülő elhullott vaddisznó, vagy az aktív surveillance során megmintázott kilőtt vaddisznó esetében az erre vonatkozó szakmai útmutatóban részletezettek alapján az ASP-re gyanút keltő kórbonctani
elváltozások valamelyikét találja meg a mintavétel során, akkor ezt haladéktalanul jelentenie kell a
HJK-nak. A továbbiakban a mintavétellel megbízott személynek a HJK utasításának megfelelően
kell eljárni.
A Nébih ÁDI minden elhullott vaddisznóból virológiai (PCR) vizsgálatot végez. Pozitív eredmény
esetén a területen való első megállapításkor vírusizolálásra és szekvenálásra is sor kerül.
A tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznókból minden esetben mintát kell venni az ASP
kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából. A mintavétel során az elhullott
vaddisznókra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
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Az ASP megelőzése érdekében a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén a vaddisznóállomány
gyérítése és az egyenletes vizsgálati nyomás céljából a HJK-nak az Éltv. szerinti diagnosztikai célú
kilövést kell elrendelnie a fertőzött területté nyilvánítást követő 15 napon belül, majd minden
vadászati év kezdetén.
2.4.2. A diagnosztikai kilövést szabad területen a lezárt 2019/2020-as vadászati év, mint bázisév során a
vadászatra jogosult területén diagnosztikai kilövéssel leölt és – amennyiben a fertőzött területbe
való sorolásra a vadászati év alatt került sor - vadászat során lelőtt vaddisznók száma összegének
figyelembevételével kell elrendelni. Az elérendő minimális cél az így képzett összeg 150%-a. A
diagnosztikai kilövés során törekedni kell arra, hogy a kilőtt egyedek legalább 70%-a süldő és malac
legyen. A vadászatra jogosult sem írott, sem íratlan formában nem korlátozhatja vagy tilthatja, és
nem szankcionálhatja a kocák és a süldők kilövését.
2.4.3. A fertőzött területen a vaddisznó vadászata tilos, így az állományszabályozás a diagnosztikai kilövés
teljesülésével valósul meg. A diagnosztikai kilövés során az előírt egyedszámok 40%-át szeptember
30-ig kell teljesíteni minden vadászati évben, a teljesítést a HJK-nak október 31-ig ellenőrzi. A
vadászati hatóság által engedélyezett fényszóró a diagnosztikai kilövés során is használható. Az
állománygyérítés sikeres végrehajtásához speciális eszközök (éjjellátó céltávcső és keresőtávcső,
hőkamera céltávcső és keresőtávcső, hangtompító) használatára csak a tájegységi fővadászok, az
erdészeti zrt-k szakszemélyzete, az erdészeti zrt-k hivatásos vadászai és a fegyveres testületek
tagjai az OJK vezetőjének rendelkezése alapján kaphatnak engedélyt. A speciális eszközök
használatára jogosult személyek állománygyérítésre való aktív közreműködésre kötelezése a HJK
feladata. Amennyiben a járványügyi helyzet a védekezés, az állománygyérítés intenzitásának
fokozását teszi szükségessé, a külső segítség igénybevételét az OJK vezetője a vadászati év
bármely időpontjában, soron kívül elrendelheti.
2.4.4. A 2022/2023-as vadászati évtől kezdődően azoknak a VGE-knek a területére, amelyeken már két,
egymást követő vadászati évben megvalósult a 0,5 db/km2 -es állománysűrűség, a 2.3.2.4.2
pontban leírt darabszámot nem kell előírni a vadászatra jogosult számára. A mentesítési terv és az
Akcióterv szerinti állománysűrűség megvalósulását évente felül kell vizsgálni. Amennyiben az
állománysűrűség az adott területen emelkedni kezd, a 2.3.2.4.2 pont alkalmazandó.
2.4.5. A kilövés végrehajtására a vadászatra jogosultat, vagy ha az eredményes végrehajtás érdekében
szükséges, a mintavételre is alkalmas természetes személyt kell aktív közreműködésre kötelezni,
de csak olyan személyek kötelezhetőek aktív közreműködésre, akik a járványvédelmi
vadászképzést eredményesen teljesítették. Természetes személyek aktív közreműködésre
kötelezése esetén az érintett vadászatra jogosult, a vadászati hatóság és a tájegységi fővadász
javaslatot tehet a feladatot végrehajtó személyre, illetve személyekre. A diagnosztikai kilövésre aktív
közreműködésre kötelezetett a kilövés elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg.
2.4.6. Belterületen történő kilövés esetén minden esetben értesíteni kell az illetékes vadászatra jogosultat.
Ha a kilövést végrehajtó a mintavételre és a test ártalmatlanítására vonatkozóan nem rendelkezik
aktív közreműködésre kötelezéssel, akkor az illetékes vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell a
mintavétel és az ártalmatlanítás végrehajtásáról. A feladatra aktív közreműködésre kötelezettet a
feladat elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg.
2.4.7. Minden állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedből a 4. függelék szerint kell
mintát venni. E testek nem használhatók fel, azokat a mintavétel után állami költségre
ártalmatlanítani kell. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
2.4.8. Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után
állami kártalanításra jogosult.
2.4.9. Az állománygyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a Nébih ÁDI
virológiai (PCR) vizsgálatot végez. A beküldő állatorvosnak a kísérő iratra (megrendelőre) fel kell
vezetnie az „Állománygyérítés céljából kilőtt vaddisznó” szöveget.
2.4.10. A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén a HJK vezetője a betegség első megállapítását
követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre - engedélyezheti a vaddisznók
csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését is, amennyiben a 2.3.2.4.1 pont alapján a
diagnosztikai célú kilövések elrendelése megtörtént. A HJK vezetője az engedélyt akkor adhatja
meg, ha azt a vadászatra jogosult írásban kéri és a 7. függelékben foglalt, a vaddisznó társas
2.4.1.
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vadászatra vonatkozó járványügyi követelmények - az 1.8 és 2. pontok zsigerelésre vonatkozó
részeinek kivételével - is maradéktalanul teljesülnek. Az engedély kiadásához a területileg illetékes
tájegységi fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a
csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövés tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal - a
HJK vezetője által meghatározott módon - kell írásban benyújtania. A vadászatra jogosult egyszerre
több csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövés megtartására is engedélyt kérhet, de ilyenkor a
7. függelék 1.1. pontjában foglalt adatokat minden tervezett csoportosan végrehajtott diagnosztikai
kilövésre külön-külön meg kell adni. A csoportos diagnosztikai kilövésen részt vevők adatait
(vadászjegy száma vagy név, lakcím) a vadászat során rögzíteni kell és két évig meg kell őrizni, az
ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni. A szomszédos vadászatra jogosultaknak a csoportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövés időpontjait egymással össze kell hangolniuk, ennek koordinálására
a HJK vezetőjének az illetékes tájegységi fővadászt kell felkérnie. Jelen pont esetében a hivatkozott
7. függelékben használt „vaddisznó társas vadászata” kifejezés alatt „vaddisznók csoportosan
végrehajtott diagnosztikai kilövését” kell érteni.
2.4.11. A vaddisznók egyéni vagy csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését csak a járványvédelmi
vadászképzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett vadász folytathat.
2.4.12. A csoportos diagnosztikai kilövés nem engedélyezhető, ha a vadászatra jogosult területéről nem
történik rendszeresen mintaküldés elhullott vaddisznókból virológiai vizsgálat céljára a 8. függelék
szerint.
2.5.1. A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén az elhullottan talált, valamint gázolt és a tünetek miatt
diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók (vaddisznóhulla) ártalmatlanítását 1. kategóriájú állati eredetű
melléktermék feldolgozóban kell végezni. Ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a
vaddisznó testek összegyűjtésére és az ártalmatlanításra való elszállításig történő tárolására. Az
állománygyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testeket is ezekre a gyűjtőhelyekre
kell beszállítani. A gyűjtőhelyen minden nap át kell venni a vaddisznó testeket és nyilvántartást kell
vezetni a be- és kiszállításokról. A virológiai vizsgálat céljából történő mintavételt a gyűjtőhelyen kell
elvégezni. A gyűjtőhely üzemeltetéséért állami kártalanítás jár.
2.5.2. A vaddisznóhullák (beleértve a gázolt vaddisznók hulláját is), valamint a diagnosztikai kilövés során
kilőtt vaddisznó testek gyűjtőhelyre történő beszállítására a vadászatra jogosultakat vagy más arra
alkalmas jogi személyeket, illetve természetes személyeket kell aktív közreműködésre kötelezni. A
beszállítás során a csorgás- és csepegésmentességet biztosítani kell, összhangban az 5. függelék
1. pontjában foglalt, a testek szállítására vonatkozó rendelkezéssel. A feladat elvégzéséért állami
kártalanítás jár.
2.5.3. Ha 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik,
akkor az 5. függelékben foglalt részletes szabályok szerint kell eljárni. A vaddisznóhullák esetében
(a gázolt vaddisznók kivételével) a feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
2.5.4. Az ártalmatlanítás 2.3.2.5.3. pont szerinti elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés
kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést.
2.6.1. A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén tilos a vaddisznók vadászata, ennek megfelelően
aktív (célzott) surveillance az állomány gyérítése érdekében a - 2.3.2.4. pont szerint - elrendelt
diagnosztikai célú kilövések esetében vett minták vizsgálatával valósul meg.
2.7.1. A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén teljes vadászati tilalom érvényes a vaddisznók
vonatkozásában, a gyérítés érdekében diagnosztikai kilövést kell elrendelni a 2.3.2.4. pontban
foglaltak szerint. Minden diagnosztikai célból kilőtt egyed testét a 2.3.2.5. pont szerint
ártalmatlanítani kell.
2.7.2. A 2.3.2.7.1 pontban foglaltaktól eltérően a HJK vezetője a vadászatra jogosult írásbeli kérelme
alapján eseti engedélyt adhat, hogy a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén az állománygyérítés
érdekében diagnosztikai célból kilőtt egyedek egy részét a vadászatra jogosult magánfogyasztásra,
mint végső fogyasztó a fertőzött területen belül felhasználhassa, vagy a trófeát kikészíthesse.
2.7.3. A felhasználásra és/vagy a trófea kikészítésre csak a negatív virológiai (PCR) eredmény
megérkezést követően kerülhet sor, addig a testet vadászatra jogosultnak kell a HJK által
jóváhagyott helyen és módon tárolnia. Az egyedi engedély alapján fogyasztásra kerülő testek után
állami kártalanítás nem illeti meg a vadászatra jogosultat, de a zsigerek vagy az el nem fogyasztott
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2.7.4.

2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

testrészek ártalmatlanítása állami költségre történik. A trófea kikészítése esetén, ha a test nem kerül
felhasználásra, a fel nem használt testért állami kártalanítás illeti meg a vadászatra jogosultat. A
zsigereket, az el nem fogyasztott testrészeket, illetve a trófea kikészítése után a vaddisznó fel nem
használt testét a vadászatra jogosultnak 2.3.2.5. pont szerinti gyűjtőhelyre kell szállítania.
Ha virológiai vizsgálat eredménye nem negatív, akkor a nem negatív eredményt adó egyed testét és
mindazokat a vaddisznó testeket, amelyekkel érintkezhetett el kell kobozni és 1. kategóriájú
melléktermékként ártalmatlanítani kell. Az elkobzott testekért – mint megsemmisített termékért állami kártalanítás jár.
Élő vadon élő vaddisznó (beleértve a vadaskertben élő állományt is) a fertőzött területen belüli és
fertőzött területen kívülre irányuló mozgatása tilos.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadasparkot a fertőzött terület elrendelését követő 90
napon belül kettős kerítéssel kell körülvenni vagy más az illetékes megyei főállatorvos által – a
tájegységi fővadász véleményének figyelembevételével – elfogadott módszerrel kell
megakadályozni a szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést. Nincs szükség kettős kerítésre
akkor, ha a vadasparkot teljes egészében kerítés veszi körül és a vaddisznókat azon belül is egy
másik kerítéssel körülvett helyen tartják, továbbá ez a kerítés egyetlen szakaszán sem egyezik meg
a park külső kerítésével.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a HJK-nak intézkednie kell arról,
hogy a vadaskertben található vaddisznó állomány az adott vadászati év végéig diagnosztikai
kilövés keretében, a diagnosztikai kilövésre vonatkozó kártalanítási szabályok mellett felszámolásra
kerüljön. Amennyiben a vadaskert fertőzött területbe való bekerülése és a vadászati év vége között
kevesebb, mint fél év van hátra, a felszámolás időtartamát maximum fél évben kell meghatározni.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadfarm esetében a HJK-nak intézkednie kell, hogy a
vadfarmon tartott vaddisznó állomány a fertőzött területbe kerülést követő fél éven belül
felszámolásra kerüljön. A vadfarmok kiürítésének részletes szabályait a 9. függelék tartalmazza. A
felszámolt állományokért a tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg.
Vadfarm létesítésére vonatkozó új engedélyt a fertőzött terület fennállásának időtartama alatt az
engedélyező hatóság csak a vaddisznóktól eltérő állatfajokra vonatkozóan adhat ki, és a
folyamatban lévő eljárások során a vaddisznó vadfarmra történő betelepítését fel kell függeszteni.
A HJK-nak intézkednie kell, hogy a fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén minden csoportos
diagnosztikai kilövést kérelmező vadászatra jogosult a kilövés végrehajtása során biztosítsa és
alkalmazza az alapvető járványvédelmi előírásokat. A vadászati év lezárása után a bekért adatok
elemzését követően az OJK megküldi a HJK számára azoknak a vadászatra jogosultaknak a
listáját, amelyeket teljeskörűen ellenőrizni kell. Amennyiben szükséges, az OJK az ellenőrzésekről
készített jegyzőkönyvet bekérheti, illetve maga vagy megbízottja által felülvizsgálatot végezhet.
A HJK-nak gondoskodnia kell arról, hogy a gyűjtőhelyet üzemeltetők az ASP elleni védekezéssel
kapcsolatosan elrendelt és rájuk vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából vadászati
évente legalább egyszer teljeskörűen, a vadászatra jogosultak ezen felül október 31-ig az
állománygyérítés 40%-nak szeptember végéig történő teljesülése tekintetében ellenőrzésre
kerüljenek.
A vadászati évet követően a HJK-nak minden vadászatra jogosult esetében össze kell vetni, hogy a
vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak jelentett elhullott vaddisznók száma és a
megmintázott hullák száma megegyezik-e. Ha a két adat között 5%-ot meghaladó eltérés
mutatkozik, akkor a HJK köteles kivizsgálni annak okát.
A vadászati év lezárása után az országos adatok elemzése és az év során bekövetkezett minden
külső tényező figyelembevételével az OJK határozza meg azokat a paramétereket, amelyek alapján
a mentesítési tervben előírt kötelezettségeiket nem, vagy nem megfelelően végrehajtó vadászatra
jogosultak részére az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerláncfelügyeleti
szervnek bírságot kell kiszabnia, vagy egyéb intézkedést kell elrendelnie. Ha a vadászatra jogosult
rajta kívül álló okból nem tudta teljesíteni a számára előírt kötelezettségeket, és ezt a vadászati
hatóság igazolja, valamint a tájegységi fővadász erről szakvéleményt ad ki, akkor az arra
hatáskörrel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek nem kell bírságot kiszabnia vagy egyéb
intézkedést hoznia.
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A takarmányozás szabályai: A fertőzött területnek az SZKT-n kívüli részén a szabadtéri
vaddisznóállomány fenntartó célú etetése tilos. A vaddisznóállomány gyérítése, illetve annak
előkészítése céljából a vadászatra jogosult leshelyenként hetente 10-15 kg takarmányt helyezhet ki
a leshelyek közelében kialakított szórókon. Élve befogó berendezés üzemeltetése esetén
berendezésenként és alkalmanként 10-15 kg takarmányt használható. A vadászatra jogosultnak
nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált takarmányokról (hova, mikor, milyen, mennyi
takarmányt helyezett ki), a nyilvántartást legalább két évig meg kell őrizni és azt az ellenőrző
hatóságnak be kell tudni mutatni. Egyéb fajok etetését úgy kell megoldani, hogy az ilyen célból
kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá.

2.10.

1.2.
A 2/2021. számú országos főállatorvosi határozat 2.2. pontjának alpontjaiban elrendelt
intézkedéseket a szigorúan korlátozott területen az alábbiakban részletezett feltételeket kell
végrehajtani.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Az ASP első megállapítást követően az SZKT-n meg kell tiltani a vaddisznók társas és egyéni
vadászatát is. Ezen felül valamennyi egyéb vadászható állatfajra vonatkozóan a társas
vadászatokat és az egyéni vadászatokat ideiglenesen fel kell függeszteni.
Egyéni vadászatot - minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével - az első
megállapítást követően – tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre – a Helyi
Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: HJK) vezetője engedélyezheti, amennyiben az SZKTről
folyamatos mintaküldés történik elhullott vaddisznókból a 8. függelék szerint. Egyéni és társas
vadászatot - minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével – a HJK
vezetőjének engedélyével és csak az állategészségügyi hatóság által tartott járványvédelmi
képzésen (a továbbiakban: járványvédelmi vadászképzés) részt vett és ott eredményes vizsgát tett
vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a járványvédelmi vadászképzés eredményes
elvégzését igazolni nem tudja, az SZKT-n csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász
kíséretében vadászhat.
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 mintaküldés elhullott vaddisznókból
virológiai vizsgálat céljára a 8. függelék szerint. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat
tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal – a HJK vezetője által meghatározott módon - kell
írásban benyújtania. A kérelemben minden esetben a 7. függelék 1.1. pontjában foglalt adatokat – a
zsigerelés helye GPS koordinátáinak kivételével – az egyéb állatfajok vonatkozásában is meg kell
adni. A társas vadászaton részt vevők adatait (vadászjegy száma vagy név, lakcím) a vadászat
során rögzíteni kell és két évig meg kell őrizni, az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.
További feltétel, hogy vadászterület illetékes tájegységi fővadászának szakvéleménye alapján a
területileg illetékes vadászati hatóság hozzájárulását adja a társas vadászat megtartásához a
vadászatra kijelölt területen. Abban az esetben, ha az adott területen nem kerül sor a 2.2.2.4.1 pont
szerint vaddisznók csoportos diagnosztikai kilövésének engedélyezésére, az engedélyben (és a
hozzájárulásban is) szerepelnie kell, hogy a) a vadászatra kijelölt terület térbeli kiterjedése nem
haladja meg a 300 hektárt; b) a vadászatra kijelölt területen vaddisznó búvóhely nincs; c) a
vadászatra kijelölt területen belül vaddisznó jelenlétére utaló egyéb jel 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.
Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében az ASP-re gyanút keltő tüneteket (elsősorban
kifejezett mozgászavar vagy véres váladék ürülése a testnyílásokból) tapasztal, 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
megfelelően kell eljárnia.
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

A vadászatra jogosultak az Éltv. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségük
teljesítése érdekében a 2.2.2.3 pontban foglaltak végrehajtásával egyidőben kötelesek a HJK felé –
a HJK vezetője által megadott módon bejelenteni minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót. A
bejelentést a hulla észlelését követően minél előbb meg kell tenni és annak tartalmazni kell a hulla
fellelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a helyszín részletes leírását.
A bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadász az általa talált elhullott vaddisznóról
köteles haladéktalanul tájékoztatni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e
kötelezettségre felhívnia az érintettek figyelmét.
Az SZKT-n azonnal meg kell kezdeni az elhullott vaddisznók rendszeres keresését, amely
tevékenységet a hivatásos vadásznak dokumentálnia kell. Az elhullott vaddisznók megtalálásáért
állami kártalanítás jár.
A HJK-nak gondoskodnia kell arról, hogy minden elhullottan talált és gázolt vaddisznóhulla esetében
– a megerősített passzív surveillance keretében – a 2. függelékben foglaltaknak megfelelő
mintavétel és mintaküldés történjen az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai
vizsgálat céljából. A mintavételt elsősorban hatósági állatorvossal vagy szolgáltató állatorvos Éltv.
szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani, de szükség esetén más megfelelő
jártassággal rendelkező személy (pl. vadhúsvizsgáló, hivatásos vadász) is aktív közreműködésre
kötelezhető. Az aktív közreműködésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést
követően kell kiadni. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
Az SZKT-n minden elhullottan talált és gázolt, a megerősített passzív surveillance keretében
vizsgálatra kerülő vaddisznót ASP fertőzöttségre gyanúsnak kell tekinteni és a továbbiakban az erre
vonatkozó szakmai útmutatóban részletezettek szerint kell eljárni.
A Nemzeti Referencia Laboratórium (Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága, a
továbbiakban: Nébih ÁDI) minden elhullott vaddisznóból virológiai (PCR) vizsgálatot végez. Pozitív
eredmény esetén a területen való első megállapításkor vírusizolálásra és szekvenálásra is sor kerül.
A tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznókból minden esetben mintát kell venni az ASP
kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából. A mintavétel során az elhullott
vaddisznókra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
Az SZKT-n a betegség első megállapítását követően a HJK-nak az állománygyérítés érdekében
egyéni diagnosztikai kilövést kell elrendelnie, illetve a 2.2.2.1.3. pontban foglaltak betartása mellett
engedélyezheti a vaddisznók csoportos diagnosztikai kilövését. Csoportos diagnosztikai kilövés
csak ott engedélyezhető, ahol az adott VGE területén az első pozitív eset megállapításától már
legalább három hónap eltelt, a VGE területéről az utolsó hónapban legalább az előző két hónap
átlagának megfelelő számú, elhullottan talált vaddisznóból került sor mintaküldésre, valamint az
utolsó hónapban az ASP viropozitív eredmények száma csökkent. További feltétel, hogy a
csoportos diagnosztikai kilövés helyétől mért három km-es sugarú körön belül nem lehet
alacsonyabb kockázatú terület. A vadászatra jogosult sem írott, sem íratlan formában nem
korlátozhatja vagy tilthatja, és nem szankcionálhatja a kocák és a süldők kilövését.
A diagnosztikai kilövés csak az arra vonatkozó aktív közreműködésre kötelező határozat alapján
végezhető.
A vadászati hatóság által engedélyezett fényszóró a diagnosztikai kilövés során is használható.
A kilövés végrehajtására a vadászatra jogosultat, vagy ha az eredményes végrehajtás érdekében
szükséges, a mintavételre is alkalmas természetes személyt kell aktív közreműködésre kötelezni.
Csak olyan személyek kötelezhetőek aktív közreműködésre, akik a járványvédelmi vadászképzést
eredményesen teljesítették. Természetes személyek aktív közreműködésre kötelezése esetén az
érintett vadászatra jogosult, a vadászati hatóság és a tájegységi fővadász javaslatot tehet a
feladatot végrehajtó személyre, illetve személyekre. A diagnosztikai kilövésre aktív közreműködésre
kötelezettet a kilövés elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg.
Minden állománygyérítés céljából kilőtt egészségesnek látszó egyedből a 4. függelék szerint kell
mintát venni. E testek nem használhatók fel, azokat a mintavétel után állami költségre
ártalmatlanítani kell. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után
állami kártalanításra jogosult.
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2.4.7.

2.4.8.
2.4.9.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.
2.6.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

Az SZKT-n állománygyérítés érdekében diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a Nébih
ÁDI virológiai (PCR) és szerológiai (Ab-ELISA) vizsgálatot végez. A beküldő állatorvosnak a kísérő
iratra (megrendelőre) fel kell vezetnie az „Állománygyérítés céljából kilőtt vaddisznó” szöveget.
A diagnosztikai kilövést fel kell felfüggeszteni, ha a vadászatra jogosult területéről nem történik
virológiai vizsgálat céljára rendszeresen mintaküldés elhullott vaddisznókból (8. függelék)
Belterületen történő kilövés esetén minden esetben értesíteni kell az illetékes vadászatra jogosultat.
Ha a kilövést végrehajtó a mintavételre és a test ártalmatlanítására vonatkozóan nem rendelkezik
aktív közreműködésre kötelezéssel, akkor az illetékes vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell a
mintavétel és az ártalmatlanítás végrehajtásáról. A feladatra aktív közreműködésre kötelezettet a
feladat elvégzéséért állami kártalanítás illeti meg.
Az SZKT-n elhullottan talált, valamint gázolt, és a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók
(vaddisznóhulla) ártalmatlanítását 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban kell
végezni. Ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a vaddisznó testek összegyűjtésére és az
ártalmatlanításra való elszállításig történő tárolására. Az állomány gyérítés érdekében diagnosztikai
célból kilőtt egészségesnek látszó vaddisznó testeket is ezekre a gyűjtőhelyekre kell beszállítani. A
gyűjtőhelyen minden nap át kell venni a vaddisznó testeket és nyilvántartást kell vezetni a be- és
kiszállításról. A virológiai vizsgálat céljából történő mintavételt is a gyűjtőhelyen kell elvégezni. A
gyűjtőhely üzemeltetéséért állami kártalanítás jár.
A vaddisznóhullák (beleértve a gázolt vaddisznók hulláját is), valamint a diagnosztikai célból kilőtt
egészségesnek látszó vaddisznó testek gyűjtőhelyekre történő beszállítására a vadászatra
jogosultakat vagy más arra alkalmas jogi személyeket, illetve természetes személyeket kell aktív
közreműködésre kötelezni. A beszállítás során a csorgás és csepegés mentességet biztosítani kell,
összhangban 5. függelék 1. pontjában foglalt, a testek szállítására vonatkozó rendelkezéssel. A
feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
Ha az 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő feldolgozás akadályba
ütközik, akkor az 5. függelékben foglalt részletes szabályok szerint kell eljárni. A vaddisznóhullák
esetében (a gázolt vaddisznók kivételével) a feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
Az ártalmatlanítás 2.2.2.5.3. pont szerinti elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés
kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést.
Aktív (célzott) surveillance: Az SZKT-n tilos a vaddisznók vadászata, ennek megfelelően az aktív
(célzott) surveillance program az állomány gyérítése érdekében a 2.2.2.4. pontban meghatározott
feltételek szerint engedélyezett diagnosztikai célú kilövések esetében vett minták vizsgálatával
valósul meg.
Az SZKT-n teljes vadászati tilalom érvényes a vaddisznók vonatkozásában, az állománygyérítés
érdekében kizárólag diagnosztikai kilövést lehet elrendelni vagy engedélyezni a 2.2.2.4. pontban
foglaltak szerint. Minden diagnosztikai célból kilőtt egyed testét a 2.2.2.5. pont szerint
ártalmatlanítani kell.
Eltérően a 2.2.2.7.1 pontban foglaltaktól a HJK vezetője a vadászatra jogosult írásbeli kérelme
alapján eseti engedélyt adhat arra, hogy az SZKT-n az állománygyérítés érdekében diagnosztikai
célból kilőtt egyedek egy részét a vadászatra jogosult magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó az
SZKT-n belül felhasználhassa, illetve a trófeát kikészíthesse.
A felhasználásra és/vagy a trófea kikészítésre csak a negatív virológiai (PCR) eredmény
megérkezést követően kerülhet sor, addig a testet vadászatra jogosultnak kell a HJK által
jóváhagyott helyen és módon tárolnia. Az egyedi engedély alapján fogyasztásra kerülő testek után
állami kártalanítás nem illeti meg a vadászatra jogosultat, de a zsigerek vagy az el nem fogyasztott
testrészek ártalmatlanítása állami költségre történik Trófea kikészítése esetén, ha a test nem kerül
felhasználásra, a fel nem használt testért állami kártalanítás illeti meg a vadászatra jogosultat. A
zsigereket, az el nem fogyasztott testrészeket, illetve a trófea kikészítése után a vaddisznó fel nem
használt testét a vadászatra jogosultnak a 2.2.2.5. pont szerinti gyűjtőhelyre kell szállítania.
Ha a virológiai vizsgálat eredménye nem negatív, akkor a nem negatív eredményt adó egyed testét
és mindazokat a vaddisznó testeket, amelyekkel érintkezhetett el kell kobozni és 1. kategóriájú
melléktermékként ártalmatlanítani kell. A tárolót a kitárolás után takarítani és fertőtleníteni kell. Az
elkobzott testekért – mint megsemmisített termékért - állami kártalanítás jár.
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2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.10.

Élő, vadon élő vaddisznó (beleértve a vadaskertben élő vaddisznókat is) SZKT-n belüli és SZKT-n
kívülre irányuló mozgatása tilos.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadasparkot az SZKT elrendelését követő 90 napon
belül kettős kerítéssel kell körülvenni vagy más, az illetékes megyei főállatorvos által – a tájegységi
fővadász véleményének figyelembevételével – elfogadott módszerrel kell megakadályozni a
szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést. Nincs szükség kettős kerítésre akkor, ha a
vadasparkot teljes egészében kerítés veszi körül és a vaddisznókat azon belül is egy másik
kerítéssel körülvett helyen tartják, továbbá ez a kerítés egyetlen szakaszán sem egyezik meg a park
külső kerítésével.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a HJK-nak intézkednie kell arról,
hogy a vadaskertben található vaddisznó állomány az adott vadászati év végéig diagnosztikai
kilövés keretében, a diagnosztikai kilövésre vonatkozó kártalanítási szabályok mellett felszámolásra
kerüljön. Amennyiben a vadaskert SZKT-ba való bekerülése és a vadászati év vége között
kevesebb, mint fél év van hátra, a felszámolás időtartamát maximum fél évben kell meghatározni.
Minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadfarm esetében a HJK-nak intézkednie kell, hogy a
vadfarmon tartott vaddisznóállomány az SZKT-ba kerülést követő fél éven belül felszámolásra
kerüljön. A vadfarmok kiürítésének részletes szabályait a 9. függelék tartalmazza. A felszámolt
állományért az állatok tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg.
Vadfarm létesítésére vonatkozó engedélyt az SZKT fennállásának időtartama alatt az engedélyező
hatóság csak a vaddisznóktól eltérő állatfajokra vonatkozóan adhat ki és a folyamatban lévő
eljárások során a vaddisznó vadfarmra történő betelepítését fel kell függeszteni.
A HJK-nak gondoskodnia kell arról, hogy az SZKT-n minden csoportos diagnosztikai kilövést
kérelmező vadászatra jogosult a kilövés végrehajtása során biztosítsa és alkalmazza az alapvető
járványvédelmi előírásokat. Azoknak a vadászatra jogosultaknak a listáját, amelyeket teljeskörűen
ellenőrizni kell, a vadászati év lezárása után az OJK megküldi a HJK számára. Amennyiben
szükséges, az OJK az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyveket bekérheti, illetve maga vagy
megbízottja által felülvizsgálatot végezhet.
A HJK-nak gondoskodnia kell arról, hogy a gyűjtőhelyet üzemeltetők az ASP elleni védekezéssel
kapcsolatosan elrendelt rájuk vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából, vadászati
évente legalább egyszer teljeskörűen ellenőrzésre kerüljenek.
A vadászati év lezárását követően a HJK-nak minden vadászatra jogosult esetében haladéktalanul
össze kell vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak jelentett elhullott
vaddisznók száma és a megmintázott hullák száma megegyezik-e. Ha a két adat között 2%-ot
meghaladó eltérés mutatkozik, a HJK köteles kivizsgálni annak okát.
Amennyiben a vadászatra jogosult a mentesítési tervben előírt kötelezettségének nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerláncfelügyeleti szervnek bírságot kell kiszabnia, vagy egyéb intézkedést kell elrendelnie.
A takarmányozás szabályai: Az SZKT-n a szabadtéri vaddisznóállomány fenntartó célú etetése tilos.
A diagnosztikai kilövés, illetve annak előkészítése céljából a vadászatra jogosult leshelyenként
hetente 10-15 kg takarmányt helyezhet ki a leshelyek közelében kialakított szórókon. Élve befogó
berendezés üzemeltetése esetén berendezésenként és alkalmanként 10-15 kg takarmány
használható. A vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie az e célból felhasznált
takarmányokról (hova, mikor, milyen, mennyi takarmányt helyezett ki), a nyilvántartást legalább két
évig meg kell őrizni és azt az ellenőrző hatóságnak be kell tudni mutatni. Egyéb fajok etetését úgy
kell megoldani, hogy az ilyen célból kihelyezett takarmányhoz a vaddisznó ne férhessen hozzá. A
HJK-nak ki kell dolgoznia e rendelkezés betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárást.

2.
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A fertőzött terület SZKT-n kívüli, valamint SZKT-n található sertéstartókra egységesen vonatkozó
járványügyi követelmények a 2/2021. OFÁ határozat 2.3. pontjai szerint az alábbiak:
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
3.3.1.

A HJK-nak gondoskodnia kell arról, hogy a fertőzött terület elrendelését követő 60 napon belül a
fertőzött területen található valamennyi sertéstartó gazdaságot felkeresésre kerüljön a
sertésállományok korcsoportonkénti összeírása, valamint az állattartók járványügyi tájékoztatása, a
fertőzött területen minden sertéstartó számára kötelezően betartandó „Jó Sertéstartási Gyakorlat”
nyomtatott formában történő átadása céljából. A tájékoztatásnak ki kell térnie a tartók azon
kötelezettségére, hogy a sertéstartásban bekövetkező változást (tartás befejezése, szüneteltetése,
újraindítása, tartási hely változása stb.) be kell jelenteniük a területileg illetékes állategészségügyi
hatóságnak. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató
állatorvosok, vagy egyéb természetes személyek Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével
kell megoldani. A feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
A HJK az összeírás eredménye, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján köteles besorolni az
alábbi kategóriákba a fertőzött terület SZKT-n kívüli részén tartott sertésállományokat: nagylétszámú állományok - kislétszámú árutermelő állományok, - kislétszámú nem árutermelő
állományok.
A HJK-nak fel kell mérnie, hogy az illetékességi területén lévő sertésállományok között vannake
ideiglenesen vagy tartósan kültéren tartott állományok. Az ilyen állományokról külön nyilvántartást
kell vezetni.
A nagylétszámú vagy kislétszámú állományok közé való besorolásnál az Állat-egészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: ÁSZ) 1. számú
függeléke szerinti meghatározásokat kell alapul venni. A nagylétszámú állományok mindegyikét
egyben árutermelő állománynak is kell tekinteni, továbbá minden olyan kislétszámú sertésállományt
árutermelő állománynak kell besorolni, amelyben a sertéseket nem saját fogyasztás céljából tartják.
Kislétszámú nem árutermelő az az állomány, ahol tenyészsertéseket (sem kocát, sem kant) nem
tartanak, a sertéseket kizárólag saját fogyasztás céljára hizlalják, sem a sertések, sem a belőlük
készült termékek nem hagyják el a tartási helyet.
Mindaddig, amíg a terület nem kerül közepes vagy alacsony kockázati besorolás alá, a 2.3.3.1.1
pontban foglaltakat háromévente, a 2.3.3.1.2-2.3.3.1.3. pontokban foglaltakat évente legkésőbb a
tárgyév végéig el kell végezni.
Azonnali intézkedések a sertésállományokban: A HJK ASP-vel fertőzött terület elrendelését
követően haladéktalanul hatósági megfigyelés alá helyezi a sertéstartó gazdaságokat, és elrendelni
az alábbiakat:
Valamennyi gazdaságban a sertéseket korcsoportok szerinti nyilvántartásba kell venni a 2.3.3.1.1
pont szerint.
A gazdaságban lévő összes sertést a szállásán vagy más olyan helyen kell tartani, hogy
vaddisznókkal ne érintkezhessenek,
A sertéstartó gazdaságokban takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne
férhessenek hozzá.
A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő kéz és lábfertőtlenítő eszközt
kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni.
A sertéstartó gazdaságok személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a
sertéstartó gazdaságokba be- vagy onnan kilép, köteles betartani az ASP elhurcolásának
megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket.
A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó
gazdaságba.
Tilos a sertéstartó gazdaságba bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét,
illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.
Mind a nagylétszámú, mind kislétszámú állományok esetében a HJK-nak fokozott figyelmet kell
fordítania az ÁSZ-ban részletezett általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) előírások
betartatására. Az ÁSZ-ban foglaltakon túl valamennyi sertéstartónak be kell tartania a 6.
függelékben foglalt, az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános
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járványvédelmi (biológiai biztonsági) követelményeket is. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek
minden sertéstartó gazdaságban végrehajtott ellenőrzés során ki kell térnie e követelmények
betartására, különösen az élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartásának
ellenőrzésére. Az érintett sertésállományt állami kártalanítás nélkül le kell ölni, ha bizonyítást nyer,
hogy az élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.
3.3.2. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, vagy más, a HJK vezetője által elfogadott
módszerrel kell megakadályoznia a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt,
amely a gazdaság zártságára vonatkozó előírásnak a fertőzött területté nyilvánítástól számított 90
napon belül nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.
3.4. A kislétszámú házisertés-állományokra vonatkozó speciális járványvédelmi (biológai biztonsági)
előírások:
3.4.1. Minden sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat
tartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban,
állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés stb.) Az állománynyilvántartást
és az állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás,
állattartói nyilatkozat) szigorúan meg kell őrizni (minimum 3 év).
3.4.2. Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi
felelős, böllér, rokon, ismerős stb.), akik a sertések közelébe mentek vagy velük érintkezhetnek.
3.4.3. Csak az állatok tulajdonosa vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló
gazdasági udvarba.
3.4.4. Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát és lábbelit kell használni.
3.4.5. A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábfertőtlenítő használatát követően
lehet szabadon be- és kilépni.
3.4.6. Idegenek (szomszéd, vadász stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó
által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és
védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe, amelyet dokumentálni is kell (ki, mikor,
miért).
3.4.7. Járműforgalom: Bármilyen jármű csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó
gazdasági udvarrészbe.
3.4.8. Az állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az állomány-nyilvántartásban is fel kell
vezetnie (állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának
feljegyzése).
3.4.9. Állandóan vagy időszakosan karámban tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertéseket
kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések egymástól való távolsága legalább 0,5
méter kell, hogy legyen, és úgy kell kialakítani, hogy a két sor közötti közrezárt terület rendszeres
karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja
a bent tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan
körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának
megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen
zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges,
megfelelő távolságra (minimum 0,5 méter) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres
karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen.
3.4.10.
A fertőzött területen lévő sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő a járási
főállatorvosnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi
kockázat alapján dönt a szükséges vizsgálatok (szükség esetén virológiai vizsgálat céljából történő
mintaküldés) előírásáról. Amennyiben a járási főállatorvos – a kockázatok mérlegelése alapján –
szükségesnek ítéli, az Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvos elvégzi a
levágásra kerülő sertés vizsgálatát, a mintavételt és mintaküldést. A feladat elvégzéséért állami
kártalanítás jár.
3.5.1. A sertéstartóknak az Éltv. 18. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt bejelentési kötelezettségük
teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak,
ha az ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá, ha sertésük elhullott vagy
megbetegedett. Ha az állattartó ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor
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3.5.2.

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

közvetlenül a HJK-nak vagy a járási főállatorvosnak, valamint a Nébih zöld számán (+36/80/263244) keresztül is bejelentést tehet a megadott határidőn belül.
Ha a szolgáltató állatorvos az ASP vagy a klasszikus sertéspestis gyanúját állapítja meg az erre
vonatkozó szakmai útmutatóban leírtak alapján, akkor haladéktalanul jelentést kell tennie a HJKnak.
A HJK-nak késlekedés nélkül vizsgálatot kell végeznie a helyszínen a gyanú megerősítése, illetve
kizárása céljából. Ha a helyszíni vizsgálat során a gyanú megerősítésre kerül, akkor a 98/2003.
(VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési
zárlat elrendelését és laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavételt. A megfigyelési zárlat
magában foglalja az alábbi intézkedéseket:
a gazdaságban található sertéseket korcsoport szerint nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartást
naprakészen kell vezetni, beszámítva a fertőzésgyanús időszak alatt történt elléseket és
elhullásokat is, és minden korcsoportban fel kell tüntetni a beteg, elhullott vagy feltehetően fertőzött
sertések számát;
a nyilvántartást a hatósági állatorvosnak minden látogatáskor ellenőriznie kell;
a gazdaságban lévő összes sertést a szállásában kell tartani vagy a gazdaságon belül olyan helyre
kell elzárni, ahol el lehet különíteni a fertőzöttségre gyanús állatokat;
a gazdaságba nem hozható be, illetve onnan nem vihető ki sertés, továbbá a járási hivatal az
állatmozgások tilalmát szükség esetén kiterjesztheti más állatfajokra is
a hatósági állatorvos engedélye nélkül a gazdaságból nem vihető ki a sertéshús,
sertéshúskészítmény, -ondó, -petesejt, -embrió, takarmány, eszközök, anyagok, sertéshulla vagy
olyan hulladék, amely feltételezhetően terjesztheti az ASP-t, továbbá azok nem bocsáthatók
kereskedelmi forgalomba sem;
személyek és járművek a gazdaságon belül a hatósági állatorvos írásos engedélyével
közlekedhetnek;
a gazdaság, valamint a sertésistállók be- és kijáratánál fertőtlenítést kell végezni, ezért aki belép az
istállókba vagy kilép onnan, annak be kell tartania az ASP vírusa széthurcolásának
megakadályozására kiadott hatósági előírásokat;
a gazdaság elhagyása előtt valamennyi szállítóeszközt gondosan fertőtleníteni kell, továbbá az ott
dolgozók kizárólag a hatósági állatorvos engedélyével, fertőtlenítés és átöltözés után hagyhatják el
a gazdaságot; továbbá i) járványügyi vizsgálatot kell végezni.
Az ASP hatóságilag megerősített gyanújakor a HJK-nak haladéktalanul gondoskodnia kell a
mintáknak a Nébih ÁDI legközelebbi telephelyére való szállításáról. A gyanú megerősítéséről a
megyei főállatorvost haladéktalanul értesíteni kell. A megyei főállatorvos az országos főállatorvost
24 órán belül köteles értesíteni. A mintavétel során a 2. függelékben meghatározottak szerint kell
eljárni.
Ha a szolgáltató állatorvos kizárja az ASP gyanúját, de a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen
elhullott, vagy annak 40 ℃ feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a
lázas állat a gyógykezelés ellenére elhullott, akkor a szolgáltató állatorvosnak az ilyen egyedből
(vagy egyedekből) laboratóriumi vizsgálat céljára - a megerősített ASP passzív surveillance
keretében - mintákat kell küldenie a Nébih ÁDI legközelebbi telephelyére. A mintavétel során a 2.
függelékben meghatározottak szerint kell eljárni. A beküldés ebben az esetben a laboratóriumi
vizsgálatra szánt mintákat összegyűjtő központi körjárat használatával is történhet.
Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és - amennyiben tudomására jutott - a
szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a HJK-nak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az
elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett.
Ha a fenti pontban meghatározott nagyarányú elhullásról értesül a HJK, akkor a helyszínen
haladéktalanul klinikai és kórbonctani vizsgálatot köteles végezni. Az ASP gyanújának megerősítése
esetén a 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési
zárlat elrendelését és laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavételt. A gyanú kizárása esetén
megfigyelési zárlatot nem kell elrendelni, de - a megerősített ASP passzív surveillance keretében mintát kell venni, ha az állományban hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan
egyed található az állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az
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3.5.7.

3.5.8.

3.6.1.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.
3.7.4.

3.7.5.

állomány lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás. A mintavétel során a 2.
függelékben meghatározottak szerint kell eljárni.
A HJK-nak intézkednie kell, hogy a fertőzött területen tartott kislétszámú sertésállományok esetében
az elhullott és a sertéstartók által bejelentett minden 2 hónaposnál idősebb házisertésből – a
megerősített passzív surveillance keretében - megtörténjen az ASP kizárására, illetve
megerősítésre irányuló laboratóriumi vizsgálat. A mintavétel végrehajtására szolgáltató
állatorvosokat kell igénybe venni aktív közreműködésre kötelezéssel. Az aktív közreműködésre
kötelezésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A
feladat elvégzéséért állami kártalanítás jár.
A HJK-nak intézkednie kell, hogy a fertőzött területen tartott nagylétszámú sertésállományok
esetében hetente legalább két elhullott, két hónapnál idősebb sertésből mintavétel és virológiai
vizsgálat céljából a Nébih ÁDI-ba mintaküldés történjen a megerősített passzív surveillance
keretében, ha a heti elhullás elérte vagy meghaladta ebben a korcsoportban a kettőt a
gazdaságban. Ezen felül csak akkor kell további elhullott egyedből mintát venni, ha az ASP-re
gyanús vagy – összhangban a 2.3.3.5.4. ponttal - a sertés előzetes tünetek nélkül vagy a
gyógykezelés ellenére hullott el. Ezekben az esetekben a mintaküldés a gazdaságot ellátó
szolgáltató állatorvos kötelessége.
A fertőzött területen elhullott házisertések hulláját 1. vagy 2. kategóriájú állati eredetű melléktermék
feldolgozó üzemben kell ártalmatlanítani. Figyelemmel a betegség területen való jelenlétére, a
fertőzött területen lévő kislétszámú gazdaságok esetében a HJK-nak kell - az Éltv., a 74/2013. (VIII.
30.) VM rendelet és a 2021/605 bizottsági végrehajtási rendelet foglaltak megfelelően gondoskodnia az elhullott házisertések testének bejelentendő állatbetegség megelőzése során
keletkezett állati eredetű melléktermékként történő ártalmatlanításáról.
Amennyiben a sertések származási létesítménye nem felel meg a 2.3.3.7.2-2.3.3.7.7 pontokba
foglalt előírásoknak, az ott tartott sertések nem hagyhatják el a fertőzött területet. Élő sertés
továbbtartásra történő kiszállítása csak összefüggő, azonos kockázati besorolású területen belül,
csak azonos vagy alacsonyabb járványügyi felkészültségű gazdaságba történhet. Az állatok
azonnali vágásra csak összefüggő, azonos kockázati besorolású területen belüli vágóhídra
szállíthatók, ahol ezen állatok elkülönített vágása, feldolgozása és a belőlük előállított termékek
különleges állategészségügyi vagy azonosító jelölése biztosított. Az ilyen sertésekből előállított friss
hús és húskészítmény kizárólag Magyarországon belül forgalmazható.
Élő sertések a fertőzött területen kívülre, illetve a fertőzött területen belül szabadon, továbbtartásra
vagy azonnali vágásra csak akkor szállíthatók, ha a gazdaság járványügyi rendszere megfelel a
kiemelt járványügyi előírásoknak és intézkedéseknek (10. függelék). A gazdaságnak évente két
alkalommal hatósági állatorvos, vagy vele azonos jogállású személy által végzett ellenőrzés során,
dokumentált módon kell az előírásoknak megfelelnie.
A gazdaságnak rendelkeznie kell a járási hivatal főállatorvosa által jóváhagyott, a 10. függelék 1. c)
pontjának megfelelő járványvédelmi intézkedési tervvel.
A továbbtartásra szállítandó sertéseket a kiszállítás időpontját megelőző legalább 30 napos
időszakban, vagy – ha azok 30 naposnál fiatalabbak – születésük óta a feladó létesítményben kell
tartani. Ebben az időszakban fertőzött területről tartott sertést tilos az adott létesítménybe, vagy
azon járványügyi egységbe bevinni, ahol az elszállítandó sertéseket elkülönítve tartják. A fertőzött
területről érkező sertéseknek az ASP-re meghatározott nyomon követési időszakban, azaz 15 napig
a rendeltetési létesítményben kell maradniuk.
A gazdaságból a 2.3.3.5.7-2.3.3.5.8 pontokban leírtakkal összhangban minden héten PCR
vizsgálatra mintát kell küldeni minden járványügyi egységből az első két 60 naposnál idősebb, vagy
annak hiányában az elválasztást követően elhullott sertések hullájából. Az kiszállítást megelőző 15
napon belül virológiai (PCR) vizsgálat céljából alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi
állatból, amely lehetővé teszi a létesítményben tartott állátok számának megfelelően 95%-os
biztonsággal a 10%-os előfordulási gyakoriság kimutatását. A vérminták felének az elszállításra
kerülő sertésekkel egy légtérben tartott állatokból, a másik felének a létesítmény egyéb járványügyi
egységeiből kell származnia.
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3.7.6. A kiszállítást megelőző 24 órán belül hatósági - jogosult vagy egyéb módon kijelölt - állatorvosnak
klinikai vizsgálatot kell végeznie a létesítményben tartott és a mozgatni kívánt állatokra
vonatkozóan, amely vizsgálat magába foglalja a 2.3.3.7.4 pont szerint meghatározott számú sertés
hőmérőzését is.
3.7.7. A mozgatást kizárólag az állatokért felelős személy által kijelölt, a szállítási dokumentumokban
rögzített útvonalon, a fő közúti és vasúti útvonalakat előnyben részesítve kell megtervezni és
végrehajtani. A szállítójárművekre vonatkozó minimum követelményeket a 11. függelék tartalmazza.
A szállítmány (akár továbbtartásra, akár azonnali vágásra) csak a Nébih honlapján megtalálható,
kijelölt létesítménybe indítható. A szállítmányt kísérő állatorvosi bizonyítványon, vagy ahhoz
mellékletként csatolt igazoláson minden esetben fel kell tüntetni az alábbi szöveget, és hatósági
állatorvos által le kell igazolni: „Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2021/605 bizottsági
végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően II.
típusú, korlátozás alatt álló körzetben tartott sertésfélék”.
3.7.8. A fertőzött területen tartott sertésekből származó szaporítóanyag az összefüggő fertőzött területen
kívülre, Magyarország területén csak akkor forgalmazható, ha a gazdaság a 30 napos bennállási
kötelezettség kivételével teljesíti a 2.3.3.7.2 – 2.3.3.7.6 pontokban foglaltakat. A szaporítóanyag
gyűjtését megelőző 30 napon belül fertőzött területről nem szállítható be élő sertés a létesítménybe.
3.8.1. A 2.3.3.7 pontban foglaltakon túl másik tagállamba történő szállítás (akár továbbtartás, akár
azonnali vágás) esetén az alábbiakat is be kell tartani.
3.8.2. Fertőzött területről csak másik tagállam II-III. típusú, korlátozás alatt álló körzetébe lehet sertéseket
kiszállítani.
3.8.3. A szállítmány indítása előtt a területileg illetékes járási állategészségügyi hatóságnak a szállítás
kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a szállítóeszközre, a szállítmányra és az
útközben bekövetkező rendkívüli eseményekre vonatkozóan eljárásrendet kell kialakítania és
működtetnie a Rendelet 26. cikkében leírtaknak megfelelően (un. terelőeljárás). A szállítmány
berakodása után a hatósági állatorvosnak a szállítóeszközt haladéktalanul plombával kell lezárnia.
3.8.4. Amennyiben a szállítmány nem összefüggő fertőzött területen halad át, az afrikai sertéspestis
terjedése ellen hozott hazai intézkedéseket az áthaladás helye szerinti és a fogadó tagállammal a
sertések mozgatása előtt jóvá kell hagyatni. Erről a központi hatóságnak haladéktalanul
tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot. Ilyen sertésszállítások indítását csak az
Országos Járványvédelmi Központ előzetes jóváhagyása után engedélyezheti a területileg illetékes
megyei állategészségügyi hatóság.
3.8.5. A szállítmányt kísérő állategészségügyi (TRACES) a bizonyítványon fel kell tüntetni, vagy külön
opcióként – ha az a bizonyítványban szövegesen már rendelkezésre áll –hatósági állatorvosnak le
kell igazolni: „Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2021/605 bizottsági végrehajtási
rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően II. típusú,
korlátozás alatt álló körzetben tartott sertésfélék”
3.8.6. Fertőzött területről élő sertésfélék harmadik országba történő kiszállítása tilos.
3.8.7. A fertőzött területen tartott sertésekből származó szaporítóanyag harmadik országba nem
szállítható. Közösségen belül csak másik tagállam II. és III. típusú, korlátozás alatt álló területére
szállítható a HJK előzetes engedélyével, az OJK hozzájárulásával és a fogadó tagország
jóváhagyásával. A HJK az engedélyt az alábbi feltételek teljesülése szerint adhatja meg:
a) Az származási létesítmény megfelel a 2.3.3.7.8. pontban foglaltaknak.,
b) A származási létesítmény a 2021/605 bizottsági végrehajtási rendelet 32. cikk (2) pont szerinti
előírásainak megfelelően szerepel a Nébih honlapján.
3.9.1. Az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom
következetes betartását minden sertéstartó gazdaságban történő ellenőrzés során vizsgálnia kell az
állategészségügyi hatóságnak.
3.9.2. Az engedélyezett takarmányelőállítótól származó, nyilvántartott takarmányforgalmazótól vásárolt
keveréktakarmányokon kívül csak olyan helyben termesztett és betakarított, közvetlenül a
termőföldről származó gabona és szálas takarmány etethető, amely hatékony, az ASP vírust
ártalmatlanító kezelésen esett át, vagy amelyet felhasználás előtt legalább 30 napig vaddisznóktól
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elzártan tároltak. Fertőzött területről származó friss, lekaszált füvet és egyéb zöldtakarmányt
sertések takarmányozására felhasználni tilos.
3.9.3. A fertőzött területről származó szalmát, mielőtt azt sertések almozására használnák, 90 napig olyan
helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
3.9.4. A takarmányozáshoz felhasznált keveréktakarmányok, alapanyagok beszerzésének, a saját
előállítású takarmány-alapanyagok betakarításának, a várakozási idő betartásának dokumentálása
az állattartó feladata. Az alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, a várakozási idő
betartásának dokumentálása szintén az állattartó kötelezettsége. A nyilvántartást legalább 1 évig
meg kell őrizni.
3.10.1.
Minden sertéstartónak írásos állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell
kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az
állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó
figyelmét a hiányosságokra, és javaslatot kell tenni ezek kijavítására. A tájékoztatást dokumentálni
kell és minden érintettnek alá kell írnia.
3.10.2.
A mezőgazdasági földterületekre csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A
trágyázásra használt eszközök, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az
állattartó kötelezettsége.

Egy vadgazdálkodási egység fertőzötté nyilvánítását követően az ott található településeken az illetékes
Járási Hivatalnak gondoskodnia kell az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII.22.) FVM
rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint elrendelt zárlati intézkedések elrendeléséről, valamint a
fertőzött területek kislétszámú sertéstartóinak járványvédelmi készültésége tárgyában kelt, ÉFHÁT/39/2018.
számon kiadott rendelkezés a sertéstartók részére határidőben történő megküldéséről.
Jelen döntésben foglaltak azonnal végrehajtandók.
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
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt
megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (4030 Debrecen, Diószegi út 30.) 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.
IN DO KO L ÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának
ÁDI/2022/0044631/EK-T9M4MR iktatási számú eredményközlője alapján a Hajdú-Bihar megyei 901270
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kódszámú vadgazdálkodási egységéről származó vaddisznóból vett mintában afrikai sertéspestis betegség
került megállapításra.
A fentiekre tekintettel az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. §
(2) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3)
bekezdés u) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontjában, valamint és a 98/2003. (VIII.22.)
FVM rendelet 15. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg. Illetékességemet a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (VI. 23.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. §
(1) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Ákr. 50. § (2) bekezdésében
meghatározott ügyintézési határidőn belül hoztam meg. A határozatban foglaltak azonnal végrehajthatónak
nyilvánításáról az Ákr. 84. § a) bekezdésében alapján az afrikai sertéspestis fertőzésből származó súlyos
kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében
döntöttem.
A hatósági döntés véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése rendelkezik. A hatósági döntés közléséről
az Ákr. 85. § (1), (3) bekezdései rendelkeznek.
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.§-a. 113.§ (1) bekezdés a) pontja és 114.§ (1) bekezdése, valamint
a közigazgatási perrendtartásról szóló, 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 1.§ (1) bekezdése, 2.§ (1)
bekezdése, 4.§ (1) bekezdése, 7.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai, 12.§ (1) bekezdés, 17.§ a) pontja és a 18.§
(1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése
alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának szabályaira a Kp. 37-39.§-ai, míg a kereset
tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a 77. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.
Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos Kiadmányozási
Szabályzatáról szóló HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján az Agrárügyi Főosztály vezetője jogosult.
Debrecen, időbélyegző szerint
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Árokné dr. Toma Krisztina főigazgató nevében és megbízásából

dr. Tischler István
főosztályvezető

Erről értesülnek:
1. Hajdúhadházi Bocskai István Vadásztársaság, 901270-107, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 147.
(hivatali kapu)
2. Hajdúsámsoni Vadásztársaság, 901150-107, 4251 Hajdúsámson, Jánostava utca 1. (hivatali
kapu)
3. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (Guth 2), 902960-107, 4400 Nyíregyháza, Kótaji utca 29.
(hivatali kapu)
4. Szőke Rét Vadásztársaság, 903550-107, 4273 Hajdúbagos, külterület 0119 hrsz. (hivatali kapu)
5. Zrínyi Miklós Vadásztársaság, 902950-107, 4078 Debrecen, Haláp 361. (hivatali kapu)
6. Hajdúnánási Vadászok Vadásztársasága, 900550-108, 4080 Hajdúnánás, Gohér utca 17.
(hivatali kapu)
7. Hajdú Főnix Vadásztársaság, 901450-107, 4028 Debrecen, Homok u. 141. (hivatali kapu)
8. Béke Vadásztársaság, 900150-108, 4096 Újtikos, Fő u. 23. (hivatali kapu)
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9. Polgármente Vadásztársaság, 900250-108, 4090 Polgár, Bacsó u. 33. (hivatali kapu)
10. Folyás- Szilmeg Vadásztársaság, 900350-108, 4095 Folyás, Vajda János u. 1. (hivatali kapu)
11. Görbeházi Vadásztársaság, 900450-108, 4075 Görbeháza, Aradi út 33. (hivatali kapu)
12. Tedej Zrt., 900650-108, 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9. (hivatali kapu)
13. Hajdúnánás Kossuth Vadásztársaság 900660-108, 4080 Hajdúnánás, Kisfaludi utca 1. (hivatali
kapu)
14. Hajdúnánás Természetbarát Vadásztársaság, 900670-108, 4080 Hajdúnánás, Gohér utca 17.
(hivatali kapu)
15. Hajdúdorogi Nimród Vadásztársaság, 900750-108, 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 12. (hivatali
kapu)
16. Fülöpi Vadásztársaság, 900850-107, 4266 Fülöp, külterület 094/3 hrsz. (hivatali kapu)
17. "Mogyorós" Földtulajdonosi Vt. Ny. E., 900860-107, 4264 Nyírábrány, Kossuth u. 71. (hivatali
kapu)
18. Nyíradonyi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, 900950-107, 4254 Nyíradony Árpád tér 1.
(hivatali kapu)
19. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (Guth 1), 900960-107, 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29. (hivatali
kapu)
20. Agrárgazdaság Vadásztársaság, 901050-107, 4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6 hrsz. (hivatali
kapu)
21. Hajdúhadházi Nagyerdő Vadásztársaság, 901250-107, 4242 Hajdúhadház, Bajcsy Zs. utca 2.
(hivatali kapu)
22. Cégény Vadásztársaság, 901260-107, 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 33. (hivatali kapu)
23. Téglás Város Vadásztársaság, 901350-107, 4243 Téglás, Kossuth u. 12. (hivatali kapu)
24. Belsőerdő Vadásztársaság, 901551-107, 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 9. (hivatali kapu)
25. Hajdúböszörményi "SÓLYOM" Vadásztársaság, 901560-108, 4220 Hajdúböszörmény,
Tizenhárom vértanú utca 9. 1/5. (hivatali kapu)
26. Baraksó Vadásztársaság, 901570-112, 4220 Hajdúböszörmény, Külterület 187/85. hrsz. (hivatali
kapu)
27. Bezermen Vadásztársaság, 901580-108, 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 7. I/4.
(hivatali kapu)
28. Hajdúböszörményi Gazdálkodó Vadásztársaság, 901590-108, 4220 Hajdúböszörmény
Bottyán J. u. 4. (hivatali kapu)
29. Balmaz-Vad Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Egyesület, 901650-112, 4060
Balmazújváros, Szoboszlói u. 8. (hivatali kapu)
30. Balmazújvárosi Hubertus Sportvadász Egyesület, 901660-108, 4060 Balmazújváros, Hunyadi u.
6. (hivatali kapu)
31. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 901750-108, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (hivatali kapu)
32. Nagy Agyar Vadásztársaság, 901850-108, 4080 Hajdúnánás, Fáy Andárs. u. 29. (hivatali kapu)
33. Újszentmargitai Vadásztársaság, 901950-107, 4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6 hrsz. (hivatali
kapu)
34. Tiszacsege Vadásztársaság, 902050-108, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 6/b (hivatali kapu)
35. Sólyom Vadásztársaság, 902150-108, 4069 Egyek, Tiszaszőlő utca 4. (hivatali kapu)
36. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 902250-108, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (hivatali
kapu)
37. Hortobágyi Lúdtenyésztő Vadásztársaság, 902350-108, 4071 Hortobágy, Sóvirág tér 21.
(hivatali kapu)
38. Agropoint Kft., 902450-108, 4026 Debrecen, Hunyadi u. 10. fszt. 1. (hivatali kapu)
39. Hegyesi Szövetkezet, 902550-112, 4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40 hrsz. (hivatali
kapu)
40. Debreceni Hunor Vadásztársaság, 902650-112, 4033 Debrecen, Perzse utca 13. (hivatali kapu)
41. Agrotex Kft., 902660-112, 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. I. emelet (hivatali kapu)
42. Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság, 902670-112, 4211 Ebes, Alkotmány u. 26. (hivatali kapu)
43. Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Ker. Kft., 902750-108, 4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6
hrsz. (hivatali kapu)
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44. Egyetértés Vadásztársaság, 902850-107, 4002 Debrecen, Pac 18. (hivatali kapu)
45. Mikepércs Vadásztársaság, 902860-107, 4271 Mikepércs, Petőfi u. 67. (hivatali kapu)
46. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (Haláp), 903050-107, 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29. (hivatali
kapu)
47. Vámospércsi Farkasvölgye Vadásztársaság, 903150-107, 4287 Vámospércs, Bagaméri u. 1.
(hivatali kapu)
48. Berekböszörményi Vadásztársaság, 903250-105, 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
(hivatali kapu)
49. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (Bagamér), 903350-107, 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.
(hivatali kapu)
50. Érmelléki Vadásztársaság, 903360-107, 4281 Létavértes, Petőfi u. 42. (hivatali kapu)
51. Bagaméri Takó Vadászegyesület, 903370-107, 4286 Bagamér, Árpád u. 40. (hivatali kapu)
52. Liget Vadásztársaság, 903450-107, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 28. (hivatali kapu)
53. Hunyadi Vadásztársaság, 903650-107, 4130 Derecske, Köztársaság út 114. (hivatali kapu)
54. Hajdúszováti Vadásztársaság, 903750-112, 4212 Hajdúszovát, Arany János u. 38. (hivatali
kapu)
55. Földgáz Vadásztársaság, 903850-112, 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 82. (hivatali kapu)
56. Trófea Nádudvar Vadásztársaság, 903950-112, 4181 Nádudvar, Fő utca 119. (hivatali kapu)
57. Nádudvari Vadásztársaság, 903960-112, 4181 Nádudvar, Fő út 222. (hivatali kapu)
58. Püspökladányi Vadásztársaság, 904050-112, 4150 Püspökladány, Farkassziget Vadászház
0862/95 hrsz. (hivatali kapu)
59. Ladányi Földtulajdonosok Vt. Egyesület, 904060-112, 4150 Püspökladány, Dóra Tanya
0194/111. hrsz. (hivatali kapu)
60. Rákóczi Vadásztársaság, 904150-112, 4183 Kaba, Aranyosi útfél 10 km Pf.:9. (hivatali kapu)
61. Földesi Nimród Vadásztársaság, 904250-112, 4177 Földes, Debreceni utca 30/b. (hivatali kapu)
62. Barátság Vadász Közhasznú Egyesület, 904350-112, 4130 Derecske, Bajcsy Zs. út 86. (hivatali
kapu)
63. Berettyóvölgye Vadásztársaság, 904450-112, 4122 Gáborján, Fő utca 104. (hivatali kapu)
64. Kék-Kálló Vadásztársaság, 904460-112, 4133 Konyár, Széchenyi utca 16. (hivatali kapu)
65. Pocsaji Vadásztársaság, 904550-107, 4125 Pocsaj, Apáti telep 1. (hivatali kapu)
66. Kismarja-Berettyó Vadásztársaság, 904650-105, 4126 Kismarja, Bethlen u. 4. (hivatali kapu)
67. Kereki Vadásztársaság, 904750-105, 4127 Nagykereki, Dávid major tanya (hivatali kapu)
68. Petőfi Vadásztársaság, 904760-105, 4110 Biharkeresztes, 027/4 hrsz. (hivatali kapu)
69. Szentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság, 904850-105, 4100 Berettyóújfalu, Tinódi utca 95.
(hivatali kapu)
70. Herpály Földtulajdonosi Vadásztársaság, 904860-112, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca
32/2. (hivatali kapu)
71. Petőfi Vadásztársaság Nagyrábé, 904950-112, 4173 Nagyrábé-Füstpuszta, 020/2 hrsz. (hivatali
kapu)
72. Bihari Szent Imre Vadásztársaság, 904960-112, 4176 Sáp, Fő utca 13. (hivatali kapu)
73. Szerepi Túzokvédő Földtulajdonosi Vadásztársa, 905050-112, 4163 Szerep, Mikes Kelemen u.
3. (hivatali kapu)
74. Sárrétudvari Földtulajdonosok Vadásztársaság, 905060-112, 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 163.
(hivatali kapu)
75. Dózsa Vadásztársaság, 905070-112, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 3. (hivatali kapu)
76. Bárándi Vadásztársaság, 905080-112, 4161 Báránd, Bocskai utca 18/A (hivatali kapu)
77. Csiff-Land Kft., 905150-112, 4144 Darvas, Csiff major 0103/1 hrsz. (hivatali kapu)
78. Csökmői Sólyom Vadásztársaság, 905250-105, 4145 Csökmő, Cserepes u. 32. (hivatali kapu)
79. Aranyláp Vadásztársaság, 905260-105, 4146 Újiráz, Kossuth utca 20/b. (hivatali kapu)
80. Ölyvösmenti Vadásztársaság, 905350-105, 4144 Darvas, Rákóczi u. 52. (hivatali kapu)
81. Kittenberger Kálmán Vadásztársaság, 905360-105, 4141 Furta, Petőfi u. 4. (hivatali kapu)
82. Bihar Népe Vadásztársaság, 905450-105, 4138 Komádi, Teleki tanya 1. (hivatali kapu)
83. Körösmenti Vadásztársaság, 905550-105, 4135 Körösszegapáti, Kossuth Lajos u. 132. (hivatali
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kapu)
84. Hajdúbagos, Debrecen, Hajdúnánás, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos,
Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege,
Újszentmargita, Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes,
Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti,
Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod,
Vekerd, Zsáka, Derecske, Esztár, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs,
Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe, Hajdúdorog, Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás,
Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Álmosd, Bagamér, Fülöp,
Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Nyíradony, Újléta, Vámospércs, Báránd,
Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp,
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen (hivatali kapu)
85. Hajdúnánási Járási Hivatal, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.(hivatali kapu)
86. Hajdúhadházi Járási Hivatal, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
87. Derecskei Járási hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 126. (hivatali kapu)
88. Hajdúböszörményi Járási Hivatal 4220 Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. (hivatali kapu)
89. Balmazújvárosi Járási Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. (hivatali kapu)
90. Debreceni Járási Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 42.- 48. (hivatali kapu)
91. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B épület
92. Berettyóújfalui Járási Hivatal 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. (hivatali kapu)
93. Nyíradonyi Járási Hivatal 4254 Nyíradony, Árpád tér l. . (hivatali kapu)
94. Püspökladányi Járási Hivatal 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
95. Nagy Lajos tájegységi fővadász, Hajdúsági Erdőspuszták tájegység (107) (elektronikus levél,
lajos.nagy@am.gov.hu)
96. Krucsó Tamás tájegységi fővadász , Körös-berettyói tájegység (105) (elektronikus levél,
tamas.krucso@am.gov.hu)
97. Polonkai László tájegységi fővadász, Sárrét-Bihari tájegység (112) (elektronikus levél,
laszlo.polonkai@am.gov.hu)
98. Szatmári Ákos területileg illetékes tájegységi fővadász (elektronikus levél,
akos.szatmari@am.gov.hu)
99. Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (hivatali
kapu)
100. Hajdúnánási Járásban dolgozó valamennyi szolgáltató állatorvos. (járási főállatorvos útján)
101. Hajdúhadházi Járásban dolgozó valamennyi szolgáltató állatorvos. (járási főállatorvos útján)
102. OJK 1024 Budapest, Keleti Károly u.24. (hivatali kapu)
103. Irattár

Tájékoztatáskén megkapja:
1. Dr. Árokné Dr. Toma Krisztina, főigazgató 4024 Debrecen, Piac u. 54. (hivatali kapu)
2. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság, 4024. Debrecen, Kossuth u. 20. (hivatali kapu)
3. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi, Püspökladányi, Derecskei,
Berettyóújfalui és Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya (hivatali kapu)
4. OMVK Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete, 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. (hivatali kapu)
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