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HATÁROZAT 

 

Nyíradonyban megállapított és bejelentett magas patogenítású madárinfluenza  kitörés miatt Balkány 

település területének azon részére, amelyet a térképen a  kitörés köré meghúzott 3 km sugarú kör érint 

 

védőkörzet létesítését 

rendelek el. 

- A védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokban minden baromfiállományt és egyéb, fogságban tartott 

szárnyast a gazdaság kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez a gyakorlatban nem 

megoldható, vagy veszélyeztetné az állatok jólétét, azokat a gazdaság valamely más helyén kell 

elkülöníteni, úgy, hogy ne érintkezhessenek a gazdaságban található többi baromfiállománnyal vagy 

más, fogságban tartott madarakkal. Továbbá minden ésszerű lépést meg kell tenni a vadon élő 

madarakkal való érintkezésük minimálisra csökkentése érdekében. 

-Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell a hatósági állatorvos utasításai szerint. 

- A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, 

és minden más, vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet 

és eszközt, valamint a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek által használt minden, a 

vírussal történt kontaminációra gyanús járművet a fertőzést követően a hatósági állatorvos által 

meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.  

- A gazdaságba csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihető be baromfi, más, fogságban tartott 

szárnyas vagy háziasított emlős. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek 

csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkeznek a háztáji baromfival 

vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol 

ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak. 

-A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban 

bekövetkezett jelentős negatív változást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási 

hivatalnak, amely elvégezteti a szükséges vizsgálatokat. 

Ilyen negatív változások ha a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot, a 

tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,) egy hét alatt az elhullási arány 

meghaladja a 3%-ot, bárminemű, madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást 

 (7) A gazdaságba belépő vagy onnan távozó valamennyi személynek be kell tartania a madárinfluenza 

terjedésének megakadályozását célzó járványvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel:  

-a gazdaságban használatos öltözet cseréjére 

-a gazdaság bejáratában történő kéz- és lábfertőtlenítésre 

-a látogatási naplóba valamennyi a gazdaságba belépő személy adatainak bejegyzésére. 
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 Tilos a védőkörzetekben lévő gazdaságokból a baromfi vagy más madarak tartásából származó 

használt almot, trágyát vagy hígtrágyát kivinni vagy szétszórni. A megyei kormányhivatal külön 

kérelemre engedélyezheti a kiszállítást megfelelő helyre. 

  A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, 

kiállításainak vagy egyéb csoportos bemutatásának, illetve versenyének a rendezése. 

 A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése 

céljából történő szabadon engedése. 

A védőkörzet területén belül tilos – a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével 

– a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak 

gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása. 

 A védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból tilos a baromfihús szállítása, 

kivéve ha azt a védőkörzeteken kívülről származó baromfiból állították elő és a védőkörzeteken belülről 

származó baromfihústól elkülönítve tárolták és szállították, vagy a védőkörzeten belüli gazdaságban a 

legkorábbi fertőzés becsült időpontja előtt legalább 21 nappal előbb beszállított baromfiból állítottak elő, 

és amelyet az előállítás óta az ezen időpont után előállított húsoktól külön tároltak és szállítottak.  

Az állat és termék szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, 

kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra. 

Az állat és termékszállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a  

madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairó 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 23-27. §- ben 

leírtak szerint. 

 A  védőkörzetben valamennyi baromfitartó gazdaságot és annak baromfiállományát a tartóknak be kell 

jelenteni és bejelentésük alapján  a járási főállatorvosnak nyilvántartásba kell vennie. 

 A számba vett kereskedelmi célú gazdaságokat a baromfi és más, fogságban tartott madarak klinikai 

vizsgálata céljából a hatósági állatorvosnak a lehető leghamarabb fel kell keresnie és szükség esetén a 

készenléti tervben meghatározottak szerint mintát kell vennie a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A 

gazdaságban tett látogatásokról és azok megállapításairól jegyzőkönyvet kell felvenni és azt meg kell 

őrizni. A nem kereskedelmi célú gazdaságokat a hatósági állatorvosnak legkésőbb a védőkörzet 

feloldását megelőzően kell meglátogatnia. 

A járási hivatalnak a védőkörzet határán a körzet fő közlekedési útjain jól látható „Védőkörzeti zárlat 

madárinfluenza miatt”, feliratú táblát kell elhelyezni.  

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 Törvényszék (Debreceni Törvényszék 

Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.)  előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel.  

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés 

közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés 

esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha 

több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A 

keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is. 

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

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető. 

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

30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi 
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viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell 

megfizetni. 

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 az átvétellel véglegessé válik. Az elsőfokú eljárás díj-és illetékmentes. 

A határozat azonnal végrehajtandó. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) Állategészségügyi Diagnosztikai 

Igazgatóságának M2021-10048034  számú eredményközlője szerint a mellékelt térképen feltüntetett kitörési 

ponton magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra. 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/687 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerint: 

21. cikk 

Korlátozás alatt álló körzet létrehozása 

(1) Ha egy létesítményben, élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásban, állati melléktermékekkel 

foglalkozó létesítményben vagy egyéb helyszínen – ideértve a szállítóeszközöket is – A kategóriájú 

betegség tör ki, az illetékes hatóság a fertőzött létesítmény vagy helyszín körül haladéktalanul létrehoz egy 

korlátozás alatt álló körzetet, amely a következőkből áll: 

a)  egy  védőkörzet,  amelynek  kijelölése  az  V.  mellékletben  az  adott  A  kategóriájú  betegségre  nézve  

meghatározott,  a kitörés helyszínétől számított minimális sugárméret alapján történik; 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) 

bekezdés e) pontja szerint: Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének 

megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez 

és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján az alábbi állat-

járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: … 

e) védőkörzet;…”. 

 

A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében a madárinfluenza elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 16. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján: A magas patogenitású madárinfluenza járvány kitörést követően a megyei 

kormányhivatalnak haladéktalanul ki kell jelölni: 

a) a védő körzet területét a gazdaság körüli legalább 3 km sugarú körben. 
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A korlátozó intézkedéseket  az FVM rendelet 18-27 §-a tartalmazza 

A megállapított tények és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint védőkörzet megállapításáról döntöttem. 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 

Éltv.) 51.§ (3) bekezdés e) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja, 18. § (7) bekezdés b) pontjában 

biztosított hatáskörömben hoztam,Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 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, 2021. november 24. 

       

      Román István kormánymegbízott 

      nevében és megbízásából 

 

 

 

dr. Tamás Péter Ferenc s.k. 

megyei főállatorvos 

főosztályvezető 

 

A határozatot kapják (elektronikus úton): 

1. Balkány Jegyzője 

2. Nyírbátori Járási Hivatal 

3. Nyírbátori Járásban dolgozó valamennyi állatorvos 

4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

5. OJK  

6. Irattár 

 

Tájékoztatásul kapják (elektronikus úton):  

Valamennyi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érintett járási hivatal 

Valamennyi megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya 
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