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HATAROZAT

A Bakes Megyei Kormanyhivatal elsOfok0 kozigazgatasi hatosagi jogkereben eljaro Elelmiszerlancbiztonsagi es FOldhivatali FOosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi es Allategeszsegugyi Osztalya (a
tovabbiakban: Oath hatosag) a romaniai Vizesgyan (Toboliu) telepulesen megallapitott es bejelentett
afrikai sertespestis megbetegedesek miatt

Korosnagyharsany telepilles teljes kozigazgatesi teruletere, valamint
Biharugra telepules kaltertileti reszenek a jelen hatarozat mellekietet kepeth terkepen megjelolt
teruletere
megfigyelesi korzetet rendelek el.

A megfigyelesi kOrzetben kUlonosen az afrikai sertespestis elleni vedekezesrol szele 98/2003. (VI11.22.)
FVM rendelet (tovabbiakban: R.) alabbi jarvanymegelOzO intezkedesei kell betartani:
1. a megfigyelesi karzetben talalhato valamennyi sertestarto gazdasagot es annak
sertesallomanyat a sertestartok bejelentese alapjan a jarasi hivatalnak nyilvantartasba kell venni;
2. tilos a serteseknek kozOton vagy magantulajdon6 Caton vegzett hajtasa es szallitesa, kiveve, ha
azt a jerasi hivatal engedelyezi Ezen tilalom nem vonatkozik:
a. a serteseknek kOzOton vagy vastiton torteno tranzitszallItasara akkor, ha a szellitmany nem
all meg, vagy nem kerul sor kirakodasra;
b. a megfigyelesi kOrzeten kivUlrol azonnati vegasra szallitott sertesekre, melyek Otban vannak
a megfigyelesi karzetben talalhato vagohidra. A sertesek, mos Allatok vagy ragalyfogo
targyak szallItasara hasznalt es ez Altai esetleg fertOzOtt szallItejarmOveket haladektalanul
tisztftani es fertOtlenIteni kell, valamint, ha szukseges, a rovarirtast is el kell vegezni; ezek a
szallitejarmilivek nem hagyhatjak el a megfigyelesi kOrzetet a jaresi hivatal Altai elefrt tisztitas
es fertotlenites nelkUl;
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3. a megfigyelesi kerzet letrehozasatol szamltott els6 het nap alatt a jarasi hivatal engedelye nelkul
mas fajo allat nem keriilhet be a gazdasagba vagy onnan ki;
4. a gazdasagban eszlelt minden megbetegedett vagy elhullott sertesred ertesiteni kell a hatOsagi
allatorvost, aki elvegzi az afrikai sertespestis jelenletenek megallapitasahoz szukseges
vizsgalatokat;
5. a megfigyelesi korzetben talalhat6 gazdasagbol serteseket, a kitoressel erintett fertezett
gazdasag elOzetes kitakaritasanak, fertetlenitesenek es ha szOkseges rovarirtasanak
befejezeset kOvet6 legalabb 30 napig tilos elszallltani a gazdasagbol. A Was' hivatal ennek
eltelte uteri is csak a R. 10. § (1) bekezdes ga) — gc) pontjaiban meghatarozott celra: a megyei
kormanyhivatal altal kijelalt vagohidra — lehet6seg szerint a vedokerzeten bell)! — azonnali
vagasra; vagy allatifeherje-feldolgozo uzembe vagy mas alkalmas helyre, ahol a serteseket
azonnal leolik, hullaikat pedig hatosagi felOgyelet mellett artalmatlanitjak; vagy kiveteles esetben
a ved6kOrzeten !Dela!' mas gazdasagba es csak az alabbi feltetelek egyidejfi teljesUleset
kOvett5en engedelyezheti a sertesek kozvetlen elszallitasat az emlitett gazdasagb(51:
a. a hatosagi allatorvos a gazdasagban mar elvegezte a sertesek — kulonosen az elszallitasra
ker016 sertesek — klinikai vizsgalatat, beleertve egy resziik hOmerezeset, valamint ellenerizte
a nyilvantartast es a sertesek azonositasara szolgalo jeloleseket;
b. az a. pont szerinti ellenOrzesek es vizsgalatok nem igazoltak az afrikai sertespestis
megjeleneset;
c.

a serteseket a hatosagi allatorvos altal lepecsetelt jarmuvekben szallitjak;

d. sertesek szallitasaban reszt veve jarmOvet es felszerelest a szallftas uteri a R. 12. §-ban
foglalt rendelkezeseknek megfeleben azonnal megtisztltjak es fertotlenitik;
e. vagaskor vagy leOles elatt a diagnosztikai kezikOnyvben meghatarozott szam0 mintat kell
venni a sertesekb(51, hogy ezekben a gazdasagokban az afrikai sertespestis virusanak vagy
az altala termelt ellenanyagnak a jelenlete megallapithato vagy kizarhatO legyen.
6. a sertesek ondoja, petesejtjei es embrioi nem vihetak ki a megfigyelesi korzetben talalhat6
gazdasagbol;
7. aki a sertestelepekre, sertestarto udvarokba be- vagy onnan kilep, koteles betartani az afrikai
sertespestisvlrus elhurcolasenak megelOzesere hozott hatOsegi intezkedeseket;
8. Amennyiben az 1.-7. bekezdeseben megallapitott tilalmak tovabbi jarvanykitoresek miatt 40
napon WI is fennmaradnak es ennek kovetkezteben a sertesek tartasaban allatvedelmi vagy mas
kenyszerite kOrOlmanyek merOlnek fel, a R.10. § (4) bekezdeseben felsorolt feltetelektdfliggOen
a jarasi hivatal — a sertestarto indokolt keresere — engedelyezheti a sertesek kozvetlen
elszallitasat a megfigyelesi korzeten bel(ili gazdasagbol:
a. a megyei kormanyhivatal altal kijelolt vagohidra — lehetlileg megfigyelesi kbrzeten vagy
megfigyelesi korzeten be101— azonnali levagasra;
b. allatifeherje-feldolgozo uzembe vagy mas alkalmas helyre, ahol a serteseket azonnal let:1Hk,
hullaikat hatosagi allatorvosi felugyelet mellett artalmatlanitjak; vagy

c. a ved6kOrzeten vagy megfigyelesi kbrzeten WU! mas tartasi helyre.
9. A megfigyelesi korzetben az elrendelt intezkedeseket legalabb addig fenn kell tartani, amig;
a. a fertOzOtt gazdasagban, gazdasagokban a takaritast es a fertOtlenItest el nem vegeztek.
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b. a korlatozas alatt alto tertileten minden gazdasegban elvegeztek a sertesek diagnosztikai
kezikonyv szerinti klinikai es laboratoriumi vizsgalatat. A vizsgalatokat addig nem lehet
elvegezni, amig a fertazat gazdasagban az elOzetes takaritas, fertatlenites es ha szOkseges
rovarirtas befejezese utan 40 nap el nem telt.
10. A R.11. § (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott 30 napos idatartam csOkkenthet6 21 napra a
(3) bekezdesben meghatarozott 40 nap idatartam csekkenthet6 30 napra, az (5) bekezdesben
meghatarozott 40 nap csekkenthet6 20 napra, ha az intenziv mintaveteli es vizsgalati programot
alkalmazva lehetOve yank az afrikai sertespestis kizarasa.
11 Az erintett telepUlesek jegyzOinek, illetve a terUletileg illetekes jarasi hivatal vezetojenek jelen
hatarozatomban foglaltakrOl a lakossagot tajekortatni kell es a hatarozatot a helyben szokasos
medon kozhirelni kell.
A hatarozatot azonnal vegrehajtonak nyilvanitom.
A hatarozat ellen a keresetlevelet jogszabalysertesre hivatkozassal a kozlest61 szarratott 30 napon bekil
a Szegedi KOzigazgatasi es MunkaUgyi Birosaghoz (Szeged, F6 fasor 16-20.) cimezve, a Bakes Megyei
Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es FOldhivatali FOosztalyhoz (5600 Bekescsaba, Szerdahelyi
Cit. 2.) kell benyOjtani vagy ajanlott kuldemenykent postara adni. Az elektronikus Ogyintezes es a bizalmi
szolgaltatasok altalanos szabalyairol nolo 2015. avi CCXXII. torveny 9. §-a szerint, amennyiben az
Ugyfel gazdalkodO szervezet, az Ugyfel jogi kepviselOje, az Ugyfelkent eljan5 allam, onkormanyzat,
kOltsegvetesi szery ugyesz, jegyzo, kOztestUlet, valamint egyeb kozigazgatasi hatOsag, Ogy elektronikus
tigyintezesre koteles. A keresetlevelet az OrlapbenyOjtas tamogatasi szolgaltatas igenybevetelevel
koteles benyojtani az IKR rendszer hasznalataval az elsofokii kozigazgatasi hatarozatot hozO szervnel.
Az I. foluj hatOsag a keresetlevelet az 0gy irataival - a keresetlevelben foglaltakra vonatkozO
nyilatkozataval egyOtt - tizenot napon bell)l tovabbitja a birOsaghoz.
A keresetlevel benyOjtasanak a kozigazgatasi cselekmeny hatalyosulasara nincs halaszto hatalya. Ha a
keresetlevel azonnali jogvedelem iranti kerelmet is tartalmaz, a keresetlevelet es az Ogy iratait 5 napon
belth kell tovabbitani a birosaghoz.
A kozigazgatasi per illetekkoteles, amelynek merteke 30.000.- Ft, azonban a felet targyi illetekfeljegyzesi
jog illeti meg. A birosag a pert targyalason kfvul birelja el, ha egyik fel sem kerte targyalas tartaset, es
azt a birdisag sem tartja szuksegesnek. Targyalas tartasat az ugyfel a keresetlevelben kerheti. Ennek
elmulasztasa miatt igazolasnak nincs helye. Ha torveny elterben nem rendelkezik, a bfrosag - az Ugy
erdemere ki nem halo eljarasi szabaly megsertesenek kivetelevel - a jogszabalysert6 vagy mas
jogalapon alto hatarozat meghozatalat latja indokoltnak, a hatarozatot hatalyon kiviil helyezi, es sziikseg
eseten a hatarozatot hozO kozigazgatasi hatosagot Uj eljaresra ketelezi. A birOsag a hatarozatot
megvaltortathatja.
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INDOKOLAS

A NEBIH Orszegos Jarvanyvedelmi Kozpontjanak vezetOje 2019. jOlius 26. napjan arr61 tajekortatta
FOosztalyomat, hogy a roman allategeszsegUgyi hatosag Romaniaban 2019. plus 25. napjan Vizesgyan
(Toboliu) telepulesen egy hazi sertes allomanyban afrikai sertespestis betegseget allapitott meg. Az
EurOpai Unio 30. heti ADNS jelentesenek 467/2019. referenda szarnO kitoreseihez a roman
allategeszsegiigyi hatosag altal megadott szelessegi es hosszOsagi koordinatak alapjan &Aro hatosag a
R. 9. § (1) bekezdeseben biztositott jogkoreben eljerva megallapitotta, hogy a kitbresi pont kOre hOzott
10 km sugar6 kor ater Magyarorszagra es keleti, eszak-keleti iranybOl erinti Bekes megye teruletet, mely
teljesen magaban foglalja KorOsnagyharsany telepfiles kazigazgatasi teruletet, valamint reszlegesen
magaba foglalja Biharugra telepthesnek egy kulterUleti reszet.
Az ere) hatOsag a megfigyelesi karzet hatarait a R. 9. § (2) es (3) bekezdeseiben foglaltak
figyelembevetelevel a rendelkez6 reszben a jelen haterozat mellekletet kepez6 terkepen feltOntetettek
szerint hatarorta meg. A megfigyelesi kerzetben alkalmazando intezkedeseket a R. 11. § irja elo.

Hatarozatomat az elelmiszerlancr61 es hatosagi felOgyeleter6I szOIO 2008. evi XLVI. torveny 50. § (3)
bekezdes f) pontjaban, a fOldmOvelesOgyi hatosagi es igazgatesi feladatokat &lath szervek kijeleleserol
szolo 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdes b) pontjaban, valamint a R. 9. § (1)
bekezdeseben biztositott jogkoromben a R. 11. § foglaitakra figyelemmel hortam meg. Hateskorom es
illetekessegem a kormanyzati igazgatasrol szolo 2018. evi CXXV torveny 281. § (2) bekezdes 1.
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan megalkotott a fevarosi es megyei kormanyhivatalokrol, valamint
a jarasi (f6varosi kethleti) hivatalokr61 szOIO 86/2019. (VI.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdese ale*"
allapitottam meg.
A hatarozatot az altalanos kozigazgatasi rendtartasr61 szolo 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban Akr.) 80
§ (1) bekezdeseben es a 81. § (1) bekezdeseben foglaltaknak megfeleleen, az Akr. 50. § (2)
bekezdeseben meghaterozott ugyintezesi hetet - id& bell)l hortam meg. A hatarozatban foglaltak azonnal
vegrehajthatonak nyilvanitaser61 az Akr. 84. § a) bekezdeseben foglaltak alapjan, az afrikai sertespestis
fertOzesb61 szarmazO sUlyos 'carrel fenyeget6 helyzet megelezese, elharitasa vagy karos
kovetkezmenyeinek enyhitese erdekeben d6nt6ttem.
A hatosagi &Stites veglegesseger61 az Akr. 82. § (1) bekezdese rendelkezik. A hatosagi dontes
kOzIeser61 az Akr. 85. § (1), (3) bekezdesei rendelkeznek.
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A hatarozat elleni kOzigazgatasi per lehetOseger61, benytijtasanak helyer6I vale tajekortatast az Akr. 114.
§ (1) bekezdese, a kazigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi I. torveny 38. § es 39. § (1)
bekezdese, valamint a polgari perrendtartasrol sz6I6 2016. evi CXXX. torveny 608. § (1) bekezdese
alapjan adtam. A kereset targyalason kivUli elblralesra vonatkozo elOiresokr61 a kozigazgatasi
perrendtartasrol sz616 2017. evi I. torveny 77. § (19 — (2) bekezdesei rendelkeznek.

Bekescsaba, 2019. julius 29.
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Az eredeti papiralapit dokumentummal egyezti.

Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarOlag a jogszabalyi megfeleloseghez szukseges
zaradekolas megjelenfteset szolgalja.

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
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