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HATÁROZAT 

 

Vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis betegség másodlagos előfordulása miatt a 

PE/EA/399-2/2020 számú határozatomban elrendelt intézkedéseket felülvizsgálva elrendelem, hogy 

az abban foglaltaktól eltérően 

 

1. a Zsámbéki Medence Vadásztársaság (székhely: 2073 Tök, külterület.113/1 hrsz., 

adószám: 18676099-1-13, vadgazdálkodási egység kódszáma: 13-571850-512), és 

2. a Pilisi Parkerdő ZRt. (székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6, Cégjegyzékszám: 13-10-

040224, Adószám: 10901816-2-13 vadgazdálkodási egység kódszáma: 13-571950-512) 

területén, valamint  

3. Budapest Főváros budai kerületeiben, és Pest megye Dunától Nyugatra fekvő 

településeinek közigazgatási területén  

 

az Országos Főállatorvos hatályos határozatában a szigorúan korlátozott területekre (a 

továbbiakban: SZKT) érvényes rendelkezéseket a továbbiakban e határozat visszavonásáig 

nem kell alkalmazni.  

 

Jelen határozatomban előírtak megtartása nem mentesít az Országos Főállatorvos hatályos 

határozatában előírt egyéb intézkedések végrehajtása alól. 

 

E határozat rendelkezései azonnal végrehajtandóak. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság afrikai 

sertéspestis vírust mutatott ki az 571850, 571950 kódszámú vadgazdálkodási egységek területén 

korábban. Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának Mellékletével kiadott Mentesítési 

terv (OFA) 2.2.1.5 pontja szerint 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. 

Az OFA 2.2.4.1. pontja alapján az SZKT megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha legalább 6 

hónapja nem fordult elő új ASP eset vaddisznókban az SZKT területén és ezt a tényt a területről 

származó vaddisznók virológiai vizsgálata alátámasztja. 
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Hivatalom kezdeményezte a területek visszaminősítését. 

Az SZKT megszüntetését eredményező kezdeményezéssel kapcsolatban a Nemzeti Klasszikus 

Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport (Szakértői Csoport) vezetője támogató 

egyetértését fejezte ki. 

A fenti feltételek teljesülése és a Szakértői Csoport javaslata alapján az OJK Vezetője elrendelte a 

tárgyi vadgazdálkodási egységek SZKT besorolásának megszüntetését a 3600/69-2/2021 számú 

leiratában. 

 

Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, az 

Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatában meghatározott hatáskörömben eljárva hoztam 

meg. 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1), (2) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki. 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

81. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőztem. 

 

Budapest, 2021. július 9. 
 
 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Brandenburg Tamás 

 főosztályvezető 

 a HJK vezetője 
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