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Hivatkozással az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20/2018. iktatószámú utasításában foglaltakra, Heves
megye E71 (M3 autópálya) főközlekedési úttól északra eső közigazgatási – és egyben valamennyi, a
területen működő vadászatra jogosult – területét afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP)
vaddisznóban történt megállapítása miatt –
fertőzötté nyilvánítom.
A fertőzött területen bevezetett intézkedések:
1)

A vadászatra jogosult köteles írásban bejelentést tenni a Heves Megyei Kormányhivatal illetékes

Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára (a továbbiakban: Járási
Hivatal) minden, a tudomására jutott, területén elhullott vaddisznóról. A bejelentést a hulla észlelésétől
számított 24 órán belül kell megtenni, és annak tartalmaznia kell a tetem fellelési helyének földrajzi
koordinátáit vagy a helyszín részletes leírását.
2)

A 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)

Minden bejelentett vaddisznó hulla esetében – a megerősített passzív surveillance keretében –

mintát kell venni és laboratóriumba küldeni az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai
vizsgálat céljából, mely mintavételt a vadászatra jogosult által kijelölt természetes személynek kell
végrehajtania.
4)

A vadászati évet követően a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és

Földhivatali Főosztálynak (a továbbiakban: Főosztály) minden vadászatra jogosult esetében össze kell
vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak bejelentett elhullott vaddisznók száma és
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a megmintázott hullák száma megegyezik-e. Ha a két adat között 10 %-ot meghaladó eltérés mutatkozik,
a Főosztály kivizsgálja annak okát, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
5)

Az elhullott vaddisznók ártalmatlanítása során az Országos Főállatorvos 1/2018. számú

határozatának (a továbbiakban: Határozat) 5. mellékletében foglalt részletes szabályok szerint kell
eljárni.
a)

Az elhullott vaddisznót – a mintavételt követően – alapszabályként a helyszínen (a megtalálás

helyén vagy ahhoz a lehető legközelebb) történő elásással kell ártalmatlanítani, úgy hogy elegendő
(mintegy 30-50 cm vastag) földréteg kerüljön rá. Az elásás előtt a hullát az ASP ellen hatékony
fertőtlenítő szerrel le kell locsolni. A láthatóan szennyezett talajt és/vagy növényi részeket a hullával
együtt kell elásni. Ha a megtalálás helyén a hulla nem ásható el, akkor azt vastag falú fóliazsákba kell
helyezni vagy ilyen fóliába csomagolni és a csepegés mentesség biztosításával kell az elásás helyére
szállítani. A megtalálás és az elásás helyét is az ASP ellen hatékony fertőtlenítőszer oldatával le kell
locsolni.
b)

Ha a körülmények nem teszik lehetővé a megtalálás helyén vagy ahhoz lehető legközelebb

történő elásást, akkor az elhullott vaddisznót fóliazsákba helyezve, illetve fóliába csomagolva a
vadászatra jogosult által létesített, a terület vaddisznóállományához igazodó méretű és bármilyen módon
körbekerített gödörhöz kell szállítani. Az ártalmatlanítást a gödörbe helyezéssel, az ASP ellen hatékony
fertőtlenítő szerrel való lelocsolással és elegendő földrétegnek a hullára rétegezésével kell végrehajtani.
Az ártalmatlanítás célját szolgáló gödör felügyelete a vadászatra jogosult feladata, az illetékes járási
főállatorvos szúrópróbaszerűen ellenőrzi az előírások betartását.
c)

A gödörnek legalább akkorának kell lennie, amely alkalmas annyi vaddisznó hulla eltemetésére,

mint amennyi a vadászatra jogosult területére vonatkozó legutóbbi becslés szerinti vaddisznók 10 %-a.
Ha a gödör betelik, akkor azt véglegesen be kell temetni és a közelében újat kell létesíteni. A vadászatra
jogosult a gödör létesítésére vonatkozó számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. Ez a gödör az
egyéni vadászatból származó zsigerek ártalmatlanítására is használható. A zsigereket is vastag falú
fóliazsákba helyezve kell az ártalmatlanítás helyére szállítani. A gödörbe helyezett hullák számáról a
vadászatra jogosult köteles nyilvántartást vezetni és azt két évig megőrizni.
d)

Helyben történő elásás és a gödör használata esetén a vadászatra jogosultnak az

ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250.- Ft állami kártalanítás jár elhullott vaddisznónként a járási
főállatorvos teljesítés igazolása alapján Az ártalmatlanítás elvégzését a járási főállatorvos ellenőrzi és az
ellenőrzés kedvező eredménye alapján igazolja a teljesítést.
e)

A megyei főállatorvos a vadászatra jogosult írásbeli kérésére ideiglenesen engedélyt adhat az

elhullott vaddisznó 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóban történő ártalmatlanításra, ha
a vadászatra jogosult tőle független külső ok (pl. időjárási helyzet, magas talajvízszint) miatt nem tud
eleget tenni az előzőekben leírtaknak. Az engedély addig érvényes, amíg a vadászatra jogosultat
hátráltató külső ok meg nem szűnik.
6)

Amennyiben a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy az állat

mozgása a megszokottól eltérő, bizonytalan, bágyadtnak tűnik, kifejezetten senyvesnek látszik, akkor a
vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie az egyede(ke)t, és a tapasztalt klinikai tüneteket
haladéktalanul jelentenie kell a Járási Hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak a Járási Hivatal
utasításának megfelelően kell eljárnia. A mintavételt a vadászatra jogosult által megbízott természetes
személynek kell végrehajtania. A tüneteket mutató mintavételi célból kilőtt vaddisznók testét is az
elhullott vaddisznókra vonatkozó szabályok szerint kell ártalmatlanítani.
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7)

Az elhullott vaddisznókat a Határozat 6. mellékletében foglalt részletes szabályoknak

megfelelően szervezetten kell keresni. A feladatra kijelölt személynek a 6. melléklet 6. pontja szerinti
kimutatást kell készítenie, és azt határidőre leadnia. Az elhullott vaddisznók szervezett kereséséért
területegységenként október 1. és április 30. között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és
szeptember 30. között 60 óra után igényelhető állami kártalanítás. Ezen felül az minden megtalált és
jelentett elhullott vaddisznó után nettó 15.500 Ft állami kártalanítás jár, amennyiben a hullából az előírt
mintavétel megtörténik.
a)

A vadászatra jogosult által meghatározott területegység(ek) esetében hetente egyszer, május 1-

jétől szeptember 30-ig hetente kétszer kell átvizsgálni a területegységeket.
b)

Elhullott vaddisznó megtalálása esetén az előzőekben elrendeltnek megfelelően kell eljárni:

bejelentés, mintavétel, ártalmatlanítás.
c)

A kijelölt területek átvizsgálásáról (szűréséről) havonta kimutatást kell készíteni az alábbiak

szerint: a szűrést végző személy neve, az érintett vadászatra jogosult neve, az átvizsgált terület, a
szűrés dátuma, a szűréssel töltött órák, a szűrés eredménye (megtalált hullák száma vagy nemleges
eredmény). A szűrés elvégzésének alátámasztására az előre meghatározott tereptárgyakról digitális
fényképeket kell készíteni, vagy e célra alkalmas GPS eszközt használni a bejárt útvonal rögzítésére. A
digitális fényképeket vagy a rögzített útvonalat elektronikus formában legalább 1 évig meg kell őrizni, és
ellenőrzéskor az állategészségügyi hatóság kérésére be kell mutatni. A tárgyhónapban végzett szűrésről
szóló kimutatást a tárgyhónapot követő 10. napig kell benyújtani – postai úton, elektronikusan vagy
személyesen – az aktív közreműködést elrendelő járási főállatorvosnak.
d)

Ha olyan személy találja meg és jelenti be az elhullott vaddisznót, akit e feladatra nem köteleztek

aktív közreműködésre, akkor részére az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok adott naptári évre
vonatkozó finanszírozásának szabályairól szóló rendelet által biztosított támogatási összeg jár a
rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén.
8)

A fertőzött területen a társas vadászatokat valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan

ideiglenesen felfüggesztem. Egyéni vadászatot – minden vadászható állatfaj vonatkozásában – csak
járványvédelmi képzésen (a továbbiakban: Járványvédelmi Vadászképzés) részt vett, és ott
eredményes vizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- vagy bérvadász, aki a Járványvédelmi
Vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, a fertőzött területen csak az igazolással
rendelkező helyi vadász kíséretében vadászhat. A Járványvédelmi Vadászképzés időpontjáról,
helyszínéről hamarosan tájékoztatom.
9)

a) A fertőzött területen kilőtt valamennyi vaddisznó teste, vagy annak bármely része csak a

NÉBIH ÁDI által a véralvadékból elvégzett virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredményének
kézhezvételét követően használható fel. A vadászok részére trófea is csak negatív eredményt
szolgáltató állatból adható ki. Ha az eredmény nem negatív, akkor a nem negatív eredményt adó egyed
testét és mindazokat a testeket, amelyekkel érintkezhetett el kell kobozni és 1. kategóriájú
melléktermékként ártalmatlanítani kell. Az elkobzott testekért – mint megsemmisített termékért – állami
kártalanítás jár. Az állami kártalanítás alapja a kilőtt egyed zsigerek nélküli becsült tömegének és a
2016/2017. vadászati évi országos kilogrammonkénti átvételi ár átlagának szorzata, az 1 év alatti
egyedek esetében az így kiszámított összeg duplája jár. A tárolót a kitárolás után takarítani és
fertőtleníteni kell.
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b)

A virológiai vizsgálat céljára a vadászatra jogosult megbízottjának véralvadékot (elsősorban

szívből, esetleg valamely nagyobb érből), továbbá mandula mintát kell vennie. A mellüregbe vagy a
hasüregbe kifolyt vérből nem szabad mintát venni. A mintákat a mintavételt követően hűteni kell, de nem
szabad fagyasztani.
c)

A vizsgálatra küldendő vérmintákat SARSTEDT vérvételi fecskendőben, illetve SARSTEDT

mintavevő dobozban, a mandulamintát SARSTEDT mintavevő dobozban lehet beküldeni, melyen fel kell
tüntetni a vadazonosító számot. Tilos egy mintavételi edénybe csomagolni a vér –és mandulamintát,
illetve a szervmintát csomagolatlanul a vérminta mellé tenni! Az egy állathoz tartozó mintákat egy
gyűjtőcsomagolásba kell helyezni.
10)

A mintákhoz – két példányban – csatolni kell a Határozat 3. mellékletében meghatározott

minimális adattartalmú mintaazonosító lapot. A kilövés helyét vagy földrajzi koordináta (GPS)
feltüntetésével kell megadni, vagy ha ezt megbízhatóan nem tudják meghatározni a mintavételkor, akkor
úgy kell a helyet megjelölni, hogy szükség esetén ez pótolható legyen. A mintát és a mintaazonosító
lapokat a vadászatra jogosultnak kell eljuttatni az illetékes Járási Hivatalba a vadászatot követő napon
hétfőtől csütörtökig reggel 8 h és 16:30 h, pénteken reggel 8 h és 14 h között. Amennyiben a
vadászatot követő nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, a mintát a Főosztályon (Eger, Szövetkezet u.
4.) vagy a Gyöngyösi Járási Hivatalban (Gyöngyös, Deák Ferenc u. 17/2.) lehet leadni 8-10 óra között.
A minták laboratóriumba történő szállításáról minden nap a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
gondoskodik. A mintaküldésben közreműködő hatósági állatorvos a minta átvételét megtagadja,
amennyiben a véralvadék mellett nincs mandula minta, illetve amelynek biztonságos szállítása, illetve
vizsgálata nem valósítható meg (pl. szennyezett és/vagy hemolizált – egynemű, teljesen folyós,
sötétvörös, lakkszerű, nem tartalmaz véralvadékot). Felhívom a figyelmet, hogy a mintaszám
növelése érdekében ugyanazt a mintát többfelé osztani tilos! Amennyiben felmerül a mintaszám
manipulálásának gyanúja, az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság bírságot szab ki.
10)

A virológia vizsgálat negatív eredményének megérkezéséig a fertőzött területen kilőtt vaddisznók

teste a vadászterületet nem hagyhatja el, a felhasználás nélkül ártalmatlanításra kerülő testek
kivételével. A testeket a NÉBIH által biztosított vagy a vadászatra jogosult által beszerzett vadhűtőben,
illetve a vadászterületen található, nyilvántartásba vett vadbegyűjtőben függesztve kell tárolni a
laboratóriumi vizsgálati eredmény megérkezéséig. A testek a tárolás során egymással nem
érintkezhetnek. A negatív eredmény kézhezvételét követően a vadászatra jogosult a vadhűtőben tárolt
testeket magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó felhasználhatja, illetve a vadászjeggyel rendelkező
elejtőnek átadhatja, eladhatja. Ha a vadászatra jogosult nem rendelkezik vadhűtővel, illetve a területén
nincs korábban már nyilvántartásba vett vadbegyűjtő, akkor a fentiektől eltérően a járási főállatorvos
engedélyével a vadászatra jogosult a felhasználásra szánt testeket csorgásmentes járművön – már a
negatív virológiai eredmény megérkezése előtt – elszállíthatja egy a vadászterületen kívül, de a fertőzött
területen belül található, a terület elhagyása nélkül elérhető vadbegyűjtőbe. A szállítás során úgy kell
eljárni, hogy a testek egymást ne szennyezzék; törekedni kell a függesztve szállításra. A
szállítójárműveket és a szállításban közreműködő személyeket fertőtleníteni kell. A vadászatra
jogosultnak, illetve a vadbegyűjtő üzemeltetőjének nyilvántartást kell vezetnie a tárolt egyedek nagyvad
azonosítójáról, a betárolás idejéről, a laboreredményről, az eredményközlő számáról és a kitárolás
idejéről. A járási főállatorvos által kijelölt hatósági állatorvosnak a nyilvántartást legalább havonta
ellenőriznie kell és ezt aláírásával dokumentálnia. A megyei főállatorvos külön kérelemre engedélyezheti,
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hogy a szomszédos vadászatra jogosultak egy vadhűtőt közösen üzemeltessenek, ha a vadászati évben
kilőtt vaddisznók alacsony száma ezt indokolja.
11)

A fertőzött területen kilőtt vaddisznók zsigereit a vadászatra jogosultnak össze kell gyűjtenie és

állati eredetű melléktermék feldolgozóban, illetve – ha az akadályba ütközik – a vadászatra jogosult által
az elhullott vaddisznók ártalmatlanítására létesített gödörben ártalmatlanítania kell. A zsigerek
ártalmatlanítása csak kivételesen történhet helyszíni elásással. A gödörben történő elhelyezés vagy az
elásás esetén az érintett területet az ASP vírusával szemben hatékony fertőtlenítő szerrel le kell locsolni.
A társas vadászat során kilőtt vaddisznók zsigerelését a Határozat 7. melléklet 1.8. pontja szerinti, erre
kijelölt helyen lehet végezni. Ha a testet közfogyasztásra szánják, akkor egyéni vadászat esetén is a
kijelölt helyen kell végezni a zsigerelést.
12)

A fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítése céljából – a vadászati hatóság által a

2017/2018. vadászati évre jóváhagyott éves tervben – a kocákra vonatkozó darabszám 30 %-ának
megfelelő számú koca és a malacokra vonatkozó darabszám 25%-ának megfelelő számú egy év alatti
vaddisznó (malac, illetve 30 kg alatti zsigerelt testtömeg alatti egyed) diagnosztikai célú kilövését
rendelem el, mely feladatot a vadászatra jogosult által megbízott – az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság
által szervezett képzésen résztvevő és ott eredményes vizsgát tett – természetes személynek kell
végrehajtani. Ezekbe a számokba a vadászatok során a vadászati hatóság által jóváhagyott éves terv
szerint kilőtt egyedek nem tartoznak bele.
13)

A 12. pontban foglalt feladat végrehajtása során kizárólag egészségesnek látszó vaddisznókat

kell kilőni, a senyvesség és gyanút keltő klinikai tünetek miatt kilőtt egyedek nem számítanak bele ebbe
a számba. Minden kilőtt egyedből a Határozat 8. melléklete szerint kell mintát venni, a testek nem
használhatóak fel, azokat a mintavétel után állami költségre ártalmatlanítani kell. A vadászatra jogosultat
a területén diagnosztikai célból kilőtt és mintázott vaddisznók után állami kártalanítás illeti meg Ez utóbbi
esetben az állami kártalanítás alapja a vad vadászati hatóság által meghatározott trófea nélküli értéke. A
diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a NÉBIH ÁDI virológiai (PCR) vizsgálatot végez.
14)

A

fertőzött

területen

szabadon

élő

vaddisznók

állományfenntartás

céljából

történő

takarmányozása tilos, a vaddisznók etetése csak vadászati célból engedélyezett. A vadászati célra
2

használt takarmány mennyisége havonta nem haladhatja meg a 10 kg/km mennyiséget, de ez a
mennyiségi korlátozás a Határozat 3.12. pontjával összhangban – a vaddisznó állomány gyérítése
érdekében – létesített vadbefogók közvetlen környezetére nem vonatkozik. Nagyobb erdőtömbök
esetében, ha az állománygyérítés érdekében az szükséges – a megyei vadászati hatóság és a
tájegységi fővadász javaslatára – a megyei főállatorvos 30 napnál nem hosszabb időtartamra a
vaddisznók vadászati célú etetésre a 10 kg/km
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mennyiségnél több takarmány felhasználását is

engedélyezheti. Amennyiben vaddisznó takarmányozására használnának lekaszált füvet vagy
közvetlenül termőföldről származó gabonát, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében,
vagy 30 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá, ha olyan helyről származik
ahol már megállapításra került a betegség.
15)

A fertőzött területen legkésőbb 2018. június 6-ig minden vaddisznót vagy vaddisznót is tartó

vadaskertet és vadfarmot kettős kerítéssel kell körülvenni vagy olyan más módszert kell alkalmazni, ami
kizárja a szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést.
16)

Élő vaddisznót, vaddisznótestet és/vagy -húst a fertőzött területen kívülre tilos szállítani. A

negatív virológiai eredmény megérkezését követően – a vadászatra jogosult kérelmére – a Járási Hivatal
engedélyezheti a fertőzött területen belüli felhasználást.
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17)

A fertőzött területen minden vaddisznót, illetve vaddisznót is tartó vadaskertben és vadfarmon

ellenőrzésre kerül, hogy nem történik-e az előírások ellenére élelmiszerhulladék (moslék) etetés.
18)

A fertőzött területen minden vadászatra jogosult, az ASP elleni védekezéssel kapcsolatosan

elrendelt és vadászatra jogosultakra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából, vadászati
évente legalább egyszer ellenőrzésre kerül.
19)

A mintavételt, zsigerelést, ártalmatlanítást végző személynek a feladat elvégzését követően

kezét, lábbelijét és szennyezett ruházatát, valamint minden használt járművet és eszközt az ASP ellen
hatékony fertőtlenítő szer oldatával fertőtlenítenie kell.
20)

Felhívom a figyelmet, hogy vaddisznótól származó hulladékot vagy táplálék-maradékot házi

sertéssel etetni tilos.
21)

A vadászatra jogosultnak külön nyilvántartásba kell venni a sertéstartó hivatásos vadászok

udvarait, a sertéstartó vadásztársasági tagok udvarait, a sertést tartó vendégvadászok udvarait, a
vadászattal kapcsolatos tevékenységet végző sertést tartók udvarait (rakodó, kisegítő, gépkocsivezető,
stb.), a változásokat folyamatosan dokumentálni kell.
Amennyiben a vadászatra jogosult a fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően
tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság élelmiszerlánc-felügyeleti
bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A
keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél (Heves Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger. Pf. 132.) a
felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására
halasztó hatálya nincs, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti
kérelemben kérheti a bíróságtól. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a tartalmazza. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró
fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási
szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot
hozó szervnél.
Indokolás:
A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mert az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20/2018.
iktatószámú utasításával Heves megye E71 (M3 autópálya) főközlekedési úttól északra eső
közigazgatási területeit – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság M2018-10018660 számú eredményközlője alapján – egy Gyöngyös város külterületén
elhullva talált vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté nyilvánította.
A határozat mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak tevékenységüket a jelzett területen folytatják,
mely területen az elrendelt intézkedések végrehajtása járványügyi szempontból indokolt és kötelező.
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Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3)
bekezdés u) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b) pontja biztosította jogkörömben eljárva, az
afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése
alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 8081. §-a szerint hoztam meg.
Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 2. § (1) bekezdése határozza meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) pontja,
37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9. §-a alapján adtam.
Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:
Dr. Juhász Gábor
főosztályvezető
Határozatot kapják:
1. Címzettek (e-mail levélben és elektronikusan)
2. Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
3. Heves Megyei KH járási főállatorvosai
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH ÉBFF
5. Nógrád Megyei KH ÉBFF
6. OMVK Heves Megyei Területi Szervezete
7. Tájegységi fővadászok – Heves megye (e-mailben)
8. Országos Járványvédelmi Központ
9. Irattár

