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HATÁROZAT 

 

Az afrikai sertéspestis tovább terjedése miatt az SZ/82/00019-22/2020 számú határozatomban korábban 

elrendelt intézkedéseket a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint 

módosítom.  

A 21) pontban meghatározott szigorúan korlátozott terület a 850850 kódszámú Tiszamenti 

Vadásztársaság (4485 Nagyhalász, Hunyadi u. 14/b.) vadászatra jogosult, a 852950 kódszámú 

Nyírmadai Egyetértés Vadásztársaság (4800 Vásárosnamény, Sport u. 4.) vadászatra jogosult , 854560 

kódszámú Hőnig István Vadásztársaság (4821 Ópályi, Petőfi u. 2.,) 856450 kódszámú Szomita-menti 

Földtulajdonosok Vadászegyesülete (4761 Pocsalma, Szabadság tér 11.) és a 857050 kódszámú 

Hubertus Vadásztársaság (4351 Vállaj, Szabadság u. 74.) területével bővült. Így a határozat 21) pontja 

az alábbiakban leírtak szerint módosul. 

21) A fertőzött területen belül, az afrikai sertéspestis esetek közelében az Országos Főállatorvos   

szigorúan korlátozott területet jelölt ki, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 851350, 857650, 

851250, 851450, 853150, 853160, 853260, 853250, 853350 851150, 851550, 851560, 853050, 853360, 

853450, 854550, 854650, 854660, 854750  850250, 850260, 850350 850450, 850550, 850150, 855750, 

855850, 855950, 855960, 857150, 857350, 857450,  856051, 856350, 856360, 850650, 850850, 

852950, 854560, 856450 és a 857050  kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területére terjed ki. A 

szigorúan korlátozott területen a 19) ponttól eltérően a HJK vezetője külön kérelemre engedélyezheti 

vaddisznóktól eltérő állatfajok társas vadászatát, ha a területről rendszeresen történik vaddisznó hullából 

mintaküldés.  

Módosul az SZ/82/00019-22/2020 számú határozatom 1. számú melléklete, a fertőzött terület 2 

vadászatra jogosult területével bővül: 

A 851950 kódszámú Nyírségi TRÓFEA Vadásztársaság 4482 Kótaj, Petőfi út 10. szám alatti vadászatra 

jogosult és a 852550 kódszámú Aranyfácán Földtulajdonosi Vadásztársaság 4531 Nyírpazony, Blaha L. 

u. 1/c. szám alatti vadászatra jogosult teljes területét fertőzött területnek minősítem.  

Módosul ennek megfelelően az SZ/82/00019-22/2020 számú határozatom 2. számú melléklete, az 

alábbi települések, településrészek tekintetében bővül a fertőzött terület : 

-Nyíregyháza vonatkozásában a Nyíregyháza –Vásárosnamény vasútvonal és az M3 autópálya 

kereszteződésétől a Nyíregyháza –Vásárosnamény vasútvonal és ennek folytatásában a Nyíregyháza-

Záhonyi vasútvonaltól keletre eső területekkel. Az M3  majd a 403-mas úttól északra és nyugatra levő 

területekkel bővül a fertőzött terület. 

-Nyírpazony, Nyírtura vonatkozásában a 403-as, majd 4-es úttól nyugatra eső területekkel bővül  a 

fertőzött terület. 

-Nyírbogdány teljes területe fertőzött területté minősül 
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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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt (4026 

Debrecen, Perényi u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök 

tere 5.) ellen indított keresettel.  

A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint I. fokú határozatot hozó 

szervhez kell benyújtani a döntés közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton 3 

példányban.  

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

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

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

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

megfizetni. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. 

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 

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. 

A határozat véglegessé válásáról az eljárásban részt vett ügyfeleket értesítem. 

Az elsőfokú eljárás díj-és illetékmentes. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

 

INDOKOLÁS 

 

2018. május 17.-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Abaúj- Zemplén megyében több 

esetben elhullott/lőtt vaddisznóból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóságának laboratóriuma afrikai sertéspestis vírust mutatott ki. Erről hivatalomat a 

NÉBIH eredményközlő jegyzőkönyvekben tájékoztatta. 2019. április 30.-án az Országos Főállatorvos 

ÉFHÁT/96/2019. számú utasításában tájékoztatta hivatalomat, hogy Hajdú-Bihar megyében Nyírábrány 

és Álmosd település közigazgatási területén talált vaddisznó hullákban kimutatásra került az afrikai 

sertéspestis vírusa, 2019. december 10.-én az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/268-2/2019. számú 

utasításában a fertőzött területet kibővítette a fertőzés terjedése miatt.  

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM 

rendelet) 15. § (2) és (3) bekezdése és az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú, 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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ÉFHÁT/20-80/2018. számú, az ÉFHÁT/96/2019. számú és az ÉFHÁT/268-2/2019. számú ügyiratában 

leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulás miatt, valamint 

az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának 2.2.1.5. pontja alapján „ha a fertőzött terület 

SZKT-n kívüli részén másodlagos esetként megállapításra kerül az ASP vaddisznókban, akkor annak a 

vadgazdálkodási egységnek a teljes területét, ahol a másodlagos eset megállapításra került, SZKT-vá 

kell nyilvánítani.” meghoztam a rendelkező részben elrendelt intézkedéseket. A 850850, 852950, 

854560, 856450 és a 857050 számú vadászatra jogosultak teljes területét SZKT-vá nyilvánítottam. Az 

Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának 2.3.1. pontja alapján a fertőzött terület SZKT- n 

kívüli része a fertőzött területnek az a része, amely körülveszi az SZKT-t. Ebből következik, hogy magas 

kockázatú terület nem érintkezhet SZKT-val. Ezért a 851950 és a 852550 számú vadgazdálkodási 

egység területét fertőzött területté minősítettem. Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20-40/2018. számú, 

ÉFHÁT/20-80/2018. számú és az ÉFHÁT/96/2019. számú ügyiratában, az Országos Járványvédelmi 

Központ 02.3/1055-1/2018. számú ügyiratában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során 

meghatározta a fertőzött terület nagyságát is. Ennek figyelembe vételével a rendelkező részben leírt, a 

határozatom 1. számú mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területére terjesztettem ki a 

fertőzött területet, mely a határozatom 2. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási 

területét foglalja magába.  

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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) 

bekezdése, 114. § (1) bekezdése, 116. §. (1) és (4) bekezdése, 132. §-a, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 13. § (3) bekezdés c.) pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) 

bekezdése, 77. § (1) bekezdése alapján adtam meg.  

Az illeték-feljegyzési jogra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62.§ (1) bekezdés h.) 

pontja alapján tájékoztattam a feleket.  

Döntésemet a fenti jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései alapján hoztam. 

Az eljárási költségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45.§ 

(5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

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

késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene. 

 

Nyíregyháza, 2020. április 20. 

       

      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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