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Közlemények 

 

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozata 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) 42. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghoztam az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza 

referencialaboratóriuma újabb magas pathogenitású madárinfluenza előfordulását erősítette meg Győr-

Moson-Sopron megyében Ásványráró településen egy tenyésztyúk állományban 2017. január 17-én, 

valamint Veszprém megyében Nagytevel településen egy hízópulyka állományban 2017. január 19-én, a 

baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében az 

alábbiakat rendelem el: 

 

Kiterjesztve a 3/2016., a 4/2016., az 5/2016. és a 6/2016. számú határozatomat, az ország 

területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan 

tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell 

védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó 

épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie. 

 

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban. 

 

E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti 

hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja 

minősül. 

 

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, 

úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, 

vagy egyéb intézkedést foganatosít. 

 

E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel 

jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással 

– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 

Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest, 

Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási 

határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet 

nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó 

hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás 

tartására irányuló kérelem hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.  

 

INDOKOLÁS 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb 

magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2017. január 17-én 

Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen. 

 

Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való 

fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által 
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játszott szerep jelentőségére, az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja 

szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.  

 

Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre 

vonatkozóan állatjárványügyi intézkedést tartalmazó határozatot hozhat, amely határozatot a 

minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. 

A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 

 

Az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az élelmiszerlánc felügyelete során a 42. § (4) 

bekezdésében leírt eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye 

nincs.  

 

A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontján, a Ket. 100. § 

(1) bekezdés a) pontján és (2) bekezdésén, valamint a 109. § (1) bekezdésén az illeték-feljegyzési jog az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.  

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § 

(1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Hatáskörömet az Éltv. 52. § (3) bekezdése és 42. § (4) bekezdése e) pontja határozza meg. 

 

Budapest, 2017. január 23. 

 

Dr. Bognár Lajos s. k. 

országos főállatorvos 

 

    

 

 

Az Országos Főállatorvos 2/2017. számú határozata 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) 28. § d) pontja, 42. § (4) bekezdése és 52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  16. § (2) 

bekezdése, valamint az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM 

rendelet 4. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az 

élelmiszerlánc valamennyi érintett szereplőjére kiterjedő hatállyal, meghoztam az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

Abból a célból, hogy esetleges behurcolása esetén az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) 

késedelem nélkül felderítésre kerüljön és ezt követően haladéktalanul alkalmazni lehessen a betegség 

leküzdésre szolgáló intézkedéseket az országos ASP monitoring program keretében az alábbiakat 

rendelem el: 

 

1. A vadászatra jogosultak az Éltv-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az 

ország egész területén kötelesek írásban bejelenteni – az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) 

által megadott módon – minden tudomásukra jutott, vaddisznót érintő elhullást. A bejelentést a hulla 

észleléstől számított 24 órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fellelési helyének 

földrajzi koordinátáit, vagy a helyszín részletes leírását.  
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2. Az 1. pontban leírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a vadászatra jogosult területén 

vadászatot folytató minden természetes személy (továbbiakban: vadász) az általa talált elhullott 

vaddisznóról köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a 

vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosultnak írásban kell e kötelezettségre felhívnia az érintettek 

figyelmét. 

 

3. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy minden bejelentett vaddisznó hulla 

esetében - a megerősített passzív surveillance keretében - 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) is 

aktív közreműködésre kötelezhető. Az aktív közreműködésre kötelező határozatot az érintettel való 

előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 

10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet az illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (továbbiakban: járási hivatal) teljesítés 

igazolása alapján. A járási hivatal a teljesítési igazolást akkor állíthatja ki, ha a mintavevő a mintakísérő 

iratot hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint annak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, 

továbbá a minta megérkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóságához. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az 

azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet), illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.  

 

4. A vadászati évet követően az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) minden 

vadászatra jogosult esetében össze kell vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak 

jelentett elhullott vaddisznók száma és a megmintázott hullák száma meggyezik-e. Ha a két adat között 

10 %-ot meghaladó eltérés mutatkozik, annak okát az illetékes kormányhivatal köteles kivizsgálni. 

Mulasztás esetén a 20. pontban foglaltak irányadók. 

 

5. Az egészséges kilőtt vaddisznók esetében az ASP kimutatására, illetve kizárására 2014. óta – az 

aktív surveillance keretében - végzett virológiai (PCR) vizsgálatokat tovább kell folytatni az adott 

vadászati évre vonatkozó országos monitoring programban meghatározott mintaszámmal, de a szerológiai 

(ELISA) vizsgálatokat be kell fejezni.  

 

6. Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó mozgása 

a megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az állat bágyadtnak tűnik, vagy kifejezetten senyvesnek látszik, 

akkor az érintett egyedet vagy egyedeket a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie és a tapasztalt 

klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak a járási 

hivatal utasításának megfelelően kell eljárnia. 

 

7. 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 jelenteni kell a járási 

hivatalnak. A továbbiakban a mintavétellel megbízott személynek a járási hivatal utasításának 

megfelelően kell eljárni. 

 

8. A sertéstartóknak az Éltv-ben 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 
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vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a 

megadott határidőn belül. 

 

9. Ha a szolgáltató állatorvos ASP vagy klasszikus sertéspestis gyanúját állapítja meg az erre 

vonatkozó szakmai útmutatóban leírtak alapján, akkor haladéktalanul jelentést kell tennie az illetékes 

járási hivatalnak. A járási főállatorvosnak – vagy az általa megbízott hatósági állatorvosnak – késlekedés 

nélkül vizsgálatot kell végeznie a helyszínen a gyanú megerősítése, illetve kizárása céljából. Ha a 

helyszíni vizsgálat során a gyanú megerősítésre kerül, akkor az afrikai sertéspestis elleni védekezésről 

szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet) 

foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési zárlat elrendelését és a laboratóriumi vizsgálat 

céljából történő mintavételt is. Az ASP hatóságilag megerősített gyanújakor az illetékes járási hivatalnak 

haladéktalanul gondoskodnia kell a mintáknak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága legközelebbi telephelyére való szállításáról. A gyanú 

megerősítéséről a megyei főállatorvost és az országos főállatorvost 24 órán belül értesíteni kell.  

 

10. 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 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai 

Igazgatósága legközelebbi telephelyére. A beküldés ebben az esetben a laboratóriumi vizsgálatra szánt 

mintákat összegyűjtő központi körjárat használatával is történhet.  

 

11. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és – amennyiben tudomására jutott – a 

szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a járási hivatalnak, ha az elhullás 

- malacok esetében meghaladja a 20 %-ot, vagy 

- növendékek esetében meghaladja a 10 %-ot, vagy 

- hízók esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy 

- tenyészállatok esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy 

- a napi elhullás bármely korcsoportban a korábbi napi átlaghoz képest megemelkedett. 

 

12. Ha a járási főállatorvos illetékességi területét érintően a 11. pontban meghatározott 

nagyarányú elhullásról értesül, akkor ő vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és 

kórbonctani vizsgálatot köteles végezni. Az ASP gyanújának megerősítése esetén az afrikai sertéspestis 

elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 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 állomány 

lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás. 

 

13. Az ország egész területén a járási hivatalok legkésőbb 2017. március 31-ig kötelesek besorolni 

az alábbi kategóriákba az illetékességi területükön tartott sertésállományokat: 

- nagylétszámú állományok  

- kislétszámú árutermelő állományok, 

- kislétszámú nem árutermelő állományok. 

 

14. A 13. pontban említett mindhárom kategória esetében az illetékes járási hivatalnak fel kell 

mérnie, hogy az illetékességi területén lévő sertésállományok között vannak-e ideiglenesen vagy tartósan 

kültéren tartott állományok. Az ilyen állományokról külön nyilvántartást kell vezetni és az érintett 

állattartók figyelmét fel kell hívni írásban arra, hogy a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott 
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Állategészségügyi Szabályzat rendelkezései alapján olyan állattenyésztési, állattartási technológiát kell 

alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását, éppen 

ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi intézkedések betartására és meg kell 

akadályozni a vadállománnyal való esetleges érintkezést. Ennek megfelelően – ha az ASP-vel kapcsolatos 

járványügyi helyzet azt indokolja – az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv elrendelheti, hogy a kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni vagy 

olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését. 

 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az ukrán-magyar határ közelében található, jelen határozat 

mellékletében felsorolt települései és vadászatra jogosultjai esetében nagyobb az ASP behurcolásnak 

kockázata, mint az ország egyéb részein, ezért e területeken az egész országra vonatkozó intézkedéseken 

felül, a 15.1-15.7. pontban részletezett előírásoknak is meg kell felelni. 

 

15.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a 

mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén elhullott és a sertéstartók által bejelentett 

minden 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 

mintavétel végrehatásáért sertésenként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív 

közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási 

hivatal akkor állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot 

hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságához. A kifizetés rendjét a 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. 

 

15.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a 

mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén lévő valamennyi sertéstelepet állatorvos 

keressen fel legkésőbb 2017. március 31-ig, a sertésállományok korcsoportonkénti nyilvántartásba vétele 

céljából. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor a szolgáltató 

állatorvosok Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A feladat végrehatásáért 

sertésállományonként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre 

kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés igazolása alapján.  A járási hivatal akkor 

állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a megyei főállatorvos 

által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, 

illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. 

 

15.3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a 

mellékletben felsorolt településeken először a 15.2. pontban meghatározott látogatástól számított egy 

éven belül, majd ezt követően minden naptári évben valamennyi sertéstelepet meg kell látogatni, annak 

nyomon követése céljából, hogy volt-e elhullás a sertéstelepen, és ha igen, akkor azt bejelentette-e az 

állattartó. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, szolgáltató állatorvos, vagy 

más erre a feladatra kijelölt személy Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A 

feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az 

aktív közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítési igazolása alapján. A 

járási hivatal akkor állíthatja ki a teljesítési igazolást, ha a szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a 

megyei kormányhivatal által meghatározott szempontoknak megfelelően. A kifizetés rendjét a 74/2013. 

(VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. 

 

15.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mellékletben felsorolt települések közigazgatási 

területén kültéren tartott sertésállományok esetében a sertéstartás helyét kettős kerítéssel kell körülvenni a 
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vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy olyan más módszert kell alkalmazni, 

ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Ellenkező esetben a kültéri tartást meg kell tiltani. 

Az ÉFHÁT/114-2/2016. számú utasítás hatálya alá tartozó települések esetén kettős kerítést kell 

legkésőbb az utasításban előírt határidővel létesíteni. A határozat mellékletében szereplő többi település 

esetén legkésőbb e határozat közlésétől számított 90 napon belül kell a telep zártáságát biztosítani. 

 

15.5. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatalnak kell – az Éltv. és a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet szerint – gondoskodnia 

a mellékletben felsorolt települések közigazgatási területén elhullott sertések testének bejelentési 

kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként 

történő ártalmatlanításáról. 

 

15.6. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak intézkednie kell, hogy a határozat 

mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak területén elhullott vaddisznók teste - a mintavételt követően 

- helyszíni elásással ártalmatlanításra kerüljön. Az elásás helyét az ASP vírusával szemben hatékony 

fertőtlenítőszerrel be kell locsolni. Az ártalmatlanítás megszervezése és lebonyolítása céljából elsősorban 

a mintavétellel megbízott személyt kell aktív közreműködésre kötelezni. Ha a mintavételt hatósági 

állatorvos végzi, vagy a mintavétellel megbízott személy a hulla elásását felszerelés hiányában nem tudja 

végrehajtani, akkor előzetes egyeztetést követően a szükséges eszközökkel rendelkező természetes vagy 

jogi személyt kell aktív közreműködésre kötelezni. A feladat végrehajtásáért elhullott vaddisznónként 

nettó 15.500 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet, a járási főállatorvos 

teljesítés igazolása alapján Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az ellenőrzés 

kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi 

intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, 

illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg. 

 

15.7. A határozat mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak területén 2017. március 1-jétől a 

vaddisznók állomány fenntartás céljából történő takarmányozása tilos, a vaddisznók etetése csak 

vadászati célból engedélyezett. A vadászati célra használt takarmány mennyisége havonta nem haladhatja 

meg a 10 kg/km2 mennyiséget.  

 

16. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak és a megyei kormányhivataloknak 

gondoskodniuk kell a sertéstartók, a vadászatra jogosultak, a vadászok, az állatorvosok és az 

élelmiszerlánc egyéb szereplőinek az ASP-re vonatkozó, folyamatos és naprakész tájékoztatásáról. 

 

17. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak e határozatban foglaltak országosan egységes 

végrehajtása érdekében szakmai útmutatót kell kiadnia legkésőbb e határozat közlésétől számított 30 

napon belül. 

 

E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti 

hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja 

minősül.  

 

E határozat rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandóak. 

 

Amennyiben az állattartó, a vadászatra jogosult vagy az aktív közreműködésre kötelezett a 

fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést 

foganatosít. 
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E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel 

jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással 

– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 

Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest, 

Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási 

határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog 

illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben 

a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem 

hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el. 

 

INDOKOLÁS 
 

Az ASP járványügyi helyzete 2016 folyamán folyamatosan romlott Európában. Több új kitörést 

állapítottak meg a hazánkkal szomszédos Ukrajnában, valamint az uniós tagországok közül 

Észtországban, Lettországban, Litvániában, valamint Lengyelországban is. Figyelemmel a járványügyi 

helyzet fentebb leírt változására, és az Európai Bizottság illetékes igazgatóságának írásban 

megfogalmazott elvárásaira a 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdése alapján összehívott 

Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport 2016. szeptember 28-án 

számos határozati javaslatot fogadott el a 2014 elején bevezetett országos ASP monitoring program 

módosításával, és a betegség behurcolásának megelőzésével kapcsolatosan. A Szakértői Csoport 

véleménye alapján a monitoring program módosításáról és az ASP behurcolásának megelőzésével 

kapcsolatos egyes intézkedések bevezetéséről a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Az Éltv. 28. § d) pontja alapján a miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén nagy 

nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek 

felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott, az állatállományoknak a betegségtől való 

mentesítésére országos programot, valamint a betegség előfordulásának felmérésére ellenőrző, illetve 

monitoring-vizsgálati programot rendelhet el.  

 

Az Éltv. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nagy gazdasági kárral fenyegető, illetve 

nemzetközi kereskedelmet akadályozó fertőző állatbetegség kitörésekor - amennyiben azt a fertőző 

állatbetegség rendkívüli veszélye indokolja - a miniszter megtilthatja az élő állat, állati eredetű termék és 

élelmiszer, takarmány, továbbá járványos állatbetegség terjesztésére alkalmas egyéb áru Magyarország 

területéről történő kiszállítását, behozatalát, illetve a betegség terjedésének megállításához, valamint a 

betegség felszámolásához szükséges állat-járványügyi intézkedéseket foganatosíthat. 

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 16. § (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében a  miniszternek az Éltv. 28. § a)-d) pontjában, 52. § (3) bekezdésében, valamint 71. § 

(1) bekezdésében leírt feladatait átruházott hatáskörben az országos főállatorvos gyakorolja.  

 

Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre 

vonatkozó határozatát a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen 

keresztül kell közzétenni. Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó. 

A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 

 

A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint a járványügyi helyzettől függően 

az országos főállatorvos országos vagy területi szintű járványügyi felmérő, illetve monitoring programot 

vezethet be a rendelet 1. számú mellékletben felsorolt állatbetegségekkel való fertőzöttség felmérése 

céljából. A program végrehajtása állami költségre történik, beleértve a bejelentési kötelezettség alá 

tartozó állatbetegség megállapítására, valamint kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálatokat is. 
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Az Éltv. 18. § (1) bekezdés f) pontja szerint az állattartó köteles állata betegségéről vagy annak 

gyanújáról haladéktalanul értesíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, illetve a szolgáltató állatorvost; 

beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni; járványos állatbetegség esetén az élelmiszerlánc-

felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség 

továbbvitelének megakadályozására adott utasításait végrehajtani; az elrendelt járványügyi intézkedésben 

foglalt kötelezettségeket teljesíteni. 

 

Az Éltv. 18. § (1) bekezdés h) pontja szerint az állattartó köteles az állat elhullását vagy 

kényszervágását az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak – az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint – bejelenteni, és az állati testet vizsgálatra 

bemutatni. 

 

Az Éltv. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján az (1) bekezdés f) pontja szerinti bejelentési 

kötelezettség a vadászatra jogosult személyre illetve szervezet vezetőjére is vonatkozik. 

 

Az Éltv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a bejelentési kötelezettség alá tartozó 

állatbetegség megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék 

ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik. 

 

Az Éltv. 24. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a járványügyi intézkedés során keletkezett állati 

melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának költségét a költségvetési törvényben külön alcímen 

rendelkezésre álló – az állami kártalanítás fedezetéül is szolgáló – célelőirányzatból kell fedezni.  

 

A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az ASP bejelentési 

kötelezettség alá tartozó állatbetegség. Aki a betegséget vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról 

tudomást szerez, haladéktalanul köteles erről értesíteni az állatorvost, aki a megbetegedést vagy a 

betegség gyanúját haladéktalanul köteles jelenteni az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 

hatáskörében eljáró járási hivatalnak. A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 

bejelentést szóban, írásban, személyesen vagy megbízott útján is lehet teljesíteni. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a sertéstartó nevét, lakcímét, valamint a sertéstartás helyét, vaddisznó esetén az észlelés 

helyét. 

 

A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha a járási hivatal ASP 

megbetegedésről vagy annak gyanújáról értesül, köteles haladéktalanul hatósági állatorvost küldeni a 

helyszínre, aki a diagnosztikai kézikönyvben ismertetett eljárásoknak megfelelően megkezdi a betegség 

megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálatokat. A hatósági állatorvosnak a gazdaságban 

ellenőriznie kell a sertésnyilvántartást és a sertések azonosítására szolgáló megjelöléseket.  

 

A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján amennyiben a hatósági állatorvos 

a fertőzöttséget vagy a fertőzöttség gyanúját kizárni nem tudja, a járási hivatal a gazdaság hatósági 

megfigyelését rendeli el. A megfigyelési zárlat magában foglalja az alábbi intézkedéseket: 

a) 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; 

b) a nyilvántartást a hatósági állatorvosnak minden látogatáskor ellenőriznie kell; 

c) 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; 

d) a gazdaságba nem hozható be, illetve onnan nem vihető ki sertés, továbbá a járási hivatal az 

állatmozgások tilalmát szükség esetén kiterjesztheti más állatfajokra is 
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e) 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; 

f) személyek és járművek a gazdaságon belül a hatósági állatorvos írásos engedélyével 

közlekedhetnek; 

g) a gazdaság, valamint a sertésistállók be- és kijáratánál fertőtlenítést kell végezni, ezért aki belép 

az istállókba vagy kilép onnan, be kell tartania az ASP vírusa széthurcolásának megakadályozására 

kiadott hatósági előírásokat; 

h) 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 

telepet; továbbá 

i) járványügyi vizsgálatot kell végezni. 

 

A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében a 4.§ (2) bekezdésében 

felsorolt intézkedéseket addig nem lehet feloldani, amíg az ASP gyanúját hivatalosan ki nem zárták. 

 

A 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint, ha a megyei kormányhivatal 

vaddisznók fertőzöttségének gyanújáról tudomást szerez, azonnal megfelelő intézkedéseket hoz a 

betegség jelenlétének megállapítása vagy kizárása céljából. A sertéstartókat és a vadászokat tájékoztatja a 

betegség gyanújáról. Az elejtett vagy elhullott vaddisznókat megvizsgáltatja, beleértve a laboratóriumi 

vizsgálatokat is. 

 

Az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állatbetegség 

megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása 

érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten a járványügyi intézkedés 

eredményes végrehajtása érdekében természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet aktív közreműködésre kötelezését rendelheti el. 

 

Az Éltv. 55. § (1) bekezdése c) pontja értelmében az 51. § (3) bekezdésének i)–q) pontjaiban 

felsorolt járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 

kivételekkel – az államtól kártalanításra jogosult az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott 

természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben a 

kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor. 

 

A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a 8. és 9. §-ban szereplő eljárások 

kivételével a 7. § (2)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor az aktív 

közreműködésre valamely speciális szakértelmet igénylő tevékenység végrehajtása miatt van szükség. 

 

A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság az aktív 

közreműködés elrendelése során meghatározza a feladat végrehajtására alkalmas aktív közreműködőt. A 

7. § (3) bekezdése szerint közreműködés végrehajtására – azonos feltételek esetén – engedéllyel 

rendelkező, a káresemény helyéhez legkisebb földrajzi távolságban levő és működő, az adott feladat 

ellátására megfelelő kapacitással rendelkező aktív közreműködő jelölhető ki. Az aktív közreműködő az 

intézkedés végrehajtását követően a megyei kormányhivatal nevére kiállított, a közreműködés költségeit 

tartalmazó számlát benyújtja a megyei kormányhivatalnak. A 7. § (4) bekezdése értelmében megyei 

kormányhivatal intézkedik a számla kifizetéséről az aktív közreműködő felé, valamint a számlát és az 

aktív közreműködést elrendelő határozatot a végrehajtást követően tizenöt napon belül megküldi a 

NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számla az általa elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során 

keletkezett. A NÉBIH a közreműködés költségeit – a számlák és az aktív közreműködést elrendelő 

határozat beérkezését követő hatvan napon belül – megtéríti a megyei kormányhivatalnak. 
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A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (6) bekezdése szerint, ha az állati eredetű melléktermék 

állami feladatként végrehajtott ártalmatlanná tétele a káresemény helyén történik, akkor a rendelet 7. § 

(2)–(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 

Az Éltv. 53. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató állatorvos járványos állatbetegség gyanúja 

esetén a járványveszély elhárítása érdekében köteles az adott helyzetben tőle elvárható módon a 

szükséges intézkedéseket megtenni, valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul 

értesíteni. 

 

Az Éltv. 53. § (2) bekezdése alapján az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint 

bejelentendő állatbetegség vagy gyanújának észlelése esetén a szolgáltató állatorvos köteles 

haladéktalanul jelentést tenni az intézkedésre jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, továbbá ellátni 

a járványügyi feladatokat, megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 

feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a végrehajtására kiadott jogszabály a feladat-, illetve hatáskörébe 

utal, valamint az állattartót a szükséges utasításokkal ellátni. 

 

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú 

mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban: ÁSZ) 1. § (1) bekezdése szerint 

állatokat tartani – amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik – csak az Országos Építésügyi 

Szabályzat által előírtaknak megfelelő helyen és építményben, valamint a külön jogszabályban foglaltak 

szerint szabad. 

 

Az ÁSZ 1. § (2) bekezdése alapján az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot stb. 

(a továbbiakban: állattartó létesítmény) kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási 

technológiát (a továbbiakban: technológia) kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok 

fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül 

emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-előállításra alkalmas legyen 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetősége és feltételei a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (2) bekezdésén, 109. § 

(1) bekezdésén, az illeték mértéke és az illeték-feljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 43. § (3) bekezdésén és 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul. 

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § 

(1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Hatáskörömet az Éltv. 28. § d) ponja, 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, valamint a 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

Budapest, 2017. január 24. 

 

Dr. Bognár Lajos s. k. 

országos főállatorvos 

 

 

 

 

 

 

 


