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HATÁROZAT

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis ( ASP ) betegség másodlagos előfordulása miatt
elrendelem, hogy
1. a határozat mellékletében szereplő vadgazdálkodási egységek területén, illetve
2. Kosd, Penc, Rád, Sződliget, Vácduka, Vác, Verseg települések közigazgatási területén;
3. a Szobi Járáshoz tartozó valamennyi település közigazgatási területén;
4. a Szentendrei-szigeten fekvő települések ( Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor,
Tahitótfalu ) közigazgatási területén
az Országos Főállatorvos hatályos határozatában a fertőzött területekre előírt szabályokat kell
alkalmazni.

Azonnali intézkedések a vaddisznó-állományokban:
a) A fertőzött területen kilőtt, vagy elhullva talált összes vaddisznót a területileg illetékes Járási
Főállatorvosnak be kell jelenteni, aki intézkedik a mintavételről, és a minta vizsgáló
laboratóriumba küldéséről, továbbá a test állami költségre történő ártalmatlanításáról. A
vaddisznó húsa és a trófeája kizárólag a Helyi Járványvédelmi Központ egyedi engedélye
alapján használható fel.
b) Tilos a fertőzött területen a vaddisznók egyéni és társas vadászata. A vaddisznók kilövését (a
vadkár-elhárítás céljából végzett vaddisznó kilövést is) diagnosztikai célú állomány-gyérítés
során kell végrehajtani. A lakott területen rendészeti okból történő vaddisznó-kilövés nem
minősül vadászatnak.

Azonnali intézkedések a sertésállományokban:
Az ASP-vel fertőzött területen hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket, és
elrendelem az alábbiakat.

a) Valamennyi gazdaságban a sertéseket korcsoportok szerinti nyilvántartásba kell venni. 60
napon belül valamennyi sertéstelepet állatorvosnak kell felkeresnie a sertésállományok
korcsoportonkénti összeírása, valamint járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók
járványügyi tájékoztatása céljából.
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b) A gazdaságban lévő összes sertésnek a szállásán vagy más olyan helyen tartani, hogy
vaddisznókkal ne érintkezhessenek. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve
kell megakadályozni a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely
a telep zártságára vonatkozó előírásnak e határozat kiadásától számított 90 napon belül nem
felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.
c) A sertéstartó telepeken takarmányt, alomanyagot úgy kell elhelyezni, hogy vaddisznók ne
férhessenek hozzá.
d) A sertéstartó épületek, illetve a telep ki- és bejáratánál megfelelő kéz- és lábfertőtlenítő
eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan működtetni. Szükség esetén a fertőtlenítőszert a
HJK a Járási Főállatorvos útján biztosítja.
e) A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a
sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az ASP-vírus elhurcolásának
megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója
járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba. Az állatok
gondozásakor az erre a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni. A gazdasági
udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábfertőtlenítő használatát követően lehet
be- és kilépni.
f)

A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés után mehetnek
sertéstartó gazdaságba.

g) Tilos a sertéstartó telepre bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét,
illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.
h) 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.
i)

Fertőzött területen elhullott házisertések hulláját 1. vagy 2. kategóriájú állati eredetű
melléktermék feldolgozó üzemben kell ártalmatlanítani állami költségre.

j)

Élő sertések az állattartó telepet csak a járási főállatorvos előzetes engedélyével hagyhatják
el ( beleértve a vágásra történő szállítás esetét is ).

k) A sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást a járási főállatorvosnak
legalább 48 órával a vágást megelőzően.
A fenti rendelkezések és az Országos Főállatorvos hatályos határozatában az állatok tartására,
szállítására előírt egyéb utasítások végrehajtásának felügyeletével az Érdi, Gödöllői és a Váci Járási
Főállatorvost bízom meg illetékességi területén.
Jelen határozatomban előírtak megtartása nem mentesít az Országos Főállatorvos hatályos
határozatában előírt egyéb intézkedések végrehajtása alól.
Döntésem a közléssel véglegessé válik és végrehajtható; ellene közigazgatási úton
jogorvoslatnak helye nincs.
E határozat ellen közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszéknél a közigazgatási
cselekményt megvalósító közigazgatási szerv elleni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt
megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró ügyfél elektronikus
ügyintézésre köteles, így a keresetlevelet űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül kell előterjeszteni. A jogi képviselő nélkül eljáró
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Telefon: (06 1) 329-7017 Fax: (06 1) 350-6117
E-mail: elelmiszer@pest.gov.hu; Web:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

természetes személy ügyfél elektronikus ügyintézésre nem köteles, választása szerint előterjesztheti
keresetlevelét postai úton, személyesen közvetlenül a bíróságnál vagy elektronikus úton a https://ekormanyablak.kh.gov.hu/ oldalon keresztül, ugyanakkor a személyes előterjesztéssel kapcsolatban figyelemmel a kialakult járványhelyzetre - ajánljuk figyelmükbe az alábbi internetes oldalt:
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20200325/iratkaranten
A kereseti kérelem fajtáit, illetve a keresetlevélben kérhető jogorvoslatok körét jogszabály (2017. évi I.
törvény 38. §) határozza meg.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet
fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes
rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet
kérhet. Azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelése kérhető.
Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság
sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS
Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatával kiadott Mentesítési Terv 2.1.1.1. pontja szerint
az ASP-vel fertőzött terület meghatározása kockázatelemzés alapján a Szakértői Csoport
javaslatainak megfelelően történik. A Szakértői Csoport határozati javaslata alapján a rendelkező
részben felsorolt területeket fertőzött területté kell nyilvánítani. Az Országos Járványvédelmi Központ
(OJK) vonatkozó utasításának megfelelően emiatt a rendelkező rész szerint döntöttem.
A Mentesítési Terv a 2.3 pontjával előírta a fertőzött területre vonatkozó intézkedéseket.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38./F §.ban, 51. § (3) bekezdésében, valamint az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában
meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott illetékességi területemen, az Ákr 80. § (1), 81. § (1) és 82.§ (1) bekezdései szerint
hoztam meg.
Az ország kedvező állategészségügyi járványhelyzetének fenntartása fontos közérdek, ezért az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § b) pontja alapján a határozat
azonnali végrehajthatóságáról rendelkeztem.
A jogorvoslati lehetőségről és annak szabályairól az Ákr. 113. § (1) bekezdés a) pontja, 114. § (1)
bekezdése, 116. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdései, 28. § (1)-(2)
bekezdései, 29. § (1) bekezdése, 38. §-a, 39. §-a, 50. §-a, 52. §-a, 77. §-a, 157. § (13) bekezdése, a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. melléklet 2. pontja, a bíróságok szervezetéről és
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igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, illetve az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése
rendelkezik.
Budapest, 2020. május 6.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
dr. Brandenburg Tamás
főosztályvezető
a HJK vezetője
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Melléklet a PE/EA/399-7/2020 számú Határozathoz
A fertőzött területté nyilvánított vadgazdálkodási egységek:

Jogosult

Név

570150-201

Észak-Börzsöny Vadásztársaság

570250-201

Börzsönyi Hubertus Vadásztársaság

570350-201

Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság

570450-201

IPOLY ERDŐ Zrt.

570550-201

Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság

570650-201

Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság

570750-201

IPOLY ERDŐ Zrt.

570850-201

IPOLY ERDŐ Zrt.

571050-201

Szentendre-Szigeti Vadásztársaság

571150-201

Vácdukai Szikra Vadásztársaság

571250-201

IPOLY ERDŐ Zrt.

580050-201

Vác-Kosd-Rád-Penc Földtulajdonosok Vadász Egyesülete

571750-201

Virágospuszta Vadásztársaság
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