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HATÁROZAT 

 

Az afrikai sertéspestis tovább terjedése miatt az SZ/82/00019-48/2020., SZ/82/00019-53/2020., 

SZ/82/00019-55/2020, SZ/82/00019-76/2020, SZ/82/00019-77/2020, SZ/82/00289-1/2021. és 

SZ/82/00289-29/2021. számú határozatommal módosított, SZ/82/00019-41/2020 számú 

határozatomban korábban elrendelt intézkedéseket a határozat többi részének változatlanul hagyása 

mellett az alábbiak szerint módosítom.  

A 6) pontban meghatározott sertés szállítási követelmények  az alábbiakban leírtak szerint módosulnak. 

 

6) ) A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi 

helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.  

A fertőzött területen belüli vágóhidra – közvetlen levágás céljából – vagy továbbtartásra, valamint a 

fertőzött területről  az ország egyéb minősítésű területeire, továbbtartásra vagy vágóhídra történő 

szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha: 

- A telep megfelel a megerősített járványvédelmi előírásoknak és intézkedéseknek.  

- A telep jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel rendelkezik. 

-  Az elhullott sertések (első két 60 naposnál idősebb, vagy annak hiányában az elválasztást követően 

elhullott) hullájából (amennyiben van) 2 db –ot ASP kimutatására (PCR vizsgálat) laboratóriumba 

küldenek minden héten. 

- Csak kijelölt létesítménybe (vágóhíd, állattartó telep) történik a kiszállítás. (A kijelölt létesítmények listája 

a NÉBIH honlapján kerül közzétételre.) 

- A szállítást megelőzően legfeljebb 24 órán belül a telep valamennyi olyan alegységében (légterében) a 

hatósági állatorvos elvégezi a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket 

tartják. A három hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia a sertések 

egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hőmérőzni, amennyi 95 %-os biztonsággal 

lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben. 

- A kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiai (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást 

megelőző 15 napon belül – alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os 

biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek (légterek) 

mindegyikében, amelyekből szállítás történik. A vérvételezést hatósági állatorvos felügyelete mellett kell 

végezni.  

Az ország egyéb minősítésű területeire, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén további 

feltételek: 

- Csak az állatokért felelős személy által kijelölt, a szállítási dokumentumokban rögzített, útvonalon lehet 

az állatokat szállítani 

-  A szállító eszközöknek meg kell feleni az alábbi minimum követelményeknek:  
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a) úgy vannak kialakítva és karbantartva, hogy az állatok, termékek vagy bármely más, 

állategészségügyi kockázatot jelentő tétel kiszivárgása, illetve kiszabadulása elkerülhető legyen; a 

szállító eszköz csorgás, csepegés mentes 

b) minden egyes szállítása után azonnal tisztítják és fertőtlenítik, szükség esetén később újból 

fertőtlenítik, 

c)a fertőtlenítést követően minden esetben megszárítják vagy hagyják megszáradni újabb állatok 

berakodása előtt; valamint 

d) a szállítás előtt a rovarok és rágcsálók elleni intézkedéseket is alkalmaznak. 

- A szállítóeszközök tisztítását és fertőtlenítését a következők szerint kell elvégezni: 

a) az illetékes hatóság előírásaival vagy eljárásaival összhangban ASP ellen hatásos fertőtlenítőszert 

kell használni 

b) a tisztítást, fertőtlenítést a hatóság felügyelete, ellenőrzése mellet kell végrehajtani. 

c) a tisztítás, fertőtlenítés végrehajtását dokumentálni kell, melyet a hatóságnak ellen kell jegyezni. 

- Csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott 

tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más 

állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is 

kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.  

- A továbbtartásra szánt sertéseket a szállítás után, a rendeltetési helyen 40 napig karanténozni 

szükséges. 

Az érintett települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot 

tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

A határozat visszavonásig érvényes. 

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél a véglegessé vált 

döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék előtt (4026 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított 

keresettel.  

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés 

esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha 

több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A 

keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is. 

A keresetlevél benyújtásának elmulasztása esetén jelen határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 

30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi 

viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell 

megfizetni. 

Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben 

kérheti. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján 

elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is 

kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 

nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.  

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási 
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módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan 

kézbesít részére. 

A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bizottság afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról 

szóló 2021/605 végrehajtási rendelete megváltoztatta a határozatomban leírtak szerint a sertés szállítás 

szabályait a fertőzött területről. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/121/2021. számú levelében a 

2021/605 EU  rendelet  végrehajtásához  szükséges utasításokat adott ki. 

A meghozott intézkedések részletes végrehajtási szabályait az Országos Főállatorvos 2/2020. számú 

határozata tartalmazza.  

 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi. XLVI. törvény 51. § (3) u) 

pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 18. § (7) b) pontjában, valamint az FVM rendelet 15. § (2) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam. Illetékességemet a fővárosi és megyei 

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

rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése, 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e) 

pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése 

alapján adtam meg.  

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték-

feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.  

A jelen határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki.  

Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem. 

A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a 

késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene. 

 

 

Nyíregyháza, 2021. május 21. 

       

      Román István kormánymegbízott 

      nevében és megbízásából 

 

 

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k. 

megyei főállatorvos 

főosztályvezető 
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A határozatot kapják: 

1. Érintett települések jegyzője 

2. Érintett járási hivatalok 

3. Valamennyi érintett állatorvos 

4.Valamennyi vadászatra jogosult 

4. OJK  

5. Irattár 

 

Tájékoztatásul kapják (elektronikus úton):  

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztállyal 

rendelkező járási hivatal 

Valamennyi megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vadászkamara 

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájegységi fővadász 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászati hatóság 
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