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Közlemények
Az Országos Főállatorvos 3/2021. 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, valamint a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdése alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az élelmiszerlánc valamennyi érintett
szereplőjére kiterjedő hatállyal, meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Tekintettel arra, hogy Magyarország 2014 óta mentesítési tervet hajt végre a sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (a továbbiakban: PRRS) ellen, melynek célja az
ország teljes területének mentesítése 2022. március 31-re, továbbá tekintettel a mentesítés eddig elért
eredményeire, a mentesítés befejezésének sikeres végrehajtása érdekében elrendelem a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett Nemzeti PRRS Mentesítési Tervben foglaltak
végrehajtását az abban foglalt menetrendnek megfelelően.
A 2022. március 31-ei határidővel végrehajtott, állománycserés mentesítéssel összefüggésben
kiadott egyedi határozat szerint járó kártalanítás kifizetése a rendelkezésre álló forrás függvényében,
legkésőbb a 2023. évben kerül kifizetésre.
Elrendelem továbbá az alábbiakat:
1. Tenyésztési vagy továbbtartási célból sertést Magyarország teljes területére beszállítani csak PRRS
vírusával nem fertőzött állományból szabad.
2. PRRS-sel fertőzött állományból sertés Magyarország teljes területére csak azonnali vágásra és csak
abban az esetben szállítható, ha a fertőzött állományból származó sertések levágása a rendeltetési helyen
(célvágóhíd) a megérkezést követően haladéktalanul megtörténik.
3. Tenyészsertés kizárólag tizennégy napnál nem régebbi, egyedi, mentességet alátámasztó eredmény
birtokában szállítható be Magyarországra.
4. Valamennyi Magyarország területére beszállított sertést hatvan napig karanténozni szükséges, és a
karanténba érkezést követően a hatályos Nemzeti PRRS Mentesítési Tervben meghatározott vizsgálatokat
kell elvégezni. A sertéseket a diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye esetén, a karantén lejárta után
lehet beszállítani az állományba. Amennyiben a diagnosztikai vizsgálatok a karanténozott állatok PRRS
fertőzöttségét igazolják, a teljes karanténban tartott állomány kizárólag vágásra értékesíthető, és az
állattartó állami kártalanításra nem jogosult.
E határozatot az Agrárminisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti
hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja
minősül.
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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 határozat rendelkezései azonnal végrehajtandóak.
E határozat közlésével egyidejűleg az országos főállatorvos 1/2019. számú határozatát
visszavonom.
E határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított harminc
napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. (A határozat
közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.) A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet az Agrárminisztériumhoz (1055
Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyújtani. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a
keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 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.
INDOKOLÁS
Magyarország a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII.
30.) Korm. határozat alapján 2014 óta mentesítési programot hajt végre a PRRS ellen. A mentesítési
program eredményeként a Dunántúl teljes területe, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék és további 30 járás területe mentes. Így jelenleg Magyarország
járásainak már 91% mentes a PRRS-től.
Annak érdekében, hogy a PRRS elleni mentesítés sikeresen befejeződjön és 2022. március 31-re
az ország teljes területe PRRS mentessé váljon, szükséges a már mentes területek visszafertőződés elleni
fokozottabb védelme, és a mentesítés alatt álló területek mentesítési folyamatának elősegítése azáltal,
hogy Magyarországra – az azonnali vágási célra történő szállítást kivéve – PRRS-sel fertőzött sertést ne
lehessen beszállítani.
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.

10. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

356

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.
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 1. § 4. pontja szerint a
sertésállományok fertőzöttségének megállapítására, mentességének és minősítésének feltételeire, a
fertőzöttség megszűntté nyilvánítására, valamint a vakcinázással kapcsolatos feltételekre vonatkozó
Nemzeti Mentesítési Terv a NÉBIH honlapján kerül közzétételre.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. §
a) pontja értelmében az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó határozata
azonnal végrehajtandó.
Döntésemet a fenti jogszabályhelyek alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. §ában foglaltakra tekintettel hoztam meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 113. § (1) bekezdésének a) pontján, a 114. § (1)
bekezdésén, valamint a 116. § (4) bekezdésének a) pontján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. §-ának (1) bekezdésén és (3)
bekezdésének a) pontján alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Éltv. 28. § d) pontja, 42. § (4) bekezdése, 52. § (3)
bekezdése, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §-ának 3. pontja alapozza meg.
Budapest, 2021. szeptember 17.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos

Az Országos Főállatorvos 4/2021. 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, valamint a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdése alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az élelmiszerlánc valamennyi érintett
szereplőjére kiterjedő hatállyal, meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
A baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése
érdekében Magyarország magas kockázatúnak azonosított megyéi esetében, azaz
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Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan
azonnali hatállyal elrendelem a baromfik zártan tartását.
Amennyiben a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, abban az
esetben az állatokat állattartó épületbe bezártan kell tartani a 3/2017. számú Országos
Főállatorvosi határozat 1. e.) pontjában foglaltakkal összhangban.
E határozatot az Agrárminisztérium 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 határozat rendelkezései azonnal végrehajtandók.
E határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat közlésétől számított
harminc napon belül a határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi
Törvényszéknek (1055 Budapest, Markó u. 27.) címezve az Agrárminisztériumhoz (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11.) kell benyújtani. 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
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma magas
patogenitású (H5N1 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2021. november 16-án a BácsKiskun megyei Császártöltésen egy tenyészkacsa, Jászszentlászló település külterületén egy hízó liba
állományban.
Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való
fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által
játszott szerep jelentőségére, az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja
szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A Bizottság magas patogenitású madárinfluenza-vírusok baromfira történő átvitelét illetően a
vadon élő madarak jelentette kockázatokkal kapcsolatos kockázatcsökkentési és megerősített biológiai
biztonsági intézkedésekről, továbbá korai észlelő rendszerekről szóló, 2018. augusztus 10-i (EU)
2018/1136. végrehajtási határozatában leírtakkal összhangban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal kockázatértékelést végzett, melynek eredményeképpen a magas patogenitású madárinfluenza
vírus behurcolása veszélyének szempontjából Magyarországon magas, közepes és alacsony kockázatú
megyéket azonosított. Jelen járványügyi helyzetben a magas kockázatúnak azonosított megyékben
indokolt a baromfik kötelező zártan tartásának az elrendelése.

10. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

358

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.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. §
a) pontja értelmében az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó határozata
azonnal végrehajtandó.
Döntésemet a fenti jogszabályhelyek alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. §ában foglaltakra tekintettel hoztam meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei, és illeték
mértéke, illetve az illeték-feljegyzési jog az Ákr. 113. § (1) bekezdésének a) pontján, a 114. § (1)
bekezdésén, valamint a 116. § (4) bekezdésének a) pontján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén és (3)
bekezdésének a) pontján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a (1)
bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Éltv 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 79. §-ának 3. pontja alapozza meg.
Budapest, 2021. november 18.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos

Az agrárminiszter közleménye a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer kapcsán alkalmazandó
referenciaárakról
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020.
(XII. 23.) AM rendelet 6.§ (6) bekezdés b) pontja alapján az állatokra – korcsoport szerinti bontásban – és
állati termékekre a következő referenciaárak alkalmazását rendelem el, továbbá a növénykultúrák esetén a
kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához meghatározott és a minisztérium honlapján 2021. október
27-én közzétett referenciaárakat kell alkalmazni.
Budapest, 2021. november 16.
Dr. Nagy István s. k.
agrárminiszter
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Megnevezés
Borjú választásig
(maximum 6
hónapos korig)
Üsző (ideértve a
növendék üszőt,
vemhes üszőt is)
Hízóüsző
Tejelő tehén
Húshasznú (és
egyéb nem fejt)
tehén
Hízóbika (ideértve
a növendék bikát
is)
Tenyészbika
Malac választásig
Hízósertés
(ideértve a süldőt
is)
Tenyészkoca-süldő
Anyakoca
Tenyészkan-süldő
Tenyészkan
Bárány választásig
(maximum 6
hónapos korig)
Növendék juh
Anyajuh
Tenyészkos
Egyéb juh
Naposbaromfi
(csirke)
Növendék jérce
(csirke)
Hízócsirke
Tenyésztyúk (tojó
és hústípus - nem
étkezési
tojástermelés +
hímivar)
Tojótyúk
Naposbaromfi
(kacsa)
Növendék jérce
(kacsa)
Hízókacsa
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Mértékegység
Ft/élősúly kg

2018
808

2019
848

2020
820

Ft/élősúly kg

676

744

717

Ft/élősúly kg
Ft/élősúly kg
Ft/élősúly kg

359
308
359

363
315
367

381
310
341

Ft/élősúly kg

624

628

682

Ft/darab
Ft/darab
Ft/élősúly kg

200 000
14 100
364

200 000
17 300
446

200 000
21 400
437

Ft/darab
Ft/élősúly kg
Ft/darab
Ft/darab
Ft/élősúly kg

131 600
294
300 000
73 600
847

145 300
289
300 000
72 300
909

137 900
313
300 000
78 200
1 041

Ft/élősúly kg
Ft/darab
Ft/darab
Ft/élősúly kg
Ft/darab

762
23 300
23 300
466
97

818
24 200
24 200
484
99

937
26 700
26 700
534
101

Ft/darab

1 419

1 217

1 125

Ft/élősúly kg
Ft/darab

253
812

260
835

254
815

Ft/darab
Ft/darab

569
402

585
351

572
296

Ft/darab

1 879

1 521

1 413

Ft/élősúly kg

335

325

319
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Tenyészkacsa (tojó
és hímivar)
Naposbaromfi
(pulyka)
Növendék jérce
(pulyka)
Hízópulyka
Tenyészpulyka
(tojó és hímivar)
Naposbaromfi
(liba)
Növendék jérce
(liba)
Hízóliba
Tenyészliba (tojó
és hímivar)
Anyanyúl
Egyéb nyúl
(ideértve a
tenyészbakot,
hízónyulat is)
Anyakecske
Egyéb kecske
(ideértve a gidát,
gödölyét,
növendék kecskét,
tenyészbakot is)
Méhcsaládok

Ft/darab

1 075

1 044

1 024

Ft/darab

518

541

473

Ft/darab

2 075

1 807

1 679

Ft/élősúly kg
Ft/darab

370
1 188

386
1 240

379
1 216

Ft/darab

995

1 075

1 664

Ft/darab

5 000

5 000

5 000

Ft/élősúly kg
Ft/darab

636
2 500

648
2 500

629
2 500

Ft/darab
Ft/darab

1 262
1 262

1 308
1 308

1 332
1 332

Ft/darab
Ft/darab

16 300
16 300

18 200
18 200

18 700
18 700

Ft/darab

30 000

31 200

37 700

Megnevezés
Tehéntej
Gyapjú
Juhtej
Étkezési tyúktojás
Tenyésztojás
(csirke)
Tenyésztojás
(kacsa)
Tenyésztojás
(pulyka)
Tenyésztojás (liba)
Toll
Kecsketej
Méz és méhészeti
termékek

Mértékegység
Ft/l
Ft/kg
Ft/l
Ft/db
Ft/db

2018
92,25
316
196
25,36
55

2019
97,96
284
189
24,92
55

2020
102,39
86
183
27,03
55

Ft/db

102

102

102

Ft/db

275

275

275

Ft/db
Ft/kg
Ft/l
Ft/kg

510
2000
196
979

510
2000
189
955

510
2000
183
1165

10. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

A Földművelésügyi Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Agrárminisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szinay Attila
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.
A Földművelésügyi Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
https://kormany.hu/dokumentumtar/foldmuvelesugyi-ertesito/ honlapon érhető el.
Felelős kiadó: Dr. Szinay Attila
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