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Közlemények
Az Országos Főállatorvos 3/2018. 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, a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése,
valamint az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 4. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva, az élelmiszerlánc
valamennyi érintett szereplőjére kiterjedő hatállyal, meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) megelőzésére és korai felismerésére, vonatkozó
intézkedések hatékonyságának növelése érdekében a Földművelésügyi Értesítő LXVIII.
évfolyamának 6. számában megjelent 2/2018. számú határozatomat visszavonom és az ASP
járványügyi felmérő (surveillance) program keretében az alábbiakat rendelem el:
1. Az ASP hazai megállapításával, illetve behurcolásával kapcsolatos kockázat alapján az ASP-vel
fertőzött, az ASP szempontjából magas kockázatú, közepes kockázatú és alacsony kockázatú területeket
kell megkülönböztetni. E területeket az 1. melléklet tartalmazza.
2. A kockázati kategóriára tekintet nélkül az egész országban be kell tartani a következőket:
2.1. A vadászatra jogosultak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az ország
egész területén kötelesek írásban bejelenteni - az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) által megadott
módon - minden tudomásukra jutott elhullott vaddisznót. A bejelentést a hulla észleléstől számított 24
órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fellelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a
helyszín részletes leírását.
2.2. Az 2.1. pontban leírt 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.
2.3. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy minden bejelentett vaddisznó hulla
esetében - a megerősített passzív surveillance keretében – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő
mintavétel és mintaküldés történjen az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat
céljából. A mintavételt elsősorban hatósági állatorvossal vagy szolgáltató állatorvos Éltv. szerinti aktív
közreműködésre kötelezésével kell megoldani, de szükség esetén más megfelelő jártassággal rendelkező
személy (pl. vadhúsvizsgáló, hivatásos vadász) is aktív közreműködésre kötelezhető. Az aktív
közreműködésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A
mintavétel végrehajtásáért elhullott vaddisznónként nettó 10.000 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív
közreműködésre kötelezettet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró
illetékes járási hivatal (továbbiakban: járási hivatal) teljesítés igazolása alapján. A járási hivatal akkor
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állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a mintavevő a 3. mellékletben meghatározott minimális adattartalmú
mintaazonosító lapot - és ha az aktív közreműködésre kötelezett állatorvos az Állategészségügyi
Szabályzatban előírt állatorvosi kísérő iratot (megrendelőt) is - hiánytalanul kitöltötte és aláírta, valamint
annak/azoknak egy példányt megküldte a járási főállatorvosnak, továbbá a minta megérkezett a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságához (a továbbiakban:
NÉBIH ÁDI). A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő
állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések
határozzák meg. Nem jár azonban állami kártalanítás, ha mintavevő
- nem a 2. melléklet 2-3. pontjában leírt szervet/szerveket vette le,
- a mintaazonosító lapot és a megrendelőt (kísérő iratot) hiányosan töltötte ki, illetve ha az aktív
közreműködésre kötelezett nem állatorvos és nem adta le a mintát a kísérő irat (megrendelő) kitöltésre
jogosult állatorvosnak.
2.4. A vadászati évet követően az illetékes megyei kormányhivatalnak minden vadászatra jogosult
esetében össze kell vetni, hogy a vadászatra jogosult által a vadászati hatóságnak jelentett elhullott
vaddisznók száma és a megmintázott hullák száma meggyezik-e. Ha a két adat között 10 %-ot meghaladó
eltérés mutatkozik akkor az illetékes kormányhivatal köteles kivizsgálni annak okát. Mulasztás esetén a 8.
pont az irányadó.
2.5. Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó mozgása a
megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az bágyadtnak tűnik, illetve az állat kifejezetten senyvesnek
látszik, akkor a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie az érintett egyedet vagy egyedeket és a
tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak
a járási hivatal utasításának megfelelően kell eljárnia.
2.6. Ha a mintavétellel megbízott személy - a megerősített passzív surveillance keretében vizsgálatra
kerülő elhullott vaddisznó, vagy az aktív surveillance során megmintázott kilőtt vaddisznó esetében - az
erre vonatkozó szakmai útmutatóban részletezettek alapján az ASP-re gyanút keltő kórbonctani
elváltozások valamelyikét találja meg a mintavétel során, akkor ezt haladéktalanul jelentenie kell a járási
hivatalnak. A továbbiakban a mintavétellel megbízott személynek a járási hivatal utasításának
megfelelően kell eljárni.
2.7. A sertéstartóknak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől
számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus
sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy megbetegedett. Ha az állattartó ASP-re
vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a
megadott határidőn belül.
2.8. Ha a szolgáltató állatorvos az ASP vagy a klasszikus sertéspestis gyanúját állapítja meg az erre
vonatkozó szakmai útmutatóban leírtak alapján, akkor haladéktalanul jelentést kell tennie az illetékes
járási hivatalnak. A járási főállatorvosnak - vagy az általa megbízott hatósági állatorvosnak - késlekedés
nélkül vizsgálatot kell végeznie a helyszínen a gyanú megerősítése, illetve kizárása céljából. Ha a
helyszíni vizsgálat során a gyanú megerősítésre kerül, akkor az ASP elleni védekezésről szóló 98/2003.
(VIII. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési zárlat elrendelését és
laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavételt. Az ASP hatóságilag megerősített gyanújakor az
illetékes járási hivatalnak haladéktalanul gondoskodnia kell a mintáknak a NÉBIH ÁDI legközelebbi
telephelyére való szállításáról. A gyanú megerősítéséről a megyei főállatorvost haladéktalanul értesíteni
kell. A megyei főállatorvos az országos főállatorvost 24 órán belül köteles értesíteni. A mintavétel során a
2. mellékletben meghatározottak szerint kell eljárni.
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2.9. Ha a szolgáltató állatorvos kizárja az ASP gyanúját, de a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen
elhullott, vagy annak 40 ℃ feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a lázas
állat a gyógykezelés ellenére elhullott, akkor a szolgáltató állatorvosnak az ilyen egyedből (vagy
egyedekből) laboratóriumi vizsgálat céljára - a megerősített ASP passzív surveillance keretében mintákat kell küldenie a NÉBIH ÁDI legközelebbi telephelyére. A mintavétel során a 2. mellékletben
meghatározottak szerint kell eljárni.
A beküldés ebben az esetben a laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat összegyűjtő központi körjárat
használatával is történhet.
2.10. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és - amennyiben tudomására jutott - a
szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a járási hivatalnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az
elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett.
2.11. Ha a 2.10. pontban meghatározott nagyarányú elhullásról értesül az illetékes járási főállatorvos,
akkor ő vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és kórbonctani vizsgálatot köteles
végezni. Az ASP gyanújának megerősítése esetén az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet foglaltak szerint kell eljárni, ideértve a megfigyelési zárlat elrendelését
és laboratóriumi vizsgálat céljából történő mintavételt. A gyanú kizárása esetén megfigyelési zárlatot nem
kell elrendelni, de - a megerősített ASP passzív surveillance keretében - mintát kell venni, ha az
állományban hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan egyed található az
állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az állomány lázas egyedei
között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás. A mintavétel során a 2. mellékletben meghatározottak
szerint kell eljárni.
2.12. Az ország egész területén a járási hivatalok minden évben legkésőbb március 31-ig kötelesek
besorolni az alábbi kategóriákba az illetékességi területükön tartott sertésállományokat:
- nagylétszámú állományok
- kislétszámú árutermelő állományok,
- kislétszámú nem árutermelő állományok.
A nagylétszámú vagy kislétszámú állományok közé való besorolásnál a 41/1997. (V.28.) FM rendelet (a
továbbiakban: ÁSZ) mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 1. számú függeléke szerinti
meghatározásokat kell alapul venni. A nagylétszámú állományok mindegyikét egyben árutermelő
állománynak is kell tekinteni, továbbá minden olyan kislétszámú sertésállományt árutermelő állománynak
kell besorolni, amelyben a sertéseket nem saját fogyasztás céljából tartják.
2.13. A 2.12. pontban említett mindhárom kategória esetében az illetékes járási hivatalnak fel kell mérnie,
hogy az illetékességi területén lévő sertésállományok között vannak-e ideiglenesen vagy tartósan kültéren
tartott állományok. Az ilyen állományokról külön nyilvántartást kell vezetni. Az ASP szempontjából
magas és közepes kockázatú területeken tartott sertésállományok esetében a kockázati kategóriára előírtak
szerint kell eljárni. Az ASP szempontjából alacsony kockázatú területen az érintett állattartók figyelmét
írásban kell felhívni arra, hogy az ÁSZ rendelkezései alapján olyan állattenyésztési, állattartási
technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben
való tartását, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi intézkedések
betartására és meg kell akadályozni a vadállománnyal való esetleges érintkezést. Ennek megfelelően - ha
az ASP-vel kapcsolatos járványügyi helyzet azt indokolja - az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elrendelheti, hogy a kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel
kell körülvenni vagy olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók
érintkezését.
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2.14. Mind a nagylétszámú, mind kislétszámú állományok esetében az illetékes járási hivatalnak fokozott
figyelmet kell fordítania az ÁSZ-ban részletezett általános járványvédelmi (biológiai biztonsági)
előírások betartatására. Az ÁSZ-ban foglaltakon túl ország valamennyi sertéstartójának be kell tartania a
4. melléklet I. fejezetében foglalt, az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános
járványvédelmi (biológiai biztonsági) követelményeket is. Az illetékes járási hivatalnak minden
sertéstelepen végrehajtott ellenőrzés során ki kell térnie e követelmények betartására, különösen az
élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzésére. Az érintett
sertésállományt állami kártalanítás nélkül fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az
élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.
2.15. A megyei kormányhivatalnak fel kell mérnie az illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási
tevékenységet folytatóknál képződő élelmiszerhulladék (moslék) kezelésével kapcsolatos kockázatokat.
Az olyan vállalkozások esetében, amelyek rendszeresen fogadnak az ASP-vel fertőzött országokból
származó vendégeket az élelmiszerhulladék kezelés gyakorlatát legkésőbb 2018. szeptember 30-ig
ellenőrizni kell.
2.16. Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és főutak mentén, vonat- és
buszpályaudvarokon, kamionparkolókban összegyűjtött hulladék tartalmazhat a nemzetközi
viszonylatban működő közlekedési eszközről származó élelmiszerhulladékot, amely a 1069/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk f) pontja alapján 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék.
Ezért a pályaudvarok, parkolók és pihenőhelyek üzemeltetőinek az ország egész területén a hulladékok
kezelése során be kell tartaniuk 1069/2009/EK rendelet 12. cikkének a nemzetközi viszonylatban működő
közlekedési eszközről származó élelmiszerhulladékok ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezésit is.
3. Az ország ASP szempontjából magas kockázatú területein szabadon élő vagy zárt körülmények
között tartott vaddisznó állomány, továbbá az ezen a területen tartott házisertések esetében az egész
országra vonatkozó intézkedéseken felül a következőket is be kell tartani:
3.1. Az ASP szempontjából magas kockázatú területen az elhullott vaddisznók ártalmatlanítása során a
vaddisznók hulláját össze kell gyűjteni és 1. kategóriájú melléktermék feldolgozóba kell szállítani. Ha ez
akadályba ütközik, akkor az 5. mellékletben foglalt részletes szabályok szerint kell eljárni. Az Éltv szerint
a hulla ártalmatlanítás céljából aktív közreműködésre kötelezett természetes személynek vagy 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. Az elhullott
vaddisznók és az egyéni vadászatból származó zsigerek ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre az
Éltv. szerint aktív közreműködésre kötelezett vadászatra jogosult a létesítésre vonatkozó számla erejéig
jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az
azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó
pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
3.2. A megerősített passzív surveillance keretében diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testét is az
elhullott vaddisznókra vonatkozó szabályok szerint kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanításért akkor jár
az állami kártalanítás, ha az azt végző személy Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezése megtörtént.
3.3. A magas kockázatú területen az elhullott vaddisznókat a 6. mellékletben foglalt részletes
szabályoknak megfelelően szervezetten kell keresni. A feladat elvégzésért óránként nettó 1.000 Ft állami
kártalanítás jár, ha az aktív közreműködésre kötelezett a 6. melléklet 6. pontja szerinti kimutatást
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határidőre leadta. Az elhullott vaddisznók szervezett kereséséért területegységenként egy aktív
közreműködésre kötelezett személy október 1. és április 30. között, havonta legfeljebb 30 óra után, míg
május 1. és szeptember 30. között 60 óra után kaphat állami kártalanítást. Ezen felül az aktív
közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 15.500 Ft
állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.
3.4. A magas kockázatú területen szabadtéri vaddisznó társas vadászatot csak a megyei főállatorvos
egyedi engedélye alapján lehet tartani. A megyei főállatorvos az engedélyt akkor adja meg, ha azt a
vadászatra jogosult írásban kéri és a határozat 7. mellékletében foglalt, a vaddisznó társas vadászatra
vonatkozó járványügyi követelmények maradéktalanul teljesülnek. Az engedély kiadásához a területileg
illetékes tájegységi fővadász írásos hozzájárulása is szükséges. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a
vadászat tervezett időpontja előtt legalább 72 órával - a megyei főállatorvos által meghatározott módon kell írásban benyújtania. A vadászatra jogosult egyszerre több társasvadászatra megtartására is engedélyt
kérhet, de ilyenkor a 7. melléklet 1.1. pontjában foglalt adatokat minden tervezett társas vadászatra különkülön meg kell adni és az időközben esetleg bekövetkezett változásokról a vadászat tervezett időpontja
előtt legalább 72 órával írásos tájékoztatást kell adni. A szomszédos vadászatra jogosultaknak a társas
vadászatok időpontjait egymással össze kell hangolniuk, ennek koordinálására a megyei főállatorvosnak
az illetékes tájegységi fővadászt kell felkérnie. Vadaskertben tartott vaddisznó társas vadászat, továbbá
egyéb nagyvad fajok társas vadászata előzetes állategészségügyi engedély nélkül szervezhető,
megtartható.
3.5. A magas kockázatú 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.
A virológiai vizsgálat céljára a vadászatra jogosult megbízottjának az 2. illetve a 8. mellékletben
foglaltaknak megfelelően véralvadékot (elsősorban szívből, esetleg valamely nagyobb érből), továbbá
mandula mintát kell vennie. A mintavételnél oda kell figyelni arra, hogy a mellüregbe vagy a hasüregbe
kifolyt vérből nem szabad mintát venni. A mintavevőnek a mintaazonosító lap hiánytalan és pontos
kitöltésére fokozott figyelmet kell fordítani. 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.
3.6. Az ASP szempontjából magas kockázatú területen található vadászatra jogosultaknak a vadászat
során kilőtt vaddisznókból vett mintákat a kitöltött mintaazonosító lappal együtt a vadászatot követő
napon 8-10 óra között kell leadniuk kijelölt mintaátvevő helyek valamelyikén, függetlenül attól, hogy a
kilövés vagy a mintaátvétel napja hétvégére vagy ünnepnapra esik-e. A megyei kormányhivatal köteles
arról gondoskodni, hogy elegendő mintaátvevő hely álljon rendelkezésre, ahol minden nap (hétvégén és
ünnepnapokon is) 8-10 óra között átveszik a mintákat. Ennek érdekében a megyei kormányhivatalnak
intézkednie, hogy minden érintett járási hivatal rendelkezzen az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel és az állatorvosi kísérő irat (vizsgálati megrendelő) kiállítására a mintaátvevő helyen is
lehetőség legyen a mintaátvételi időben. A leadott mintáknak a laboratóriumba történő szállításról minden
nap a NÉBIH gondoskodik.
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3.7. A virológia vizsgálat negatív eredményének megérkezését megelőzően a magas kockázatú területen
kilőtt vaddisznók teste a vadászterületet nem hagyhatja el, a felhasználás nélkül ártalmatlanításra kerülő
testek kivételével. A testeket NÉBIH által biztosított vagy a vadászatra jogosult által beszerzett
vadhűtőben, illetve a vadászterületen található, az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján korábban már nyilvántartásba vett
vadbegyűjtőben függesztve kell tárolni a laboratóriumi vizsgálati eredmény megérkezéséig. A testek a
tárolás során egymással nem érintkezhetnek. Ha a 43/2011. (V. 26.) VM rendeletben előírt, a vadászatra
jogosult által üzemeltetett vadbegyűjtőre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, akkor a rendeletben
foglaltakkal összhangban a vadászatra jogosult a vadhűtőben tárolt testeket a negatív virológia eredmény
megérkezést követően csak közvetlenül vadfeldolgozónak vagy a 852/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet előírásainak megfelelő vadbegyűjtőnek adhatja át, illetve értékesítheti. Ezen felül a
43/2011. (V. 26.) VM rendeletben foglaltak szerint 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 felhasználásra szánt testeket csorgásmentes járművön – már a negatív virológiai
eredmény megérkezése előtt - elszállíthatja egy a vadászterülten kívül, de még a magas kockázatú
területen belül található és a magas kockázatú terület elhagyása nélkül elérhető, 852/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelő vadbegyűjtőbe. A szállítás során úgy kell eljárni,
hogy a testek egymást ne szennyezzék. Törekedni kell a függesztve szállításra. A szállító járműveket és a
szállításban közreműködő személyeket fertőtleníteni kell. A vadászatra jogosultnak, illetve a vadbegyűjtő
üzemeltetőjének nyilvántartást kell vezetnie a tárolt egyedek nagyvadazonosítójáról, 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, hogy a szomszédos vadászatra jogosultak egy
vadhűtőt közösen üzemeltessenek, ha a vadászati évben kilőtt vaddisznók alacsony száma ezt indokolja.
A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében a magas kockázatú területről a kilőtt
vaddisznók teste a negatív eredmény birtokában is csak magyarországi rendeletetetési helyre szállítható,
továbbá a test vagy az abból származó hús és egyéb termék kizárólag Magyarország területén kerülhet
forgalomba. Ha a magas kockázatú területen a vadászatra jogosult a kilőtt vaddisznók testét nem tudja
értékesíteni, akkor testeket 1. kategóriájú állati eredetű mellékterméknek kell tekinteni és mintavétel után
állami költségre ártalmatlanítani kell. E testek – mint megsemmisített termékek - után állami kártalanítás
illeti meg a vadászatra jogosultat, 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.
3.8. Az ASP szempontjából magas kockázatú területen a kilőtt vaddisznók zsigereit a vadászatra
jogosultaknak össze kell gyűjteniük állati eredetű melléktermék feldolgozóban, illetve - ha az állati
eredetű melléktermék feldolgozóba szállítás akadályba ütközik - a vadászatra jogosult által az elhullott
vaddisznók ártalmatlanítására létesített gödörben való ártalmatlanítás céljából. A zsigerek ártalmatlanítása
csak kivételesen törtéhet 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 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.
3.9. Az ASP megelőzése érdekében a magas kockázatú területen a vaddisznó állomány gyérítése és az
egyenletes vizsgálati nyomás céljából az illetékes járási hivatalnak az Éltv. szerinti diagnosztikai célú
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kilövést kell elrendelnie, a terület magas kockázatú területté nyilvánítását követő 15 napon belül. Minden
vadászatra jogosult esetében a vadászati hatóság által az előző vadászati évre jóváhagyott éves tervben a
kocákra vonatkozó darabszám 30 %-ának megfelelő számú koca és malacokra vonatkozó darabszám 25
%-ának megfelelő számú egy év alatti vaddisznó (a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet 27. § (4) bekezdése szerinti malac, illetve a süldők közül a 30 kg alatti egyedek diagnosztikai
célú kilövését kell elrendelni minden vadászati évben. A diagnosztikai kilövés során az előírt
egyedszámok 40%-át szeptember 30-ig kell teljesíteni minden vadászati évben. Ezekbe a számokba a
vadászatok során a vadászati hatóság által jóváhagyott éves terv szerint kilőtt egyedek nem tartoznak
bele. A kilövés végrehajtására a vadászatra jogosultat, vagy ha az eredményes végrehajtás érdekében
szükséges, a mintavételre is alkalmas természetes személyt kell aktív közreműködésre kötelezni.
Természetes személyek aktív közreműködésre kötelezése esetén az érintett vadászatra jogosult, a
vadászati hatóság és a tájegységi fővadász javaslatot tehet a feladatot végrehajtó személyre, illetve
személyekre.
3.10. A 3.9. pontban foglalt feladat végrehajtása során kizárólag egészségesnek látszó vaddisznókat kell
kilőni, a megszokottól eltérően, bizonytalanul mozgó, vagy a bágyadtnak tűnő, illetve kifejezetten
senyvesnek látszó és emiatt kilőtt egyedek nem számítanak bele ebbe a számba. Minden kilőtt egyedből a
8. melléklet szerint kell mintát venni. E testek nem használhatóak fel, azokat a mintavétel után állami
költségre ártalmatlanítani kell. Az aktív közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt
egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100
Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet. Az a vadászatra jogosult, amelynek
területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi
esetben a kártalanítási eljárás során a 9. mellékletben szereplő, az Országos Magyar Vadászkamara
javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.
3.11. A 3.9. és 3.10. pont alapján diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a NÉBIH ÁDI
virológiai (PCR) vizsgálatot végez. A beküldő állatorvosnak a kísérő iratra (megrendelőre) fel kell
vezetnie, hogy „az a mindenkor hatályos OFÁ határozat szerint kilőtt egészséges vaddisznó”.
3.12. Minden olyan megyei kormányhivatal vadászati hatóságának, amelynek illetékességi területén
magas kockázatú terület található, fel kell mérnie a vaddisznó állomány vadbefogók alkalmazásával
történő gyérítésének lehetőségeit és annak várható költségeit. A felmérésben arra is ki kell térni, hogy
mennyi vaddisznó befogása várható egy vadászati évben. A felmérést el kell készíteni és az országos
főállatorvosnak megküldeni.
3.13. A magas kockázatú területeken a szabadon élő vaddisznók állomány fenntartás céljából történő
takarmányozása tilos, a vaddisznók etetése csak vadászati célból engedélyezett. A vadászati célra használt
takarmány mennyisége havonta nem haladhatja meg a 10 kg/km2 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
állomány gyérítés 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/km2 mennyiségnél több takarmány felhasználást is engedélyezheti. A megyei
kormányhivatalnak ki kell dolgoznia e rendelkezés ellenőrzésére vonatkozó eljárást.
3.14. A magas kockázatú területen minden vaddisznót, vaddisznót is tartó vadaskertet és vadfarmot kettős
kerítéssel kell körülvenni vagy más az illetékes megyei főállatorvos által – a tájegységi fővadász
véleményének figyelembevételével – elfogadott módszerrel kell megakadályozni a szabadtéri
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vaddisznóállománnyal való érintkezést. Ha ez határidőre nem történik meg, az állományt állami
kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni.
3.15. Élő vaddisznót a magas kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A magas kockázatú területen
belül is csak a járási hivatal engedélyével szabad élő vaddisznót szállítani. A járási hivatal az engedélyt
akkor adhatja meg, ha a szállítást megelőző 15 napon belül vett alvadásban gátolt vérmintából 5 %-os
előfordulás és 95 %-os biztonság mellett végzett virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredményre vezetett.
Az olyan vadaskert vagy vadfarm állományát állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell
számolni, ahol bizonyítást nyert, hogy a szállítással kapcsolatos szabályokat megszegték.
3.16. A megyei kormányhivatal köteles gondoskodni arról, hogy a magas kockázatú területen minden
vaddisznót tartó, vaddisznót is tartó vadaskertben és vadfarmon rendszeresen ellenőrzésre kerüljön, hogy
nem történik-e az előírások ellenére élelmiszerhulladék (moslék) etetés. Az érintett állományt állami
kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék
(moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.
3.17. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a magas kockázatú területen minden
vadászatra jogosult, az ASP elleni védekezéssel kapcsolatosan elrendelt és vadászatra jogosultakra
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából, vadászati évente legalább egyszer ellenőrzésre
kerüljön.
3.18. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a magas kockázatú területen tartott
kislétszámú sertésállományok esetében az elhullott és a sertéstartók által bejelentett minden 2 hónaposnál
idősebb házisertésből – a megerősített passzív surveillance keretében - megtörténjen az ASP kizárására,
illetve megerősítésre irányuló laboratóriumi vizsgálat. A mintavétel végrehajtására szolgáltató
állatorvosokat kell igénybe venni aktív közreműködésre kötelezéssel. Az aktív közreműködésre
kötelezésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes egyeztetést követően kell kiadni. A
mintavétel végrehatásáért sertésenként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív
közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási
hivatal akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul
kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon érkezett meg a NÉBIH ÁDI-hoz. A kifizetés
rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
3.19. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a magas kockázatú területen tartott
nagylétszámú sertésállományok esetében hetente legalább két elhullott, két hónapnál idősebb sertésből
mintavétel és virológiai vizsgálat céljából a NÉBIH ÁDI-ba mintaküldés történjen a megerősített passzív
surveillance keretében, ha a heti elhullás elérte vagy meghaladta ebben a korcsoportban a kettőt a telepen.
Ezen felül csak akkor kell további elhullott egyedből mintát venni, ha az az ASP-re gyanús vagy –
összhangban 2.9 ponttal - a sertés előzetes tünetek nélkül vagy a gyógykezelés ellenére hullott el.
Ezekben az esetekben a mintaküldés a telepet ellátó szolgáltató állatorvos kötelessége.
3.20. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a magas kockázatú területen található
valamennyi sertéstelepet állatorvos keressen fel a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása,
járványügyi felülvizsgálat és/vagy az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából. A feladatot hatósági
állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató állatorvosok Éltv. szerinti aktív
közreműködésre kötelezésével kell megoldani. A feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 2.100
Ft, plusz a gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként
a járási hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási hivatal akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a
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szolgáltató állatorvos írásban jelentést tett a megyei főállatorvos által meghatározott szempontoknak
megfelelően. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő
állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések
határozzák meg.
3.21. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy - 2019-től kezdve - minden naptári év
első félévében a magas kockázatú területen található minden sertéstelepet állatorvos látogasson meg,
annak nyomon követése céljából, hogy volt-e elhullás a sertéstelepen, és ha igen, akkor azt bejelentette-e
az állattartó. A feladatot hatósági állatorvosokkal, vagy ha ez nem megoldható, akkor szolgáltató
állatorvosok, vagy más erre a feladatra kijelölt személy Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezésével
kell megoldani. A feladat végrehatásáért sertésállományonként nettó 2.100 Ft, plusz a gépjárműfutás
költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási hivatal teljesítés
igazolása alapján. A járási hivatal akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató állatorvos
írásban jelentést tett a megyei kormányhivatal által meghatározott szempontoknak megfelelően. A
kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami
kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések
határozzák meg.
3.22. A magas kockázatú területen tartott sertésállományok esetében a kültéri sertéstartás helyét kettős
kerítéssel körülvéve, vagy más az illetékes megyei főállatorvos által elfogadott módszerrel kell
megakadályozni a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep
zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.
3.23. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a magas kockázatú területen tartott
kislétszámú sertéstelepek esetében a megyei kormányhivatalnak kell - az Éltv. és az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.)
VM rendelet szerint - gondoskodnia az elhullott házisertések testének bejelentési kötelezettség alá tartozó
állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként történő ártalmatlanításáról.
3.24. Azon területek esetében, amelyek jelen határozat kiadása előtt nem tartoztak a magas kockázatú
kategóriába
a) a 3.1-3.4. és 3.23. pontokban foglalt előírásoknak legkésőbb a határozat közlésétől számított 15. napot
követően,
b) a 3.5-3.8., 3.12-3.13., 3.16. és a 3.18-3.20. pontokban szereplő rendelkezéseknek legkésőbb a határozat
közlésétől számított 30. napot követően,
c) a 3.20. pontban szereplő rendelkezésnek legkésőbb a határozat közlésétől számított 60 napon belül,
d) a 3.14. és a 3.22. pontokban szereplő rendelkezéseknek legkésőbb a határozat közlésétől számított 90.
napon belül
kell megfelelni.
4. Az ország ASP szempontjából közepes kockázatú területein szabadon élő vagy zárt körülmények
között tartott vaddisznó állomány, továbbá az ezen a területen tartott házisertések esetében az egész
országra vonatkozó intézkedéseken felül következőeket is be kell tartani:
4.1. Az ASP szempontjából közepes kockázatú területen a határozat közlésétől számított 15. napot
követően az elhullott vaddisznókat össze kell gyűjteni és az 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék
feldolgozóban kell ártalmatlanítani, de szükség esetén az 5. melléklet szerint is el lehet járni. Az utóbbi
estben Éltv. szerint a hulla ártalmatlanítása céljából aktív közreműködésre kötelezett természetes
személynek vagy a vadászatra jogosultnak az ártalmatlanítás végrehajtásáért nettó 23.250 Ft állami

8. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

276

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. Az elhullott vaddisznók és ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítése esetén az Éltv.
szerint aktív közreműködésre kötelezett vadászatra jogosult a létesítésre vonatkozó számla erejéig
jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az
azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó
pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
4.2. A megerősített passzív surveillance keretében diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók testét is az
elhullott vaddisznókra vonatkozó szabályok szerint kell ártalmatlanítani.
4.3. A közepes kockázatú területen a határozat közlésétől számított 15. napot követően az elhullott
vaddisznókat a vadászatra jogosultaknak vagy az általuk javasolt természetes személyeknek az Éltv.
szerinti aktív közreműködésre kötelezés alapján szervezetten és rendszeresen kell keresniük. A 6.
melléklet 1-2. pontjaiban foglaltakat ebben az esetben is be kell tartani. Az e feladatra aktív
közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 15.500 Ft
állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.
4.4. Az ASP megelőzése érdekében a közepes kockázatú területen a vaddisznó állomány gyérítése és az
egyenletes vizsgálati nyomás céljából az illetékes járási hivatalnak az Éltv. szerinti diagnosztikai célú
kilövést kell elrendelnie, a terület közepes kockázatú területté nyilvánítását követő 15 napon belül.
Minden vadászatra jogosult esetében a vadászati hatóság által az előző. vadászati évre jóváhagyott éves
tervben a kocákra vonatkozó darabszám 30 %-ának megfelelő számú koca és malacokra vonatkozó
darabszám 25 %-ának megfelelő számú egy év alatti vaddisznó (a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet 27. § (4) bekezdése szerinti malac, illetve a süldők közül a 30 kg alatti egyedek
diagnosztikai célú kilövését kell elrendelni minden vadászati évben. A diagnosztikai kilövés során az
előírt egyedszámok 40%-át szeptember 30-ig kell teljesíteni minden vadászati évben. Ezekbe a számokba
a vadászatok során a vadászati hatóság által jóváhagyott éves terv szerint kilőtt egyedek nem tartoznak
bele. A kilövés végrehajtására a vadászatra jogosultat, vagy ha az eredményes végrehajtás érdekében
szükséges, a mintavételre is alkalmas természetes személyt kell aktív közreműködésre kötelezni.
Természetes személyek aktív közreműködésre kötelezése esetén az érintett vadászatra jogosult, a
vadászati hatóság és a tájegységi fővadász javaslatot tehet a feladatot végrehajtó személyre, illetve
személyekre.
4.5. A 4.4. pontban foglalt feladat végrehajtása során kizárólag egészségesnek látszó vaddisznókat kell
kilőni, a megszokottól eltérően, bizonytalanul mozgó, vagy a bágyadtnak tűnő, illetve kifejezetten
senyvesnek látszó és emiatt kilőtt egyedek nem számítanak bele ebbe a számba. A célzott surveillance
keretében minden diagnosztikai célból (és az állomány gyérítés érdekében) kilőtt egyedből mintát venni a
4.6. pontban foglaltaknak megfelelően, de jelen határozat közzétételétől kezdve a vadászat során kilőtt
egyedeket nem kell megmintázni. A diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók teste nem használható fel,
azokat a mintavétel után állami költségre ártalmatlanítani kell. Az aktív közreműködésre kötelezettnek a
diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000 Ft állami kártalanítás jár. Ezen felül minden
szabályos mintavételért nettó 3.100 Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet.
Az a vadászatra jogosult, amelynek területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után
állami kártalanításra jogosult. Ez utóbbi esetben a kártalanítási eljárás során a 9. mellékletben szereplő, az
Országos Magyar Vadászkamara javaslata alapján meghatározott értékeket kell alkalmazni.
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4.6. A4.4. pontban foglalt feladat végrehajtása során valamennyi diagnosztikai célból kilőtt vaddisznóból
az e feladattal megbízott személynek véralvadékot (elsősorban szívből, esetleg valamely nagyobb érből),
továbbá mandula mintát kell vennie összhangban az 2. és a 8. mellékletekben foglaltakkal. A
mintavételnél oda kell figyelni arra, hogy a mellüregbe vagy a hasüregbe kifolyt vérből nem szabad
mintát venni. A mintavevőnek a mintaazonosító lap hiánytalan és pontos kitöltésére fokozott figyelmet
kell fordítani. 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 mintákat az illetékes megyei kormányhivatal által meghatározottak
szerint kell leadnia a kitöltött, 3. mellékletben meghatározott mintaazonosító lappal együtt. A megyei
kormányhivatal köteles arról gondoskodni, hogy elegendő mintaátvevő hely álljon rendelkezésre, ahol
minden hétköznap 8-10 óra között átveszik a mintákat. Ennek érdekében a megyei kormányhivatalnak
intézkednie kell annak érdekében, hogy minden érintett élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási
hivatal rendelkezzen az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel és az állatorvosi kísérő irat
(vizsgálati megrendelő) kiállítására a mintaátvevő helyen is lehetőség legyen a mintaátvételi időben. A
mintavétellel, illetve a mintákkal kapcsolatos dokumentációval kapcsolatos további szabályokat a 8.
melléklet tartalmazza. A leadott mintáknak a laboratóriumba történő szállításról a NÉBIH gondoskodik.
4.7. A 4.7. és 4.8. pont alapján diagnosztikai célból kilőtt minden egyed esetén a NÉBIH ÁDI virológiai
(PCR) vizsgálatot végez.
4.8. Minden olyan megyei kormányhivatal vadászati hatóságának, amelynek az illetékességi területén
közepes kockázatú terület található, fel kell mérnie a vaddisznó állomány vadbefogók alkalmazásával
történő gyérítésének lehetőségeit és annak várható költségeit. A felmérésben arra is ki kell térni, hogy
mennyi vaddisznó befogása várható egy vadászati évben. A felmérést el kell készíteni és az országos
főállatorvosnak megküldeni.
4.9. A közepes kockázatú területen minden vaddisznót, vaddisznót is tartó vadaskertet és vadfarmot
kettős kerítéssel kell körülvenni vagy olyan más az illetékes megyei főállatorvos által – a tájegységi
fővadász véleményének figyelembevételével – elfogadott módszert kell alkalmazni, ami kizárja a
szabadtéri vaddisznóállománnyal való érintkezést. Ha ez határidőre nem történik meg, az állományt
állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni.
4.10. Élő vaddisznót a közepes kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A közepes kockázatú területen
belül is csak a járási hivatal engedélyével szabad élő vaddisznót szállítani. A járási hivatal az engedélyt,
akkor adhatja meg, ha a szállítást megelőző 15 napon belül vett alvadásban gátolt vérmintából 10 %-os
előfordulás és 95 %-os biztonság mellett végzett virológiai (PCR) vizsgálat negatív eredményre vezetett.
Az olyan vadaskert vagy vadfarm állományát állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell
számolni, ahol bizonyítást nyert, hogy a szállítással kapcsolatos szabályokat megszegték.
4.11. A 4.10. pontban foglaltaktól eltérően a származási megye megyei főállatorvosa engedélyezheti a
közepes kockázatú területről alacsony kockázatú területre történő élő vaddisznó szállítást az alábbi
feltételek teljesülése esetén:
a) A fogadás helye szerint illetékes megyei főállatorvos előzetesen hozzájárult a szállításhoz és a
hozzájárulás igazolja, hogy a fogadási helyen biztosított a fogadott állomány zárt tartása és
megfigyelése (karanténozása).
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b) Engedélyezett vadaskertből történő szállítás esetén a származási helyen (vadaskertben) az elszállításra
kerülő egyedeket legalább 30 napja zártan tartották, továbbá az elszállítást megelőző 15 napon belül
minden elszállítandó állat esetében egyedi, negatív eredményű virológia (PCR) viszgálatot végeztek.
c) Engedélyezett és Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) regisztrált vadfarmról történő
szállításesetén az elszállításra kerülő egyedeket az engedélyezett és TIR rendszerben regisztrált
vadfarmon legalább 30 napig tartották, és ezek – az elszállítást megelőző 15 napon belül – 5 %
prevalencia és 95 % biztonság mellett végzett virológiai vizsgálata negatív eredményre vezetett.
4.12. A megyei kormányhivatal köteles gondoskodni arról, hogy a közepes kockázatú területen minden
vadaskertben és vadfarmon a határozat kiadástól számított 30 napon belül ellenőrzésre kerüljön, hogy
nem történik-e az előírások ellenére élelmiszerhulladék (moslék) etetés. Az érintett állományt állami
kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék
(moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.
4.13. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a közepes kockázatú területen tartott
kislétszámú sertésállományok esetében az elhullott és a sertéstartók által bejelentett házisertésekből
járásonként havonta legalább kettő, két hónaposnál idősebb sertés hullája esetében történjen mintavétel és
mintaküldés a NÉBIH ÁDI-ba az ASP kizárására, illetve megállapítására irányuló virológiai vizsgálat
céljából. A mintavétel végrehajtására szolgáltató állatorvosokat kell igénybe venni aktív közreműködésre
kötelezéssel. Az aktív közreműködésre kötelezésre vonatkozó határozatot az érintettel való előzetes
egyeztetést követően kell kiadni. A mintavétel végrehatásáért sertésenként nettó 2.100 Ft, plusz a
gépjárműfutás költsége illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet állami kártalanításként a járási
hivatal teljesítés igazolása alapján. A járási hivatal akkor állíthatja ki a teljesítésigazolást, ha a szolgáltató
állatorvos a mintakísérő iratot hiánytalanul kitöltötte, aláírta és a minta vizsgálatra alkalmas módon
érkezett meg a NÉBIH ÁDI-hoz. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az
azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, illetve a vonatkozó
pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
4.14. A megyei kormányhivatalnak gondoskodnia kell arról, hogy a közepes kockázatú területen tartott
nagylétszámú sertésállományok esetében havonta legalább egy, két hónaposnál idősebb elhullott sertésből
mintavétel és a NÉBIH ÁDI-ba virológiai vizsgálat céljából mintaküldés történjen a megerősített passzív
surveillance keretében, ha az adott hónapban volt ebben a korcsoportban elhullás a telepen. Ezen felül
csak akkor kell további elhullott egyedből mintát venni, ha az az ASP-re gyanús vagy – összhangban 2.9
ponttal - a sertés előzetes tünetek nélkül vagy a gyógykezelés ellenére hullott el. Ezekben az esetekben a
mintaküldés a telepet ellátó szolgáltató állatorvos kötelessége.
4.15. A közepes kockázatú területen tartott sertésállományok esetében a kültéri házi sertéstartás helyét
kettős kerítéssel kell körülvenni a vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy
olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a
sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás
nélkül fel kell számolni.
4.15. Azon területek esetében, amelyek jelen határozat kiadása előtt nem tartoztak a közepes kockázatú
kategóriába
a) a 4.8. pontban foglalt előírásoknak legkésőbb a határozat közlésétől számított 30. napot követően
b), a 4.9. és a 4.15. pontokban foglalt előírásoknak legkésőbb a határozat közlésétől számított 90. napon
belül
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kell megfelelni
5. Az ország ASP szempontjából alacsony kockázatú területein szabadon élő vagy zárt körülmények
között tartott vaddisznó állományok esetében az egész országra vonatkozó intézkedéseken felül be kell
tartani a következőeket is:
5.1. Élő vaddisznót az alacsony kockázatú területről a közepes vagy a magas kockázatú területre szállítani
tilos, illetve ezekről a területekről tilos az alacsony kockázatú területre élő vaddisznót szállítani. Az olyan
vadaskert vagy vadfarm állományát állami kártalanítás nélkül ki kell lőni, illetve fel kell számolni, ahol
bizonyítást nyert, hogy a szállítással kapcsolatos szabályokat megszegték.
5.2. A megyei kormányhivatal köteles gondoskodni arról, hogy az alacsony kockázatú területen minden
vadaskertben és vadfarmon a határozat kiadástól számított 60 napon belül ellenőrzésre kerüljön, hogy
nem történik-e az előírások ellenére élelmiszerhulladék (moslék) etetés. Az érintett állományt állami
kártalanítás nélküli kell lőni, illetve fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék
(moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.
5.3. Az alacsony kockázatú területen vadászat során kilőtt egészséges vaddisznók esetében 2018. február
28-án befejeződött az ASP és a klasszikus sertéspestis (KSP) célzott surveillance program. Ennek
megfelelően az alacsony kockázatú területen vadászat során kilőtt vaddisznók esetében nem kell mintát
venni és mintát küldeni, illetve ilyen minták esetében a NÉBIH ÁDI már nem végez vizsgálatot. Az
elhullott vaddisznókból és a megszokottól eltérően, bizonytalan mozgó, bágyadtnak tűnő, illetve a
kifejezetten senyvesnek látszó vaddisznók esetén az alacsony kockázatú területen is tovább kell folytatni
a vizsgálatokat összhangban a 2.3. és 2.5-2.6. pontokban foglaltakkal.
6. A NÉBIH-nek és a megyei kormányhivataloknak gondoskodniuk kell a sertéstartók, vadászatra
jogosultak, vadászok, állatorvosok és az élelmiszerlánc egyéb szereplőinek az ASP-re vonatkozó
folyamatos és naprakész tájékoztatásáról.
7. A NÉBIH az e határozatban foglaltak országosan egységes végrehajtása érdekében szakmai útmutatót
adhat ki.
8. Amennyiben az állattartó, a vadászatra jogosult vagy az aktív közreműködésre kötelezett a fentiekben
előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
9. E határozatot az Agrárminisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen
keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
10. E határozat rendelkezései fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandóak.
11. E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel
jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással
– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027
Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet az Agrárminisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth tér
11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. 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
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felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában –
tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
Az ASP járványügyi helyzete Európában 2017 januárja óta tovább romlott, a betegség megállapításra
került Romániában, a Moldovai Köztársaságban és Csehországban is. Az afrikai sertéspestis elleni
védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdése alapján összehívott Nemzeti
Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport 2018. október 10-én tartott ülésén
számos, új határozati javaslatot hozott figyelemmel a járványügyi helyzetre. Ezen felül a 2/2017.
határozatban foglaltak kiegészítése érdekében több országos főállatorvosi utasítás került kiadásra 2017ben.
A Szakértői Csoport 2016. szeptember 28-án tartott ülésén hozott I/1. számú határozati javaslatának
megfelelően létrejött az ASP Kockázatelemzési Munkacsoport. A Munkacsoport kijelölt tagjai 2018.
február elején részletes javaslatot fogalmaztak meg az ASP behurcolásával kapcsolatos kockázat, továbbá
ezzel összefüggésben az ország ASP szempontjából magas és közepes kockázatú területeinek
meghatározására.
Az 1/2018. számú határozat kiadása óta az afrikai sertéspestis Magyarországon is megállapításra került,
Heves megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek megfelelően az országos főéllatorvos
ÉFHÁT/20/2018 és ÉFHÁT/20-40/2018. utasításai alapján a Heves Megyei Kormányhivatal és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal – az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló
98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján – meghozta az ASP-vel
fertőzött területek meghatározásáról és a fertőzött területre vonatkozó intézkedésekről szóló határozatot.
A fertőzött területbe tartozó vadgazdálkodási egységek felsorolását Heves megye esetén a Bizottság (EU)
2018/663 bizottsági végrehajtási határozatának, míg Szatmár-Bereg megye vonatkozásában Bizottság
(EU) 2018/834 végrehajtási határozatának mellékletei tartalmazzák.
Az elmúlt hónapokban a járványügyi helyzet Romániában jelentősen romlott számos kitörést állapítottak
meg a magyar határhoz közeli telpeken házisertésben, továbbá vaddisznókban is kimutatták a betegséget.
mindez komoly veszélyt jelent Hajdú-Bihar megye román határhoz közeli területeire is. Ezen felül Heves
megyében a Nógrád megyéhez közelebb eső területen is kimutatásra került az ASP vírusa vaddisznóban.
Éppen ezért újabb kockázatelemzést kellett végezni, amely azt mutatta hogy 2/2018. számú országos
főállatorvosi határozat 1. számú mellékletében meghatározott területeket módosítani szükséges.
A fentiek alapján, valamint a gyakorlati végrehajtás megkönnyítése érdekében szükséges a
Földművelésügyi Értesítő LXVIII. évfolyamának 6. számában megjelent 2/2018. számú határozat
visszavonása..
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. 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.
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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.
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 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.
Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése
szerint a járványügyi helyzettől függően az országos főállatorvos országos vagy területi szintű
járványügyi felmérő, illetve monitoring programot vezethet be a rendelet 1. mellékletben felsorolt
állatbetegségekkel való fertőzöttség felmérése céljából. A program végrehajtása állami költségre történik,
beleértve a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megállapítására, valamint kizárására
irányuló laboratóriumi vizsgálatokat.
Az Éltv. 18. § (1) bekezdés f) pontja szerint az állattartó köteles állata betegségéről vagy annak
gyanújáról haladéktalanul értesíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, illetve a szolgáltató állatorvost,
a beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, járványos állatbetegség esetén az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a
betegség továbbvitelének megakadályozására adott utasításait végrehajtani, az elrendelt járványügyi
intézkedésben foglalt kötelezettségeket teljesíteni.
Az Éltv. 18. § (1) bekezdés h) pontja szerint az állattartó köteles az állat elhullását vagy kényszervágását
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak – az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban foglaltak szerint – bejelenteni, és az állati testet vizsgálatra bemutatni.
Az Éltv. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján az (1) bekezdés f) pontja szerinti bejelentési kötelezettség a
vadászatra jogosult személyre, illetve szervezet vezetőjére is vonatkozik.
Az Éltv. 19. § (4) bekezdés bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban:
bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű
melléktermék ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik.
Az Éltv. 24. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a járványügyi intézkedés során keletkezett állati
melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának költségét a költségvetési törvényben külön alcímen
rendelkezésre álló - az állami kártalanítás fedezetéül is szolgáló - célelőirányzatból kell fedezni.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
3. § (1) bekezdése értelmében az ASP bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség. Aki a betegséget
vagy a betegség gyanúját észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles erről értesíteni az
állatorvost, aki a megbetegedést vagy a betegség gyanúját haladéktalanul köteles jelenteni az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak. A 3. § (3) bekezdés
alapján a bejelentést szóban, írásban, személyesen vagy megbízott útján is lehet teljesíteni. A
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bejelentésnek tartalmaznia kell a sertéstartó nevét, lakcímét, valamint a sertéstartás helyét, vaddisznó
esetén az észlelés helyét.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint, ha a járási hivatal ASP megbetegedésről vagy annak gyanújáról értesül, köteles haladéktalanul
hatósági állatorvost küldeni a helyszínre, aki a diagnosztikai kézikönyvben ismertetett eljárásoknak
megfelelően megkezdi a betegség megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálatokat. A hatósági
állatorvosnak a gazdaságban ellenőriznie kell a sertésnyilvántartást és a sertések azonosítására szolgáló
megjelöléseket.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján amennyiben a hatósági állatorvos a fertőzöttséget vagy a fertőzöttség gyanúját kizárni nem tudja,
a járási hivatal a gazdaság hatósági megfigyelését rendeli el. A megfigyelési zárlat magában foglalja az
alábbi intézkedéseket:
a) a gazdaságban található sertéseket korcsoport szerint nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartást
naprakészen kell vezetni, beszámítva a fertőzésgyanús időszak alatt történt elléseket és elhullásokat is, és
minden korcsoportban fel kell tüntetni a beteg, elhullott vagy feltehetően fertőzött sertések számát;
b) a nyilvántartást a hatósági állatorvosnak minden látogatáskor ellenőriznie kell;
c) a gazdaságban lévő összes sertést a szállásában kell tartani vagy a gazdaságon belül olyan helyre kell
elzárni, ahol el lehet különíteni a fertőzöttségre gyanús állatokat;
d) a gazdaságba nem hozható be, illetve onnan nem vihető ki sertés, továbbá a járási hivatal az
állatmozgások tilalmát szükség esetén kiterjesztheti más állatfajokra is
e) a hatósági állatorvos engedélye nélkül a gazdaságból nem vihető ki a sertéshús, sertéshúskészítmény, ondó, -petesejt, -embrió, takarmány, eszközök, anyagok, sertéshulla vagy olyan hulladék, amely
feltételezhetően terjesztheti az ASP-t, továbbá azok nem bocsáthatók kereskedelmi forgalomba sem;
f) személyek és járművek a gazdaságon belül a hatósági állatorvos írásos engedélyével közlekedhetnek;
g) a gazdaság, valamint a sertésistállók be- és kijáratánál fertőtlenítést kell végezni, ezért aki belép az
istállókba vagy kilép onnan, be kell tartania az ASP vírusa széthurcolásának megakadályozására kiadott
hatósági előírásokat;
h) a gazdaság elhagyása előtt valamennyi szállítóeszközt gondosan fertőtleníteni kell, továbbá az ott
dolgozók kizárólag a hatósági állatorvos engedélyével, fertőtlenítés és átöltözés után hagyhatják el a
telepet; továbbá
i) járványügyi vizsgálatot kell végezni.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése
értelmében a 4. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedéseket addig nem lehet feloldani, amíg az ASP
gyanúját hivatalosan ki nem zárták.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése
szerint, ha a megyei kormányhivatal vaddisznók fertőzöttségének gyanújáról tudomást szerez, azonnal
megfelelő intézkedéseket hoz a betegség jelenlétének megállapítása vagy kizárása céljából. A
sertéstartókat és a vadászokat tájékoztatja a betegség gyanújáról. Az elejtett vagy elhullott vaddisznókat
megvizsgáltatja, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének
megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez
és elterjedtségéhez mérten az Éltv. 51. § (3) bekezdés
- i) pontja alapján diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést,
- m) pontja alapján állatleölést (leöletést),
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- q) pontja alapján a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aktív közreműködésre kötelezését
rendelhet el.
Az Éltv. 55. § (1) bekezdése c) pontja értelmében az 51. § (3) bekezdésének i)–q) pontjaiban felsorolt
járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az
államtól kártalanításra jogosult az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben a kötelezésre kifejezetten
az erre irányuló határozat alapján került sor.
Az Éltv. 55. § (2) bekezdés b), d) és g) pontja értelmében nem jár kártalanítás az alábbi esetekben:
- ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó vagy élelmiszer-vállalkozó nem jelentette be, illetve
az előírt kötelezettségeket megszegte,
- ha a járványügyi intézkedésre az állattartó vagy élelmiszer-vállalkozás egyéb felróható magatartása
miatt került sor,
- az állategészségügyi jogszabályok megsértésével tartott, illetve szállított, levágott, forgalomba hozott
állatért és termékért.
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013.
(VIII. 30.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a 8. és 9. §-ban szereplő eljárások kivételével a 7. §
(2)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor az aktív közreműködésre valamely
speciális szakértelmet igénylő tevékenység végrehajtása miatt van szükség.
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013.
(VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság az aktív közreműködés elrendelése
során meghatározza a feladat végrehajtására alkalmas aktív közreműködőt. A 7. § (3) bekezdése szerint
közreműködés végrehajtására – azonos feltételek esetén – engedéllyel rendelkező, a káresemény helyéhez
legkisebb földrajzi távolságban levő és működő, az adott feladat ellátására megfelelő kapacitással
rendelkező aktív közreműködő jelölhető ki. Az aktív közreműködő az intézkedés végrehajtását követően
a megyei kormányhivatal nevére kiállított, a közreműködés költségeit tartalmazó számlát benyújtja a
megyei kormányhivatalnak. A 7. § (4) bekezdése értelmében megyei kormányhivatal intézkedik a számla
kifizetéséről az aktív közreműködő felé, valamint a számlát és az aktív közreműködést elrendelő
határozatot a végrehajtást követően tizenöt napon belül megküldi a NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számla
az általa elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkezett. A NÉBIH a közreműködés
költségeit – a számlák és az aktív közreműködést elrendelő határozat beérkezését követő hatvan napon
belül – megtéríti a megyei kormányhivatalnak.
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013.
(VIII. 30.) VM rendelet 8. § (6) bekezdése szerint, ha az állati eredetű melléktermék állami feladatként
végrehajtott ártalmatlanná tétele a káresemény helyén történik, akkor a rendelet 7. § (2)–(4) bekezdésében
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013.
(VIII. 30.) VM rendelet 5. § (6) bekezdésének h) pontja szerint a járványügyi intézkedésként
diagnosztikai célból kilőtt vad esetén a vad vadászati hatóság által meghatározott trófea nélküli értéke
káreseménykori forgalmi érték megállapításának alapja.
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Az Éltv. 53. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató állatorvos járványos állatbetegség gyanúja esetén a
járványveszély elhárítása érdekében köteles az adott helyzetben tőle elvárható módon a szükséges
intézkedéseket megtenni, valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul értesíteni.
Az Éltv. 53. § (2) bekezdése alapján az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint
bejelentendő állatbetegség vagy gyanújának észlelése esetén a szolgáltató állatorvos köteles
haladéktalanul jelentést tenni az intézkedésre jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, továbbá ellátni
a járványügyi feladatokat, megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon
feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a végrehajtására kiadott jogszabály a feladat-, illetve hatáskörébe
utal, valamint az állattartót a szükséges utasításokkal ellátni.
Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.)
VM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a rendelet előírásait azon tevékenységekre kell alkalmazni,
amelyek során a vadászatra jogosult
a) a tulajdonába kerülő elejtett vad a rendelet 3. §-ában meghatározott mennyiségét átadja, valamint
eladja a végső fogyasztónak minősülő természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi
kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek,
b) a tulajdonába kerülő elejtett vadat felvásárlással és továbbértékesítéssel foglalkozó élelmiszeripari
vállalkozónak vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti.
A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a rendelet 12. és 13. §-ának előírásait arra
a vadászatra jogosult által üzemeltetett vadbegyűjtő helyre kell alkalmazni, amelyben a vadászatra
jogosult kizárólag a saját vadászterületén hasznosított (elejtett) vadat tárolja. Amennyiben a vadászatra
jogosult az általa üzemeltetett vadbegyűjtő helyen nemcsak a saját vadászterületén hasznosított (elejtett)
vadat tárol, a vadbegyűjtő helynek meg kell felelnie a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
előírásainak.
A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelet előírásait nem kell
alkalmazni azon tevékenységekre, amelyek során a vadászatra jogosult a tulajdonába kerülő elejtett vadat
kizárólag magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó felhasználja, vagy a tulajdonába kerülő elejtett vadat
átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő, vadászjeggyel rendelkező elejtőnek vagy az
elejtőtől eltérő, a vadászatra jogosult vadászterületén a vadgazdálkodási tevékenységben elsődleges
termelőként részt vevő végső fogyasztónak.
Az ÁSZ 1. § (1) bekezdése szerint állatokat tartani – amennyiben külön jogszabály másként nem
rendelkezik – csak az Országos Építésügyi Szabályzat által előírtaknak megfelelő helyen és építményben,
valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint szabad.
Az ÁSZ 1. § (2) bekezdése alapján az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot stb. (a
továbbiakban: állattartó létesítmény) kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási
technológiát (a továbbiakban: technológia) kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok
fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását és biztosítja, hogy az állati termék közvetlenül
emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-előállításra alkalmas legyen
A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1069/2009/EK rendelet 8. cikk f) pontja szerint a nemzetközi viszonylatban működő közlekedési
eszközökről származó élelmiszerhulladékot az 1. kategóriába tartozó melléktermékek közé kell sorolni.
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Az 1. kategóriába tartozó élelmiszerhulladékok az 1069/2009/EK rendelet 12. cikk a), b), d) és e) pontjai
értelmében ártalmatlaníthatóak égetéssel, együttégetéssel, engedélyezett hulladéklerakóban való
elföldeléssel és tüzelőanyagként való elégetéssel is.
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése értelmében az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre
vonatkozó határozata fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandó.
A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei, és illeték mértéke, illetve az illeték-feljegyzési jog az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1)
bekezdésén, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a (1) bekezdésén és a 62. §
(1) bekezdésének h) pontján alapul.
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)
bekezdése alapján hoztam meg.
Hatáskörömet az Éltv. 28. § d) pontja, 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, valamint a 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése állapítja meg.
Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos
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1. melléklet
Az ASP-vel fertőzött, illetve az ASP szempontjából magas kockázatú, közepes kockázatú és
alacsony kockázatú területek Magyarországon
I. Az ASP-vel fertőzött terület
1. Heves megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
700860
700950
701050
701111
701150
701250
701350
701550

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
701560
701650
701750
701850
701950
702050
702150
702250

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
702260
702950
703050
703150
703250
703370
705150
705450

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
850950
851050
851150
851250
851350
851450
851550
851560
851650
851660
851751
851752
852850
852860
852950
852960

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
853050
853150
853160
853250
853260
853350
853360
853450
853550
854450
854550
854560
854650
854660
854750
854850

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
854860
854870
854950
855050
855150
856250
856350
856360
856450
856550
856650
856750
856760
856850
856950
857650

3. Nógrád megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
550110
550310
550320

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
550610
550950
551010

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
551350
551360
551810
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551150
551160
551250

551821
-

II. ASP szempontjából magas kockázatú terület
1 Heves megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
700150
700250
700260
700350
700450
700460
700550
700650
700750
700850
702350
702450
702550

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
702750
702850
703350
703360
703450
703550
703610
703750
703850
703950
704050
704150
704250

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
704350
704450
704550
704650
704750
704850
704950
705050
705250
705350
705510
705610
-

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
850150
850250
850260
850350
850450
850550
850650
850850
851851
851852
851950
852050
852150
852250
852350
852450

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
852550
852750
853560
853650
853751
853850
853950
853960
854050
854150
854250
854350
855250
855350
855450
855460

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
855550
855650
855660
855750
855850
855950
855960
856012
856050
856150
856260
857050
857150
857350
857450
857550

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe:
3.1. A Heves megyében elrendelt fertőzött terület körül az alábbi kódszámú Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei vadgazdálkodási egységek teljes területe
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Vadgazdálkodási egység
kódszáma
650100
650200
650300
650400
650500
650600
650700
650800

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
651000
651100
651200
652100
652200
652300
652400
652500
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Vadgazdálkodási egység
kódszáma
652601
652602
652603
652700
652800
652900
653403
-

3.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elrendelt fertőzött terület körül az alábbi kódszámú BorsodAbaúj-Zemplén megyei vadgazdálkodási egységek teljes területe
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
656100
656200
656300
656400
656701
657010
657100
657400
657500
657600
657700
657800
657900
658000
658100
658201
658202

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
658310
658401
658402
658403
658404
658500
658600
658700
658801
658802
658901
658902
659000
659100
659210
659220
659300

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
659400
659500
659601
659602
659701
659800
659901
660000
660100
660200
660400
660501
660502
660600
660800
-

4. Hajdú-Bihar megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
900650
900750
900850
900860
900930
900950
901050
901150
901250
901260

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
901270
901350
902950
902960
903050
903150
903250
903350
903360
903370

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
903450
904450
904460
904550
904650
904750
904760
905450
905550
-
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5. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
750150
750160
750250
750260
750350

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
750450
750460
750550
750650
750750

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
750850
750950
750960
-

6. Nógrád megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
550120
550130
550210
550710
550810
551450
551460
551550
551650
551710
552010
552150
552250

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
552350
552360
552450
552460
552520
552550
552610
552620
552710
552850
552860
552950
552960

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
552970
553050
553110
553250
553260
553350
553650
553750
553850
553910
554050
-

7. Pest megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma

Vadgazdálkodási egység
kódszáma

Vadgazdálkodási egység
kódszáma

571250
571350
571550
571610
571750

571760
572250
572350
572550
572850

572950
573360
573450
580050
580450

III. ASP szempontjából közepes kockázatú terület
1. Bács-Kiskun megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
600550
600850
600950
601050
601150

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
601350
601410
601550
601650
601660

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
601750
601850
601950
602050
609550

2. Békés megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
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Vadgazdálkodási egység
kódszáma

Vadgazdálkodási egység
kódszáma

Vadgazdálkodási egység
kódszáma

950150
950250
950350
950450
950550
950650
950660
950750
950850
950860
950950
950960
950970
951050
951150
951212
951250
951350
951450
951460
951510
951650
951750
952050
952150

952250
952350
952450
952550
952650
952850
952950
953050
953150
953250
953260
953270
953350
953450
953510
953650
953660
953750
953850
953950
953960
954050
954060
954150
954350

954450
954550
954650
954750
954850
954860
954950
955050
955260
955270
955350
955450
955650
955750
955760
955950
956060
956150
956160
956250
956350
956450
956550
956650
956750

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
650900
651300
651400
651500
651610
651700
651801
651802
651803
651900
652000
653000
653100
653200
653300
653401
653500

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
653600
653700
653800
653900
654000
654201
654202
654301
654302
654400
654501
654502
654600
654700
654800
654900
655000

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
655100
655200
655300
655400
655500
655600
655700
655800
655901
655902
656000
656600
656702
656800
656900
657300
-
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4. Hajdú-Bihar megyében azon vadgazdálkodási egységek területe, amelyek nem tartoznak az II. fejezet
4. pontja szerint a magas kockázatú területbe.
5. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
751050
751150
751160
751250
751260
751350
751360
751450
751460
751470
751550
751650
751750
751850
751950
752150
752250
752350
752450

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
752460
752550
752560
752650
752750
752850
752950
753060
753070
753150
753250
753310
753450
753550
753650
753660
753750
753850
753950

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
753960
754050
754150
754250
754360
754370
754450
754550
754560
754570
754650
754750
754850
754950
755550
755650
755750
-

6. Pest megyében az alábbi kódszámú vadgazdálkodási egységek területe:
Vadgazdálkodási egység
kódszáma
570150
570250
570350
570450
570550
570650
570750
570850
571150
572150
572650
572750
573150
573250
573260
573350
573850
573950
573960
574050

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
574850
574860
574950
575050
575150
575250
575350
575550
575650
575750
575850
575950
576050
576250
576350
576450
576650
576750
576850
576950

Vadgazdálkodási egység
kódszáma
577650
577850
577950
578150
578210
578350
578360
578450
578550
578560
578650
578850
578950
579050
579150
579250
579350
579450
579460
579550
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574550
574650
574750

577050
577150
577250
577450

IV. Az ASP szempontjából alacsony kockázatú terület
Az országnak az I., II. és III. fejezetben fel nem sorolt területei.
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579650
579750
580250
-
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2. melléklet
A laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges minták
1. Élő sertések esetén alvadásában gátolt (EDTA) vér virológiai (PCR), és natív vér szerológiai vizsgálat
céljára.
2. A megerősített passzív surveillance során az elhullott állatokból lép, egy bélfodri nyirokcsomó,
mandula.
Az említett szervekből legalább mokkacukor nagyságú darabok elegendőek, egy állatból egy
gyűjtőedénybe (pl. SARSTEDT mandulavételi pohárba) kerüljön a minta.
3. Az ASP/KSP hatóságilag megerősített gyanúja esetén
3.1. Friss hullák esetében a mandulák, legalább egy bélfodri és egy egyéb (pl. garatmögötti, fültőalatti, áll
alatti) nyirokcsomó, valamint a lép és a vese.
Az említett szervekből legalább mokkacukor nagyságú darabok elegendőek, de a lépből és veséből
legalább 10 g mintát kell venni. Egy állatból egy gyűjtőedénybe (pl. SARSTEDT mandulavételi pohárba)
kerüljön a minta.
3.2. Önemésztett hulla esetében teljes csöves csont vagy szegycsont. A félbevágott csöves csontok a
vizsgálatra alkalmatlanok, ezért ilyeneket (pl. levágott lábvéget) küldeni tilos!
4. Az ASP/KSP célzott surveillance esetén
- véralvadék elsősorban a szívből, esetleg valamely nagyobb érből, és
- mandula minta (legalább kockacukor nagyságú darab).
A mellüregbe vagy a hasüregbe kifolyt vérből tilos mintát venni és ilyen mintát a laboratóriumba
beküldeni.
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3. melléklet
A mintaazonosító lap minimális adattartalma
A mintaazonosító lapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. A vadászatra jogosult nevét és címét
2. A vadgazdálkodási egység hatjegyű kódszámát (A megyére utaló kétjegyű előtagot és a hatjegyű
kódszámot követő három egytagú kódszámot nem kell feltüntetni!)
3. A mintavevő nevét és címét
4. Arra vonatkozó adatot, hogy vadászat során kilőtt egészséges, az OFÁ határozat szerint kilőtt
egészséges, gyanút keltő klinikai tünetek miatt kilőtt vagy elhullott vaddisznóból
történt-e a mintavétel.
5. A vaddisznó kilövésének vagy elhullásának helyét, elhullott vagy gyanút keltő klinikai tünetek miatt
kilőtt egyedek esetén a földrajzi koordinátákat (GPS) minden esetben fel kell tüntetni. Egészséges kilőtt
vaddisznók esetében is fel kell tüntetni a földrajzi koordinátákat (GPS), ha az ismert.
6. A vaddisznó kilövésének idejét.
7. A nagyvad azonosító számot.
8. A vaddisznó becsült korát (két éves kor alatt hónapokban, azt követően években megadva).
9. Vadászat során kilőtt egészséges egyed esetében az állati test rendeltetési helyét, névvel és címmel.
10. A mintavétel dátumát.
11. A mintavevő aláírását.
Ha egészséges kilőtt vaddisznók esetében egyszerre ugyanarról a vadászatra jogosulttól származó több
egyedből vesz mintát a mintavevő, akkor a 4., 5., 6., 7. és 8. pont szerinti adatokat a mintaazonosító
laphoz csatolt és aláírt táblázatban is fel lehet tüntetni!
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4. melléklet
Az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi (biológiai
biztonsági) követelmények
I. A kockázati kategóriára tekintet nélkül az egész országra vonatkozó követelmények
Követelmény

A sertésállományok melyik
kategóriájában kötelező, illetve
ajánlott
A 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. Minden kategória esetében kötelező
(VIII.16.) FVM rendeletben foglalt, az állati
eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék
(moslék) etetésére vonatkozó tilalom következetes
betartása
A
hullák
és
egyéb
állati
eredetű Minden kategória esetében kötelező
melléktermékeknek a 1069/2009/EK rendeletben
foglaltaknak
megfelelő
kezelése
és
ártalmatlanítása.
Az állomány egyedeinek az ASP-re fogékony
Minden kategória esetében kötelező
egyéb állatokkal való érintkezésének
megakadályozása (zárt tartás olyan módon, amely
megakadályozza más házisertésekkel vagy
vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett
érintkezést)
Kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely
Minden kategória esetében kötelező
részével, továbbá elhullott vaddisznók testével
vagy azok bármely részével való érintkezés
megakadályozása
Sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli
Nagylétszámú állományok esetében
fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos
kötelező, kislétszámú árutermelő
védőköpeny és védőlábbeli felvétele után lehet.
állományok esetében ajánlott.
Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen
használt öltözéket és lábbelit azonban a
kislétszámú állományok esetében is le
kell cserélni!
A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a
Minden kategória esetében kötelező
kizárólag az erre a célra használt ruhában és
lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny
és védőlábbeli felvétele után szabad
Sertéseket csak megbízható, a központi
Minden kategória esetében kötelező
adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási
dokumentumokkal együtt szabad vásárolni
Csak az lépjen be a sertéstartó épületbe (ólba)
Minden kategória esetében kötelező
akinek feltétlenül szükséges, de csak ruha és
lábbeli csere után vagy egyszer használatos
védőköpeny és védőlábbeli használatával.
Olyan kerítés a telep körül, amely alkalmas
Nagylétszámú állományok estében
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ember, kóbor állat vagy vadon élő állat
behatolásának megakadályozására
Az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott
járványvédelmi intézkedési terv, amely kiterjed a
személyi higiéniára és a takarítás és fertőtlenítés
végrehajtásra a telepen

kötelező, a kislétszámú árutermelő
állományok esetében ajánlott.
Ha a járványügyi helyzet indokolja a
kültéri sertéstartás esetében is kötelező!
Nagylétszámú állományok esetében
kötelező, kislétszámú árutermelő
állományoknak ajánlott.

II. Kizárólag az ASP szempontjából magas kockázatú területekre vonatkozó követelmények
Követelmény

A sertésállományok melyik
kategóriájában kötelező
Mielőtt a sertések takarmányozására használnák a Minden kategória esetén
lekaszált füvet vagy a közvetlenül a termőföldről
származó gabonát azokat kezelni kell az ASP
vírusának inaktiválása érdekében, vagy 30 napig
olyan helyen kell ezeket tárolni, ahol vaddisznó
nem férhet hozzájuk, abban az esetben, ha ezek
olyan helyről származnak ahol már megállapításra
került a betegség.
Mielőtt szalmát a sertések almozására használnák, Minden kategória esetén
azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása
érdekében, vagy 90 napig olyan helyen kell ezeket
tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzájuk,
abban az esetben, ha ezek olyan helyről
származnak, ahol már megállapításra került a
betegség.
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5. melléklet
Az elhullott vaddisznók ártalmatlanításának részletes szabályai az ASP szempontjából magas
kockázatú területeken, ha a hulla 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóba szállítása
akadályba ütközik
1. Az ASP szempontjából magas kockázatú területeken az elhullott vaddisznót – a mintavételt követően –
és ha a hulla 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék feldolgozóba szállítása akadályba ütközik
alapszabályként a helyszínen történő elásással kell ártalmatlanítani, úgy hogy elegendő (mintegy 30-50
cm vastag) földréteg kerüljön rá. Ez a gyakorlatban elsősorban a megtalálás helyén vagy ahhoz a lehető
legközelebb történő elásást jelenti. Az elásás előtt a hullát az ASP ellen hatékony fertőtlenítő szerrel le
kell locsolni. A láthatóan szennyezett talajt és/vagy nővényi részeket a hullával együtt kell elásni. Ha
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.
2. Ha a körülmények nem teszik lehetővé a megtalálás helyén vagy ahhoz lehető legközelebb történő
elásást, akkor az elhullott vaddisznót az 1. pontban leírtak szerint 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.
3. Alapszabályként az ártalmatlanítás végrehajtására a szükséges eszközökkel rendelkező természetes
személyt kell az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja szerint aktív közreműködésre kötelezni. Célszerű, hogy
ez a személy az legyen, aki az elhullott vaddisznók szervezett keresését és a mintavételt is végzi. Ha az
szükséges – különösen a 2. pontban említett gödörben történő ártalmatlanítás esetén – a vadászatra
jogosult is aktív közreműködésre kötelezhető. Az aktív közreműködésre kötelezett természetes
személynek vagy a vadászatra jogosultnak az ártalmatlanítás végrehajtásáért a határozat 3.1. pontja
szerinti nettó állami kártalanítás jár (azaz az aktív közreműködésre kötelezettnek a közterhek levonása
után 3.1. pontban meghatározott forintösszegeket kell megkapnia) elhullott vaddisznónként.
4. A magas kockázatú területen minden vadászatra jogosultat az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja szerint
aktív közreműködésre kell kötelezni- az ártalmatlanításra használt – a 2. pontban már említett - gödör
létesítésére, feltéve, hogy a vadászatra jogosult rendelkezik erre megfelelő területtel, valamint a gödör
létesítése a terület felszín alatti vízkészletét nem veszélyezteti. A gödörnek legalább akkorának kell
lennie, amely alkalmas annyi vaddisznó hulla eltemetésére, mint amennyi a vadászatra jogosult területére
vonatkozó legutóbbi becslés szerinti számú vaddisznó 10 %-a. Ha a gödör betelik, akkor azt véglegesen
be kell temetni és a közelében újat kell létesíteni. A vadászatra jogosult a gödör létesítésre vonatkozó
számla erejéig jogosult az állami kártalanításra. Ez a gödör az egyéni vadászatból származó zsigerek
ártalmatlanításra 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 meg kell őriznie.
5. Az ártalmatlanítást végző személynek a feladat elvégzését követően kezét, lábbelijét és szennyezett
ruházatát, valamint az ártalmatlanítás során használt járművet és eszközöket ASP ellen hatékony
fertőtlenítő szer oldatával le kell fertőtlenítenie.
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6. melléklet
Az elhullott vaddisznók szervezett keresésére vonatkozó részletes szabályok a magas kockázatú
területen
1. A megyei főállatorvosnak megbeszélést kell szerveznie a megyei vadászkamara elnökének, az érintett
járási főállatorvosok, a megyei vadászati hatóság és az érintett tájegységi fővadászok részvételével. A
megbeszélésen résztvevőknek a gyakorlati végrehajtás elősegítése érdekében egyeztetniük kell az
elhullott vaddisznók szervezett kereséséről az ASP szempontjából magas kockázatú területeken, továbbá
az ASP-vel kapcsolatos egyéb, a vadászatra jogosultakra, vadászatra vonatkozó követelményekről. Azon
területek esetében, amelyek jelen határozattal kerültek az ASP szempontjából magas kockázatú
kategóriába a megbeszélést első alkalommal a határozat keltétől számított 7 munkanapon belül kell
megtartani. Az első megbeszélést követően a teljes magas kockázatú terület esetében legalább félévente
egy megbeszélést kell tartani. A megbeszélésen mindenképpen ki kell térni az 2. pont végrehajtásával
kapcsolatos gyakorlati szempontokra. A megbeszélésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a végső
megállapításokról és javaslatokról emlékeztetőt kell készíteni. A jegyzőkönyvet a megyei főállatorvos, a
megyei vadászkamara elnöke, a megyei vadászati hatóság képviselője és az érintett tájegységi fővadászok
írják alá. A jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt az Országos Főállatorvosnak, az emlékeztetőt ASP
szempontjából magas kockázatú területen található valamennyi vadászatra jogosultaknak meg kell
küldeni.
2. Az ASP szempontjából magas kockázatú területen a vadászatra jogosultaknak meg kell határozniuk
azokat a területeket, amelyek a vaddisznók részére élőhelyül szolgálnak és ezen belül azokat a helyeket,
ahol a legnagyobb valószínűséggel találhatóak meg az elhullott egyedek. A terület meghatározásakor
azokat a vadászatra jogosultnak sorszámmal kell ellátnia és a területet térképen be kell jelölni. A
vadászatra jogosultaknak a vaddisznók élőhelyéül szolgáló területet olyan területegységekre kell
felosztania, amelyet egy ember maximum 4 óra alatt be tud járni, le tud szűrni. A felosztás során arra is
figyelemmel kell lenni, hogy az elhullott vaddisznók legvalószínűbb feltalálási helyei lehetőség szerint
hasonló számban legyenek megtalálhatóak az egyes területegységekben. Minden területegység esetében
meg kell határozni azokat a tereptárgyakat (pl. magányos fa, patak, szikla stb.), amelyeket lefényképezve
a bejárás ténye dokumentálható. A tereptárgyak meghatározásánál úgy kell eljárni, hogy lehetőség szerint
minden olyan helyre essen egy tereptárgy, ahol az elhullott vaddisznók megtalálásának nagy a
valószínűsége. Mindezt a vadászatra jogosultaknak írásban kell rögzíteniük és e dokumentum két
példányát, valamint példányonként mellékletként a vadgazdálkodási egység részletes térképét a szűrési
területegységek és a fentiek szerint meghatározott, azonosításra szolgáló tereptárgyak megjelölésével meg
kell küldeniük az illetékes járási főállatovosnak, az emlékeztető kézhezvételétől számított 7 napon belül.
A járási főállatorvos a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a dokumentum egy példányát
eljuttatja a megyei főállatorvoshoz. Ha a vadászatra jogosult határidőre nem tesz eleget az e pontban
foglalt feladatainak, akkor a járási főállatorvos (a megyei kormányhivatal egyidejű értesítése mellet
történő) megkeresésére az illetékes tájegységi fővadász osztja fel területegységekre a vadászatra jogosult
területét.
3. A 2. pontban említett dokumentum megküldésével egyidejűleg a magas kockázatú területen minden
vadászatra jogosult köteles azokra a természetes személyekre javaslatot tenni az illetékes járási
főállatorvosnak, akik a szűrést el tudják végezni (pl. hivatásos vadászok, hajtásban rendszeresen
résztvevő személyek). Ha a járási főállatorvos a vadászatra jogosult által javasolt természetes személyeket
alkalmasnak tartja a feladat elvégzésére, akkor intézkedik ezen személyek - az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés q) pontja szerinti - aktív
közreműködésre kötelezéséről. Ha a járási főállatorvos véleménye szerint a vadászatra jogosult által
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javasolt személyektől nem várható a feladat hatékony végrehajtása vagy a megfelelő hatékonysághoz az
adott területegység esetében több személy által végzett szűrés szükséges, esetleg a vadászatra jogosult
nem adott javaslatot, akkor a járási főállatorvos más, olyan természetes személyeket is aktív
közreműködésre kötelezhet, akik ismerik a terepet és vállalkoznak a feladat elvégzésére (pl. mezőőr,
erdész). A határozatban rögzíteni kell, hogy az adott személynek mely területegységeken kell a szűrést
elvégeznie. Ha a kijelölt személy a vadászatra jogosult alkalmazásában áll, akkor a vadászatra jogosult
köteles biztosítani, hogy a kijelölt személy a szűrés időtartamának legalább a felét munkaidejében
elvégezhesse.
3.1. A vadászatra jogosult kérésére a járási főállatorvos a fentiektől eltérhet és a vadászatra jogosultat is
aktív közreműködésre kötelezheti, de ha felmerül, hogy a vadászatra jogosult nem hatékonyan végzi a
feladatot (pl. az erdőt járó személyek jelentősen több elhullott vaddisznót jelentenek, mint amennyit a
vadászatra jogosult talál), akkor a 3. pont szerint kell eljárni.
4. Az aktív közreműködésre kötelezett személynek a határozatban leírt összes területegység esetében
hetente egyszer kell elvégeznie a szűrést, kivéve a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakot,
amikor hetente kétszer kell átvizsgálni a területegységeket. Több aktív közreműködésre kötelezett esetén
a munkát úgy kell megszervezni, hogy a vadászatra jogosult területén található összes kijelölt
területegység hetente, illetve a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban hetente kétszer
leszűrésre kerüljön.
5. Az aktív közreműködésre kötelezett személy azonnal jelentést tesz a járási főállatorvos által megadott
mobil számra, ha a szűrés során elhullott vaddisznót talált. Az elhullott vaddisznóból az ASP
megállapításra, illetve kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljára – a 2. mellékletben
meghatározott – mintát kell vennie az erre a feladatra kijelölt, aktív közreműködésre kötelezett
személynek. Ezt követően az erre a feladatra kijelölt, aktív közreműködésre kötelezett személynek az
elhullott vaddisznó testét az 5. mellékletben meghatározott módon ártalmatlanítani kell.
6. Az aktív közreműködésre kötelezett személynek a kijelölt területek átvizsgálásáról (szűréséről) havonta
kimutatást kell készítenie 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, illetve hogy nem talált)
A szűrés elvégzésének alátámasztásra az aktív közreműködésre kötelezett:
az előre meghatározott tereptárgyakról digitális fényképeket készít, vagy
e célra alkalmas GPS eszközt használ 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.
7. A tárgy hónapban végzett szűrésről szóló, az 6. pontban részletezett kimutatást az aktív
közreműködésre kötelezett személynek tárgyhónapot követő 10. napig kell benyújtania – postai úton,
elektronikusan vagy személyesen - az aktív közreműködést elrendelő járási főállatorvosnak.
8. Az aktív közreműködésre kötelezettnek a terület bejárásáért és az általa megtalált elhullott
vaddisznókért a határozat 3.3. pontja szerinti nettó állami kártalanítás jár (azaz az aktív közreműködésre
kötelezettnek a közterhek levonása után 3.3. pontban meghatározott forintösszegeket kell megkapnia), ha
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a 3.3. pontban meghatározott feltételek is teljesülnek. 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.
9. Ha a szervezett keresés elvégzésére aktív közreműködésre kötelezett személy kellő jártassággal
rendelkezik a mintavétel és/vagy az ártalmatlanítás elvégzésére, továbbá vállalja is e feladatokat, akkor
ezek végrehajtása céljából is aktív közreműködésre kötelezhető állami kártalanítás mellett.
10. Ha a vadászatra jogosult vagy az aktív közreműködésre kötelezett nem tartja be az 2-7. pontokban
foglalt - rá vonatkozó - előírásokat, akkor ezért írásban figyelmeztetni kell. Abban az esetben, ha a
figyelmeztetés eredménytelen, akkor élelmiszerlánc felügyeleti bírsággal kell sújtani az érintett
vadászatra jogosultat, illetve természetes személyt.
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7. melléklet
A vaddisznó társas vadászat járványügyi szabályai az afrikai sertéspestis szempontjából magas
kockázatú területeken
1. A vaddisznó társas vadászat megszervezésével kapcsolatos járványügyi szabályok
1.1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben,
illetve végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokon felül az 1. mellékletben meghatározott magas
kockázatú területen a vadászatra jogosultak az e fejezetben meghatározott járványügyi követelmények
teljesítése esetén kaphatnak engedélyt a megyei főállatorvostól a vaddisznó társas vadászat
(továbbiakban: társas vadászat) megtartására. A társas vadászat megtartására vonatkozó kérelmet a
vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 72 órával - a megyei főállatorvos által
meghatározott módon - kell írásban benyújtania. A kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az
alábbiakat
 a területet pontos megnevezése (települést ahova a terület tartozik és a terület helyi elvezése), ahol a
társas vadászatot végezni akarják,
 a társas vadászat vezetésével megbízott személy neve és címe, a megyei oktatáson való részvételének
dátuma,
 az ASP-re vonatkozó szabályokat a részvevőkkel ismertető, illetve az ASP-vel kapcsolatos előírások
betartásáért felelős személy neve és címe, a megyei oktatáson való részvételének dátuma (ha a két
személy nem azonos),
 résztvevők adatai (név, lakcím),
 gyülekező hely,
 zsigerelés helye GPS koordinátákkal,
 teríték helye GPS koordinátákkal,
 az elejtett vaddisznók várható száma,
 hajtástérkép.
1.2. A társas vadászat vezetésével a vadászatra jogosult csak olyan személyt bízhat meg, aki részt vett az
Állategészségügyi Szolgálat által szervezett, az afrikai sertéspestissel kapcsolatos képzésen és ott sikeres
vizsgát tett.
1.3. A vadászatra jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazásában álló hivatásos vadász –
illetve több hivatásos vadász esetén közülük legalább egy - az Állategészségügyi Szolgálat által
szervezett, az afrikai sertéspestissel kapcsolatos képzésen részt vegyen. A társas vadászat csak akkor
tartható meg, ha azon végig jelen van az a hivatásos vadász, aki a képzésen részt vett, vagy az a képzésen
részt vett egyéb személy, aki az ASP-re vonatkozó intézkedések betartásáért, betartatásért felelős a
vadászatra jogosulttól kapott megbízás alapján.
1.4. A társas vadászaton jelenlévő hivatásos vadász feladata, hogy az afrikai sertéspestissel kapcsolatos
legfontosabb, a képzésen megtanult ismeretekről a társas vadászat minden résztvevőjét – beleértve a
hajtókat is – tájékoztassa a vadászat megkezdése előtt. A társas vadászat minden részvevőjének e
tájékoztatás megtörténtét aláírásával kell igazolnia.
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1.5. A társas vadászat valamennyi résztvevőjének e fejezetben foglalt járványügyi követelményeket
maradéktalanul be kell tartania. A társas vadászaton csak olyan személyek vehetnek részt, akik házisertést
nem tartanak.
1.6. A hajtás során úgy kell eljárni, hogy annak iránya mindig a magas kockázatú területen belülre
mutasson, elkerülve ezzel azt, hogy a vaddisznók a magas kockázatú területen kívülre meneküljenek.
1.7. A társas vadászat során törekedni kell arra, hogy a hajtási körbe bekerült vaddisznók közül a lehető
legtöbb egyed lelövésre kerüljön, ezért a vadászok felállításánál ezt a szempontot kiemelten kell kezelni.
1.8. Minden vadászatra jogosult köteles a területén kialakítani egy olyan helyet, ahol a társas vadászaton
kilőtt vaddisznók zsigerelése történik. Ugyanitt kell kialakítani az ártalmatlanításra váró zsigerek
gyűjtésnek és tárolásának feltételeit.
1.9. Amennyiben a társas vadászat során, akár élő állaton, akár zsigerelés során felmerül az afrikai
sertéspestis gyanúja, vagy elhullott vaddisznót találnak a résztvevők, a járási főállatorvost haladéktalanul
értesíteni kell.
1.10. A testek és a zsigerek szállításra csak a helyben használt gépjárművek használhatóak, amelyeket a
használat után, a terület elhagyása előtt tisztítani és fertőtleníteni kell.
1.11. A vendégvadászok saját gépjárművel nem hajthatnak be a vadászatra kijelölt területre.
2. A társas vadászat gyakorlati végrehajtása során betartandó járványügyi követelmények
2.1. A kilőtt vaddisznó szállítása a kilövés helyéről a zsigerelés helyére műanyag ponyván felemelve vagy
csúsztatva (szánszerűen), vagy gépjárművel történjen. Gépjárművel történő szállítás esetén a platót
műanyag fóliával kell védeni a szennyeződéstől. Zsigerelés kizárólag a zsigerelő helyen történhet.
2.2. A kilőtt vaddisznó megtalálási helyét, teríték és a zsigerelés helyét fertőtleníteni kell, az ASP ellen
hatékony fertőtlenítő szerrel (http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis).
2.3. A zsigerelés helyére csak a feladatot végző személyek léphetnek be. A zsigerelők részére a
vadászatra jogosultnak eszközöket és egyszer használatos védőruhát vagy ennek hiányában lemosható
(fertőtleníthető) műanyag kötényt kell biztosítania. A zsigerelés során minden egyedből vérmintát és
mandula mintát kell venni laboratóriumi vizsgálat céljára. Az egyszer használatos védőruhát használat
után össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A zsigereléshez használt eszközöket és
kötényt minden használat után fertőtleníteni kell és a következő használatig elzárva kel tárolni. A
zsigerelést végző személyek a zsigerelés helyét kézfertőtlenítést és lábbeli fertőtlenítést, vagy cserét
követően hagyhatják el.
2.4. A zsigereket és a felhasználásra nem kerülő egyedeket az állati eredetű melléktermék feldolgozó
üzem által biztosított konténerbe kell elhelyezni. A testeket és a zsigereket az ASP ellen hatékony
fertőtlenítő szer oldatával le kell lelocsolni. A konténer őrzéséről gondoskodni kell.
2.5. A testek felhasználásával és tárolásával, illetve - ha a virológiai vizsgálat eredménye nem negatív –
az ártalmatlanítással és állami kártalanítással kapcsolatos szabályokat a határozat 3.5. és 3.7. pontja
tartalmazza.
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2.6. Amennyiben a felhasználásra szánt testek megfelelő szállítása, tárolása nem oldható meg, úgy azokat
1. kategóriájú állati eredetű mellékterméknek kell tekinteni és mintavétel után ártalmatlanítani kell. E
testek – mint megsemmisített termékek - után is állami kártalanítás illeti meg a vadászatra jogosultat. 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.
2.7. A társas vadászat során kilőtt olyan egyedek testéért, amelyeket a vadászatra jogosult hasznosítani
nem tud, és ezért kerülnek ártalmatlanításra, a vadászatra jogosultnak állami kártalanítást kell fizetni a
2.6. pontban meghatározottak szerint.
2.8. A társas vadászatot követően társas vadászatban részt vevők ruházatát, kezét, lábbelijét az ember
egészségére nem ártalmas textilbarát (aerosol) fertőtlenítőszerrel kell fertőtleníteni.
3. Ellenőrzés
3.1. Az illetékes járási főállatorvos szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hogy a fenti követelményeket az
érintettek betartják-e. Ha a járási főállatorvos a fenti szabályok megsértését tapasztalja, akkor jelentést
tesz a megyei főállatovosnak. A megyei főállatorvos dönthet úgy, hogy a vadászatra jogosult által
vadászati évben tervezett további társas vadászatokra nem ad engedélyt, illetve élelmiszerlánc felügyeleti
bírsággal sújthatja a vadászatra jogosultat.
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8. melléklet
Célzott ASP surveillance program vaddisznókban
1. Minden megyei kormányhivatalnak, amely illetékességi területén az ASP szempontjából magas
kockázatú és/vagy közepes kockázatú területbe sorolt vadgazdálkodási egység található gondoskodnia
kell arról, hogy minden vadászati évben (március1-től következő év február 28-ig, szökőévben február
29-ig) minden
- vadászat során kilőtt egészséges
- és a jelen határozat szerinti diagnosztikai kilövés során kilőtt egészséges
vaddisznó esetében megtörténjen a mintavétel.
2. A célzott surveillance program keretében a vadászat során kilőtt egészséges vaddisznók esetében a
mintavételről a vadászatra jogosultaknak kell gondoskodnia és a mintákat az illetékes megyei
kormányhivatal által meghatározottak szerint kell leadnia. A vadászatra jogosultnak vagy képesített
vadhúsvizsgálót, vagy hivatásos vadászt kell megbíznia mintavétellel. A vadászatra jogosultnak
törekednie kell arra, hogy amennyire lehetséges a vadászati év során folyamatos és egyenletes
legyen a mintavétel.
3. A célzott surveillance program keretében a jelen határozat szerinti diagnosztikai kilövés során kilőtt
egészséges vaddisznók esetében a kilövés és a mintavétel végrehajtásra aktív közreműködésre kötelezett
természetes személynek kell a mintavételt elvégeznie4. A mintavételhez szükséges eszközöket az illetékes megyei kormányhivatal biztosítja a vadászatra
jogosultak számára. A mintákat a NÉBIH ÁDI legközelebbi telephelyére kell beküldeni, és ez a
laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat összegyűjtő központi körjárat használatával is történhet. A
mintaküldés gyakorlati megvalósítása - a megyei kormányhivatal által a megye teljes területére
meghatározott szempontok alapján - az illetékes járási hivatal feladata.
5. A mintavevőnek véralvadékot (elsősorban szívből, esetleg valamely nagyobb érből), továbbá mandula
mintát kell vennie. A mintavételnél oda kell figyelni arra, hogy a mellüregbe vagy a hasüregbe
kifolyt vérből nem szabad mintát venni! Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a mintának a
mintavételtől számított 48 órán belül be kell érkeznie a vizsgálatot végző laboratóriumba. A mintákat a
mintavételt követően hűteni kell, de nem szabad lefagyasztani, mivel ez utóbbi a vérminta
alakalmatlanságát eredményezheti. Minden egyes vaddisznó esetében mintavevőnek mintaazonosító
lapot kell kitöltenie három példányban, az első (eredeti) példány kíséri a mintákat, egy példányt a
kísérő iratot (megrendelőt) kitöltő állatorvos, míg az utolsó példányt a vadászara jogosult őrizi meg
legalább két évig. (A 2. és 3. példány fénymásolat is lehet.) A mintaazonosító lap minimális
adattartalmát a 3. melléklet határozza meg.
6. A mintaazonosító lap alapján a járási hivatal által kijelölt hatósági vagy szolgáltató állatorvos (az
utóbbi esetén elsősorban az elhullott vaddisznókból történő mintavétellel megbízott szolgáltató
állatorvos) - a NÉBIH honlapjáról is letölthető - minta kísérő iratot (megrendelőt) tölt ki, és ahhoz
csatolja a mintaazonosító lap/lapok első (eredeti) példányát/példányait. (Ha ugyanazon vadászatra
jogosult egyszerre több állattól származó mintát is leadott, akkor elegendő egy kísérő iratot kitölteni, de
mindegyik mintaazonosító lapot csatolni kell.) Nem kell ASP és KSP esetében külön kísérő iratot
kitölteni, egy kísérő irat elegendő. A kísérő iraton (megrendelőn) fel kell tűntetni, hogy „ASP/KSP célzott
surveillance”.
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7. A mintaküldő állatorvos felelőssége, hogy a vizsgáló intézet számára a 3. mellékletben felsorolt adatok
hiánytalanul rendelkezésre álljanak, valamint arról gondoskodni, hogy a minta késedelem nélkül a megyei
kormányhivatal által kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikén leadásra kerüljön. A mintaküldő állatorvos nem
vehet át olyan vérmintát, amelyhez nincs mandula minta, továbbá megtagadhatja az olyan vérminta
átvételét és beküldését, amely olyan mértékben hemolizált (egynemű, teljesen folyós, sötétvörös,
lakkszerű, nem tartalmaz véralvadékot), vagy egyéb anyaggal szennyezett, hogy intézeti vizsgálatra
minden valószínűség szerint alkalmatlan lenne. Ezekben az estekben a vadászatra jogosultnak intézkednie
kell, hogy az alkalmatlan, illetve hiányos minta pótlására másik állatból mintavétel történjen.
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9. melléklet
Az állomány gyérítés és az egyenletes vizsgálati nyomás érdekében elrendelt diagnosztikai kilövés
esetében a kilőtt egyedek után járó állami kártalanításra vonatkozó eljárás során alkalmazandó
értékek
I. Az ASP szempontjából magas kockázatú és a közepes kockázatú területen alkalmazandó értékek
zsigerelt testtömeg szerint:
1. malac (20 kg alatt) – 25.000 Ft
2. süldő (20-30 kg között) – 35.000 Ft
3. koca (50 kg fölött) – 60.000 Ft
II. Az ASP-vel fertőzött területen alkalmazandó értékek zsigerelt testtömeg szerint:
1. malac (20 kg alatt) – 25.000 Ft
2. süldő (20-30 kg között) – 35.000 Ft
3. süldő (30-50 kg között) – 50.000 Ft
4. koca (50 kg fölött) – 60.000 Ft
5. kan (50 kg fölött) – 100.000 Ft

Az Etyek-Buda OEM termékleírás módosítási kérelme
I. A kérelem benyújtója
Név: Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Cím: 2091 Etyek, Alcsúti út 1.
Telefonszám: 70-489-8780
E-mail cím: tanacs@etyekbudaiborvidek.hu
Képviselő: Körmendi József, elnök
II. Földrajzi árujelző: Etyek-Buda oltalom alatt álló eredetmegjelölés
III. A módosítás tárgya
A. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL JÁRÓ LÉNYEGES
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 20.
cikk (4) bekezdésének megfelelően nem minősül kisebb jelentőségűnek)
1. A módosítás tárgya: Etyek-Buda OEM körülhatárolt terület kiegészítése Aba és Seregélyes
településekkel.
a) A termékleírás érintett fejezetei:
- IV. Körülhatárolt terület
- VIII. További feltételek. 2. Az „Etyek-Buda” eredet-megjelöléssel együtt feltüntethető, a lehatárolt
termőhelynél kisebb földrajzi egységek, Velencei körzet, dűlők.
b) Indoklás:
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Mindkét település földrajzilag közelebb fekszik az Etyek-Budai Borvidékhez. Emellett a Velencei-tó
déli partjával azonos természeti, klimatikus és talajszerkezeti adottságok is indokolják, hogy az
Abához és Seregélyeshez tartozó területek felvételét az Etyek-Buda OEM termékleírásba.
A lehatárolt terület módosítása nem érinti a termőhely és termék kapcsolatát, mert a kataszterbe sorolt
terület adottságai megegyeznek az Etyek-Buda OEM lehatárolt területével.
c) A módosítás alkalmazása:
2018/2019 borpiaci évben szüretelt szőlőből készült termékek
B. AZ
ÖSSZEFOGLALÓ
DOKUMENTUM
MÓDOSÍTÁSÁVAL
JÁRÓ
KISEBB
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás megváltoztatja az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 20.
cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül)
1. A módosítás tárgya: Etyek-Buda OEM, Pátyi dűlők.
a) A termékleírás érintett fejezetei:
- VIII. További feltételek. 2. Az „Etyek-Buda” eredet-megjelöléssel együtt feltüntethető, a lehatárolt
termőhelynél kisebb földrajzi egységek.
b) Indoklás:
Páty kezdeményezésére 5 dűlő (Hegyi-dűlő, Lövöldöző-hegy, Mézes-hegy, Nagy-hegy, Zsámbéki úti
dűlő) kerül felvételre a termékleírásba. A Mézes-hegyen és Nagy-hegyen mindig is folyt
szőlőtermesztés, itt található Páty szőlőterületének zöme. A Hegyi-dűlő és Lövöldöző-hegy Páty
csodálatos pincesora és a Mézes-hegy között terül el, enyhe dél-nyugati lejtőn, csodálatos fekvéssel. A
Zsámbéki úti dűlő enyhe nyugati, dél-nyugati lejtésű terület. A dűlő szelektált borok és dűlő nevek
használata egy lehetőség a piacon egy szűkebb területről származó minőségi borok bemutatására.
c) A módosítás alkalmazása:
2018/2019 borpiaci évben szüretelt szőlőből készült termékek
2. A módosítás tárgya: Etyek-Buda OEM, Tök dűlő.
a) A termékleírás érintett fejezetei:
- VIII. További feltételek. 2. Az „Etyek-Buda” eredet-megjelöléssel együtt feltüntethető, a lehatárolt
termőhelynél kisebb földrajzi egységek.
b) Indoklás:
Nyakas Hegyközség kezdeményezésére egy új dűlőnév (Felső-somos) felvétele a termékleírásba. A
nagyüzemesítés előtt a Somos, Felső-somos dűlő is kisparcellás magántulajdoni szőlőkkel volt
hasznosítva. Ez a dűlő a szőlőkataszterben is első osztályú minősítésűként szerepel. 2015 óta a terület
újra szőlővel hasznosított és kiváló borászati alapanyagot terem.
c) A módosítás alkalmazása:
2018/2019 borpiaci évben szüretelt szőlőből készült termékek
C. AZ ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁVAL NEM JÁRÓ KISEBB
MÓDOSÍTÁSOK
(A módosítás nem változtatja meg az összefoglaló dokumentumot és a 607/2009/EK bizottsági rendelet
20. cikk (4) bekezdésének megfelelően kisebb jelentőségűnek minősül)
Nincs.
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Kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt módosítást az érintett hegyközségek tagjai szabályszerűen
összehívott közgyűlésen véleményezték. Ennek igazolását, továbbá a kisebbségi véleményt is tartalmazó
közgyűlési jegyzőkönyveket csatolom.
Etyek, 2018. május 9.
Körmendi József s. k.
elnök
Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa
I. NÉV
Etyek-Buda, Etyek-Budai
eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés: eredetmegjelölés

II. A BOROK LEÍRÁSA
1. BOR
Bortípusok:
1. Fehér
2. Rozé
3. Vörös
4. Friss
a) Analitikai előírások

Bortípus

Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Összes
savtartalom
[g/l]

Minimális tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalom
[g/l]

1..
2.
3.

Fehér
Rozé
Vörös

9,0
9,0
9,0

4,6 – 9,0
4,6 – 9,0
4,6 – 8,0

9,0
9,0
9,0

1,08
1,08
1,2

4.

Friss

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

Fentieken túlmenően:
 A maximális összes kénessav tartalom és összes cukortartalom a hatályos jogszabályok szerint,
 Musttal történő édesítés esetén a tényleges alkoholtartalom minimum 6%vol lehet.
 „Válogatott szüretelésű bor”, „késői szüretelésű bor” hagyományos kifejezés, valamint „töppedt
szőlőből készült bor” és „jégbor” korlátozottan használható egyéb kifejezések feltüntetése esetén
a megengedett maximális illósavtartalom 2,0 g/liter.
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b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus
1.

Fehér

2.

Rozé

3.

Vörös

4.

Friss

Érzékszervi jellemzők
Zöldessárgától az aranysárga színvilágig változó színű fehérbor. Diszkrét, magas
illatintenzitású bor, melyben a fehér virágokra (bodza, hársfavirág, akác) jellemző illatjegyek,
valamint a gyümölcsös (fehérhúsú barack) illatjegyek jelennek meg. Ízérzetben az üde
gyümölcsösséget a markáns, ugyanakkor érett és elegáns savak teszik teljessé.
A lazacszíntől a világospiros színig terjedő rozébor. Intenzív és komplex illataromáiban a piros
húsú gyümölcsök (szeder, málna) illatai jellemzők. Ízében a gyümölcsösség mellett az
üdeséget az érett savak biztosítják, melyek elegáns tanninokkal társulnak.
Színe a vöröstől a rubinvörös színig terjed. Gyümölcsös illatú vörösbor, melyben a piros húsú
bogyós gyümölcsök (szeder, meggy, málna) illata jelenik meg. Ízében a közepes
tannintartalom és alkoholtartalom könnyedséget kölcsönöz a vörösbornak. Savai
harmonikusan simulnak a gyümölcsös ízekkel (szeder, málna, ribizli, meggy).
Zöldessárgától a szalmasárga színig terjedő fehérbor, melynek illatára a frissesség és a
gyümölcsös könnyedség jellemző. A készítéshez használható fajták házasításából készült bor
üde, markáns, ugyanakkor érett savai gyümölcsösséggel párosulva teszik egésszé a bort.

2. PEZSGŐ
Bortípusok:
1. Fehér
2. Rozé
a) Analitikai előírások

Bortípus
1.

Fehér
Rozé

2.

Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Összes
savtartalom
[g/l]

Minimális
tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalom
[g/l]

9,5

5,0 – 9,0

9,5

1,08

9,5

5,0 – 9,0

9,5

1,08

Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom és összes cukortartalom a hatályos
jogszabályok szerint.
b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

Érzékszervi jellemzők
Színe halványzöld, kristályos csillogású, illata a fajtagazdagság miatt mindig üde, illatos,
enyhén aromatikus. Ízben az érett savstruktúra dominál, savai stílusára a frissesség,
ropogósság jellemző, mely egyszerre légies, ami acélos textúrával párosul. Az Etyek-Budai
fehér pezsgőkre egyedien jellemző a fajták sokszínűségéből eredő illat és ízkomplexitás, a
lendületes savtartalom, mely minden estben egy gyümölcsös ízzel párosul.
Az Etyek-Budai rozé pezsgők színanyag mennyisége bár nem magas, de mindig élénk lazacés hagymahéj színűek, csillogó, bíboros árnyalattal. Az Etyek-Budai pezsgők illatában a piros
bogyós gyümölcsökre (cseresznye, meggy) jellemző intenzív gyümölcsösség jelenik meg, mely
az ízben is folytatódik. Magas savtartalmú, érett savak jellemzőek ízében az Etyek-Budai rozé
pezsgőre, amiben a fanyarság, kesernyésség semmilyen módon sem jelenik meg.
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3. MINŐSÉGI PEZSGŐ
Bortípusok:
1. Fehér
2. Rozé
a) Analitikai előírások

Bortípus
1.

Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Összes
savtartalom
[g/l]

Minimális
tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalom
[g/l]

10,0

4,6 – 9,0

10,0

1,08

10,0

4,6 – 9,0

10,0

1,08

Fehér
Rozé

2.

Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom és összes cukortartalom a hatályos
jogszabályok szerint.
b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

Érzékszervi jellemzők
A fehér minőségi pezsgők halványzöld színűek enyhe aranysárga árnyalattal. Illatában a fehér
húsú gyümölcsök (barack, nektarin, alma, körte, licsi) karaktere köszön vissza, amely a hosszú
érlelés következtében kiegészül a kekszes, pörkölt illatokkal. Az Etyek-Budai fehér minőségi
pezsgő savtartalma bár magas, de savai nem élesek, jól integrálódnak a minőségi pezsgő
textúrájába. Az Etyek-Budai fehér minőségi pezsgők érlelésével fokozódó krémes zamatuk
mellett sem vesztik el ízükben a fehér húsú gyümölcsökre jellemző zamatosságukat.
Színükre a lazacszín jellemző enyhén rózsaszínes bíboros árnyalattal. Piros húsú gyümölcsökre
(cseresznye, meggy, áfonya, szeder) jellemző közepes intenzitású illatukat az érlelés során
kialakuló pörkölt mogyoróra jellemző illatok egészítik ki. Ízükben a gerincet adó savtartalom
mellett a piros bogyós gyümölcsök íz világa dominál.

4. GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípusok:
1. Fehér
2. Rozé
3. Friss
a) Analitikai előírások

Bortípus
1.

Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Összes
savtartalom
[g/l]

Minimális
tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalom
[g/l]

Szén-dioxid
(túlnyomás
20 °C-on)

Fehér
Rozé

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

2.

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

1-2,5 bar
1-2,5 bar

3.

Friss

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

1-2,5 bar
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Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom és összes cukortartalom a hatályos
jogszabályok szerint.
b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus
1.

Fehér

2.

Rozé

3.

Friss

Érzékszervi jellemzők
Zöldessárgától az aranysárga színvilágig változó színű fehérbor. Illata a fajtagazdagsága miatt
üde, illatos, enyhén aromatikus. Ízében a gyümölcsös jegyek mellett a zárt erjesztés
következtében enyhébb, komplexebb a pezsgő ízvilágára utaló jegyek jelenhetnek meg. A
bort a markáns ugyanakkor érett, elegáns savak teszik teljessé.
A lazacszíntől a világospiros színig terjedő rozébor. Intenzív és komplex illataromáiban a piros
húsú gyümölcsök (szeder, málna) illatai jellemzők. Ízében a gyümölcsösség mellett a zárt
erjesztés következtében enyhébb, komplexebb a pezsgő ízvilágára utaló jegyek jelenhetnek
meg. A rozébor üdeségét az érett savak biztosítják, melyek elegáns tanninokkal társulnak.
Zöldessárgától a szalmasárga színig terjedő fehérbor, melynek illatára a frissesség és
gyümölcsösség mellett a zárt erjesztés következtében enyhébb, komplexebb a pezsgő
ízvilágára utaló jegyek jelenhetnek meg. A készítéshez használható fajták házasításából
készült bor üde, markáns, ugyanakkor érett savai gyümölcsösséggel párosulva teszik egésszé
a bort.

5. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípusok:
1. Fehér
2. Rozé
3. Friss
a) Analitikai előírások
Minimális összes
alkoholtartalom
[%vol]

Összes
savtartalom
[g/l]

Minimális
tényleges
alkoholtartalom
[%vol]

Maximális
illósavtartalo
m [g/l]

Szén-dioxid
(túlnyomás 20
°C-on)

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

2.

Fehér
Rozé

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

1-2,5 bar
1-2,5 bar

3.

Friss

9,0

4,6 – 9,0

9,0

1,08

1-2,5 bar

Bortípus
1.

Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom és összes cukortartalom a hatályos
jogszabályok szerint.
b) Érzékszervi jellemzők
Bortípus
1.

Fehér

2.

Rozé

Érzékszervi jellemzők
Zöldessárgától az aranysárga színvilágig változó színű fehérbor. Diszkrét, magas
illatintenzitású bor, melyben a fehér virágokra (bodza, hársfavirág, akác) jellemző illatjegyek,
valamint a gyümölcsös (fehérhúsú barack) illatjegyek jelennek meg. Ízérzetben az üde
gyümölcsösséget a markáns, ugyanakkor érett és elegáns savak teszik teljessé.
A lazacszíntől a világospiros színig terjedő rozébor. Intenzív és komplex illataromáiban a piros
húsú gyümölcsök (szeder, málna) illatai jellemzők. Ízében a gyümölcsösség mellett az
üdeséget az érett savak biztosítják, melyek elegáns tanninokkal társulnak.
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Zöldessárgától a szalmasárga színig terjedő fehérbor, melynek illatára a frissesség és a
gyümölcsös könnyedség jellemző. A készítéshez használható fajták házasításából készült bor
üde, markáns, ugyanakkor érett savai gyümölcsösséggel párosulva teszik egésszé a bort.

III. KÜLÖNÖS BORÁSZATI ELJÁRÁSOK
A. BORKÉSZÍTÉS
1. BOR
Nem engedélyezett borászati eljárások (a
hatályos jogszabályokon túl)

Bortípus

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások

1.

Fehér

nincs

2.

Rozé

nincs

3.

Vörös

nincs

„Késői szüretelésű bor”, „jégbor”, „válogatott
szüretelésű bor”, „töppedt szőlőből készült bor”
kifejezés feltüntetésével, valamint dűlőnév
feltüntetéssel megkülönböztetett borok
természetes alkoholtartalmának növelése és
édesítése

4.

Friss

legalább 2, legfeljebb 4 fajta házasítása

nincs

2. PEZSGŐ

1.
2.

Bortípus

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások

Fehér
Rozé

nincs
nincs

Nem engedélyezett borászati eljárások (a
hatályos jogszabályokon túl)
nincs
nincs

3. MINŐSÉGI PEZSGŐ

1.
2.

Bortípus

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások

Fehér
Rozé

nincs
nincs

Nem engedélyezett borászati eljárások (a
hatályos jogszabályokon túl)
nincs
nincs

4. GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások

1.

Fehér

nincs

2.
3.

Rozé
Friss

nincs
legalább 2, legfeljebb 4 fajta házasítása

Nem engedélyezett borászati eljárások (a
hatályos jogszabályokon túl)
Dűlőnév feltüntetése megkülönböztetett borok
természetes alkoholtartalmának növelése és
édesítése
nincs
nincs

5. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR

1.

Bortípus

Kötelezően alkalmazandó borászati eljárások

Fehér

nincs

Nem engedélyezett borászati eljárások (a
hatályos jogszabályokon túl)
Dűlőnév feltüntetése megkülönböztetett borok
természetes alkoholtartalmának növelése és
édesítése
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nincs
nincs

B. A SZŐLŐTERMESZTÉS SZABÁLYAI:
1. A szőlőültetvény művelésmódjára vonatkozó szabályok:
a. 2010. augusztus 1. előtt telepített ültetvény esetén bármilyen, korábban engedélyezett
művelésmódú szőlőültetvényről származó szőlőből készülhet Etyek-Buda oltalom alatt álló
eredetmegjelölésű borászati termék a szőlőültetvény termésben tartásáig.
a. 2010. augusztus 1-je után létesített ültetvény esetén:
i. Ernyő
ii. Moser
iii. Sylvoz
iv. Alacsony-, középmagas- és magaskordon
v. Guyot
vi. Egyesfüggöny
vii. Fejművelés
viii. Bakművelés
2. A szőlőültetvény tőkesűrűségére vonatkozó szabályok:
a. 2010. augusztus 1. előtt telepített szőlőültetvények esetében bármilyen, korábban
engedélyezett telepítési sűrűségű szőlőültetvényről származó szőlőből készülhet EtyekBuda oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék a szőlőültetvény termésben
tartásáig.
b. 2010. augusztus 1-e után telepített ültetvények esetében: minimum 3300 tő/hektár.
3. Szüret módja: kézi és gépi, kivétel a „válogatott szüretelésű bor”, „jégbor”, „töppedt szőlőből
készült bor” kifejezéssel jelölt borok, valamint a „Crémant” kifejezéssel jelölt minőségi pezsgő,
amelyek csak kézzel szüretelhetők.
4. A szőlő minimális cukortartalma:
1. BOR
Bortípus
1.
2.
3.
4.

Fehér
Rozé
Vörös
Friss

A szőlő minimális természetes
cukortartalma (g/l)
151,5*
151,5*
151,5*
168,1*

A szőlő minimális potenciális
alkoholtartalma (%vol), 20 °C-on
9,00
9,00
9,00
10,0

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel ellátott borok: 11,5 % vol, 193,6 g/l
2. PEZSGŐ
Bortípus
1.
2.

Fehér
Rozé

A szőlő minimális természetes cukortartalma
(g/l)
151,5
151,5

A szőlő minimális potenciális alkoholtartalma
(%vol), 20 °C-on
9,00
9,00
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3. MINŐSÉGI PEZSGŐ
Bortípus
1.
2.

Fehér
Rozé

A szőlő minimális természetes cukortartalma
(g/l)
151,5
151,5

A szőlő minimális potenciális alkoholtartalma
(%vol), 20 °C-on
9,00
9,00

4. GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus
1.
2.
3.

Fehér
Rozé
Friss

A szőlő minimális természetes
cukortartalma (g/l)
151,5*
151,5*
168,1*

A szőlő minimális potenciális
alkoholtartalma (%vol), 20 °C-on
9,00
9,00
10,0

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel ellátott borok: 11,5 % vol, 193,6 g/l
4. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus
1.
2.
3.

Fehér
Rozé
Friss

A szőlő minimális természetes
cukortartalma (g/l)
151,5*
151,5*
168,1*

A szőlő minimális potenciális
alkoholtartalma (%vol), 20 °C-on
9,00
9,00
10,0

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel ellátott borok: 11,5 % vol, 193,6 g/l
5. A szüret időpontjának meghatározása: A szüret kezdési időpontját az Etyek-Budai borvidék
Hegyközségi Tanácsa évente határozza meg. Határozatát a hegyközségi tanács alapszabálya
szerint közzé teszi.

IV. KÖRÜLHATÁROLT TERÜLET
A körülhatárolt terület meghatározása:
 Pest megye Biatorbágy, Budafok, Budajenő, Budakeszi, Budapest XII. kerület 9597/1 hrsz.,
Budapest XXII. Kerület, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, valamint
 Fejér megye Aba, Alcsútdoboz, Bicske Csabdi, Etyek, Felcsút, Gárdony, Gyúró, Kajászó,
Kápolnásnyék, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Seregélyes, Sukoró, Tordas, Vál, Velence
települések
szőlő termőhelyi kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

V. MAXIMÁLIS HOZAM
1. BOR
1.
2.
3.

Bortípus
Fehér*
Rozé*
Vörös*

Maximális terméshozam
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
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Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel megkülönböztetett borok, melyeknél kézi szüret esetén 11 t/ha, gépi
szüret esetén 10,5 t/ha, vagy 80 hl/ha seprős újbor lehet a maximális terméshozam.
2. PEZSGŐ
1.
2.

Bortípus
Fehér
Rozé

Maximális terméshozam
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor

3. MINŐSÉGI PEZSGŐ
1.
2.

Bortípus
Fehér
Rozé

Maximális terméshozam
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor

4. GYÖNGYÖZŐBOR
1.
2.
3.

Bortípus
Fehér*
Rozé*
Friss*

Maximális terméshozam
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel megkülönböztetett borok, melyeknél kézi szüret esetén 11 t/ha, gépi
szüret esetén 10,5 t/ha, vagy 80 hl/ha seprős újbor lehet a maximális terméshozam.
5. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
1.
2.
3.

Bortípus
Fehér*
Rozé*
Friss*

Maximális terméshozam
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor
Kézi szüret: 13,6 t/ha, gépi szüret 13,1 t/ha vagy 100 hl/ha seprős újbor

* Kivétel: dűlőnév feltüntetéssel megkülönböztetett borok, melyeknél kézi szüret esetén 11 t/ha, gépi
szüret esetén 10,5 t/ha, vagy 80 hl/ha seprős újbor lehet a maximális terméshozam.

VI. ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK
1. BOR
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

3.

Vörös

4.

Friss

Engedélyezett szőlőfajta
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Királyleányka, Olasz rizling Sauvignon blanc,
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Szürkebarát, Zengő, Zöld veltelíni

2. PEZSGŐ
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

Engedélyezett szőlőfajta
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt

3. MINŐSÉGI PEZSGŐ
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

Engedélyezett szőlőfajta
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt

4. GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

3.

Friss

Engedélyezett szőlőfajta
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Királyleányka, Olasz rizling Sauvignon blanc,
Szürkebarát, Zengő, Zöld veltelíni
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5. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus

1.

Fehér

2.

Rozé

3.

Friss

Engedélyezett szőlőfajta
Budai, Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Góhér,
Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Mátrai muskotály, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Pintes, Piros bakator, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sárfehér, Sárga muskotály, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit,
Zöld szilváni, Zöld veltelíni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kék bakator, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah, Zweigelt
Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Királyleányka, Olasz rizling Sauvignon blanc,
Szürkebarát, Zengő, Zöld veltelíni

VII. KAPCSOLAT A FÖLDRAJZI TERÜLETTEL
A. BOR
1. A körülhatárolt terület bemutatása
a) Természeti és kulturális tényezők
A Dunántúli-középhegység északkeleti területein, a Gerecse-hegység déli részétől a Velencei- és a Budaihegységig húzódik az Etyek-Budai lehatárolt termőterület, melyek domb- és hegyoldalain, illetve
fennsíkjain történik a szőlőtermesztés. A termőterület a szőlőtermesztés északi részén, a 47. szélességi
fokon helyezkedik el.
Talaját tekintve Etyek-Buda meghatározó talajtípusa a magas mésztartalmú barna erdőtalaj, mely
többségében mészkő alapon alakult ki.
Etyek-Buda klímája – északi elhelyezkedéséből és dombvidéki jellegéből adódóan - a magyarországi
átlagnál hűvösebb, hiszen az évi középhőmérséklet 9,5-10,5 °C. Az évi átlagos csapadékmennyiség 650
mm, melynek legnagyobb része a vegetációs időszak alatt hullik le.
Etyek-Buda klímájának fontos közös vonása, hogy a borvidék egész területén folyamatos széljárás
jellemző, az uralkodó szélirány az észak-nyugati szél, mely mindig hűvös légtömegeket szállít a
borvidékre.
b) Emberi tényezők
Az Árpád kor óta fejlett szőlő- és borkultúrával rendelkező Etyek-Budán a jelenleg hagyományos
szőlészeti és borászati eljárások kialakulására fontos hatást gyakoroltak a vidék történelmi változásai, és
az itt letelepedett különböző ajkú nemzetiségek. Valamennyi népcsoport magával hozta egyedi borászati
kultúráját, mely gazdagította Etyek-Buda sokszínűségét. Ezt a sokszínűséget leginkább az itt termesztett
nagy számú fajta jelképezi a legjobban, melyek az évszázadok folyamán honosodtak meg a vidéken. A
nagyszámú fajta használatát magyarázza, hogy a helyi termelők az évjárathatásokat mérsékelendő,
mindig a magas minőségű borok előállításához szükséges minőségű alapanyagot tudtak előállítani.
A fajták sokszínűségének kialakulásában meghatározó szerepet töltöttek be a honfoglaló magyarok,
melyek által Etyek-Budára behozott szőlőfajtákat az évezredek folyamán szelektálták a helyi termelők. E
fajták számos leszármazottját a mai napig termesztik a vidéken, melyek közül kiemelkedik a Juhfark.

8. szám

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ

318

A török hódoltságot követően a vidéken letelepedett német ajkú lakosság honosította meg a kékszőlők
közül a Kékoportó, ami nevén a Portugieser fajta termesztését, és vele együtt a vörösborkészítés
áztatásos eljárását.
A filoxéra vészt követően a helyi borászok olyan nyugati fajtákat vontak termesztésbe, amelyek jól
alkalmazkodtak a helyi ökológiai adottságokhoz, és a belőlük készült borokban felfedezhették EtyekBuda termőterületének egyedi jellemzőit. Így vonták termesztésbe a XIX. század végén, a XX. század
elején az Olasz rizlinget, Szürkebarátot, illetve a borvidéken meghatározó Chardonnay fajtát.
A XX. században az itt élő borászok fokozatosan orientálódtak az aromatikus fajták termesztésének
irányába (pl.: Sauvignon, Ottonel muskotály). Közülük több új nemesítésű, a helyi ökológiai
adottságokhoz szelektált fajta termesztésbe került (pl.: Irsai Olivér, Zenit).
Az aromatikus fajták térnyerésével együtt a gyors, oxigéntől elzárt technológia vált meghatározóvá a
borvidéken.
2. A borok leírása
Az Etyek-Budai boroknak közös jellemző tulajdonsága a borok illat- és zamatgazdagsága. Ízében és
illatában egyaránt a harsány gyümölcsösség jellemző, melynek komplexitását az Etyek-Budai borokra
jellemző ásványosság teszi komplexé. Magas savtartalma ellenére savai érettek, üdék, mely az EtyekBudai borok frissességét garantálja.
3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
Etyek-Buda hegyvidéki kitettsége miatti hűvös éghajlatát fokozzák azok az észak-nyugati légáramlatok,
melyek a folyamatos légmozgást biztosítanak a borvidéken. A nyári melegben a friss szellőknek
köszönhetően a szőlők savai élénkek maradnak. A folyamatos légmozgásnak, és az évszázadok alatt
kialakult alacsony művelési módoknak köszönhetően a lombfalat könnyen átjárja a szél. A szőlő
növényen tehát a gombás fertőzések kialakulásához kedvezőtlenek az adottságok, a szőlőket
egészségesen és épen lehet beszüretelni. Az ősz folyamán jellemző hűvös hajnalok alatt a szőlő lehűl, így
alacsonyabb hőmérsékleten kerül feldolgozásra.
Ezek a természeti tényezők hozzájárulnak az Etyek-Budai boroknak a gyümölcsösségéhez és friss
savstruktúrájához, hiszen az alacsony hőmérsékleten betakarított szőlőben a szállítás és a feldolgozás
folyamán az oxidációs folyamatok lassabbak.
Ezt a természeti hatást fokozza a borvidéken évszázadok folyamán meghonosodott borászati gyakorlat,
miszerint a szőlőt a lehető leggyorsabban kell feldolgozni a szüretet követően. Ez a gondolkodásmód
része annak a helyi borászati tapasztalatnak és szaktudásnak, ami az Etyek-Budai borok minőségét
garantálja.
A barna erdőtalajok vízmegtartó képességének köszönhetően a nyári melegben is megfelelő a szőlő
növény vízellátása. A hegy- és domboldalakon a napfény nagyobb beesési szöggel érkezik a
talajfelszínre, illetve a szőlőnövényre. E két természeti tényező együttesen garantálja a szőlő növény
folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődését. A jellemzően magas lombfalnak köszönhetően a fotoszintézist
gátló tényezők nem jellemzőek, így a szőlők korábban, és magas cukorfokkal szüretelhetők.
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B. PEZSGŐ
1. A körülhatárolt terület bemutatása
a) Természeti és kulturális tényezők
Megegyezik a VII. fejezet A/1/a) pontjában leírtakkal.
b) Emberi tényezők
Az Árpád kor óta fejlett szőlő- és borkultúrával rendelkező Etyek-Budán a pezsgőgyártás kultúrájának
kialakulása a XIX. század végére tehető. Etyek-Budán a pezsgőgyártás története szorosan
összekapcsolódik Törley József pezsgőgyáros nevével, aki a XIX. század második felében felvásárolt
területeire alapozva, 1882-ben telepítette champagne-i pezsgőgyárát Etyek-Budára. Felismerte, hogy az
etyeki szőlőkből kitűnő pezsgő alapbort készíthet és a budafoki (promontoriumi) pincék alkalmasságát a
pezsgő előállítására.
Az Etyek-Budai szőlőtermesztés felvirágoztatása ennek tudható be, a 1910-es évek elején már 2 millió
palack pezsgő készült Etyek-Budai borokból.
Törley József mellett pezsgőmestere, a később Etyek-Budán saját pezsgőgyárat alapító, Louis Francois is
jelentős szerepet játszott az Etyek-Budai pezsgőkészítés hagyományának kialakításában.
A második világháborút követően a Hungarovin budafoki pincészete vált a pezsgőkészítés központjává. A
pezsgőgyártás újabb fejlődésnek indult, a tradicionális pezsgőkészítési módszer mellett bevezették a
transvaze eljárást és a tartályos pezsgőkészítési eljárást is. Napjainkban a Hungarovin jogutódja, a
borvidéken a legnagyobb szőlőterülettel rendelkező Törley Pezsgőpincészet szőlőtermesztési
technológiáját célzottan a pezsgőgyártási minőségi követelményekhez igazítva, változatlanul mindhárom
gyártási eljárást alkalmazva folytatja a pezsgőgyártási hagyományokat.
Az Etyek-Budai pezsgőkészítés egyediségét a fajtaösszetételben fedezhetjük fel. Az Etyek-Budai pezsgők
egyedi és alapvető jellemzője, hogy nagyon széles szőlőfajta választéka van. A pezsgőtermelő fő
borvidékekre a világban az jellemző, hogy csak néhány szőlőfajta honosodott meg a területen, főleg
azok, melyek képesek voltak sok esetben egy szűk klimatikus viszonyhoz adaptálódni. Ezzel szemben az
Etyek-Budai borvidéken engedélyezett fehér szőlőfajta mindegyike alkalmas fehér pezsgő készítésére.
Vezető szerepet ugyanakkor a Chardonnay, Chasselas, Zöld veltelíni, Olaszrizling, Mézesfehér fajták
töltenek be, melyek az összes szőlőterület 60%-át tették ki. A nagyszámú fajta használatát magyarázza,
hogy a helyi termelők az évjárathatásokat mérsékelendő, mindig a magas minőségű pezsgő alapborok
előállításához szükséges minőségű alapanyagot tudtak előállítani. A fehér szőlőfajták felsorolása után
nem szabad kihagyni a kékszőlők, azon belül is a Pinot noir fontosságát, amely tökéletes alapanyaga
mind a fehér, mind a rozé pezsgőknek.
2. A borok leírása
Az Etyek-Budai pezsgők közös jellemző tulajdonsága a pezsgők illat- és zamatgazdagsága, valamint
frissessége. Ízében és illatában egyaránt a harsány gyümölcsösség és a komplexitás
jellemző. Savai stílusára a frissesség, ropogósság jellemző, mely egyszerre légies, ami acélos textúrával
párosul.
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3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
Az Etyek-Budai pezsgő készítése során alkalmazott három pezsgőkészítési technológiának használatát
mindig is egy széles fajtakör biztosította. Ezzel lehetett és lehet a mai napig biztosítani azt, hogy
különböző stílusú és cukortartalmú pezsgők készíthetők e szőlőkből.
Ehhez társul a talajok magas mésztartalma, mely a klímával együtt hozzájárul ahhoz, hogy a
pezsgőalapborok savtartalma magas, azaz a pezsgőkészítés szempontjából optimális legyen. Az éves
csapadék elegendő a szőlő megfelelő ütemű éréséhez, de nem túl sok ahhoz, hogy gombás fertőződést
okozzon a szőlőn.
A lankás lejtőkön szinte állandóan fújó szél pedig abban segít, hogy még a nedves szőlőt is felszárítsa és
segítse az esetleges permetezés hatékonyságát. Az ősz folyamán jellemző hűvös hajnalok alatt a szőlő
lehűl, így alacsonyabb hőmérsékleten kerül feldolgozásra.
Ezek a természeti tényezők hozzájárulnak az Etyek-Budai pezsgők a gyümölcsösségéhez és friss
savstruktúrájához, hiszen az alacsony hőmérsékleten betakarított szőlőben a szállítás és a feldolgozás
folyamán az oxidációs folyamatok lassabbak.
Mindezen hatások következtében lehetőség van arra, hogy még a kedvezőtlen őszi időjárás beállta előtt
egészséges fürtöket szüreteljünk, mely szőlőkből kierjedt bor érzékszervileg megfelel a pezsgőalapbor
kívánalmainak.
Ezeknek színe világos, illatban a fajtagazdagság miatt mindig üdék, illatosak, enyhén aromatikusak. Ízben
a meszes talajnak köszönhetően savtartalomban gazdagok, pH-juk alacsony, savai stílusára a frissesség,
ropogósság jellemző, mely egy légies, ugyanakkor acélos textúrával párosul. Így az Etyek-Budai
alapborokból készülő pezsgőkre egyedien jellemző a fajták sokszínűségéből eredő illat és ízkomplexitás,
a lendületes savtartalom, mely minden estben egy gyümölcsös ízzel párosul.
C. MINŐSÉGI PEZSGŐ
1. A körülhatárolt terület bemutatása
a) Természeti és kulturális tényezők
Megegyezik a VII. fejezet A/1/a) pontjában leírtakkal.
b) Emberi tényezők
A VII. fejezet B/1/b) pontjában már bemutatott emberi tényezők leírásán túlmenően az Etyek-Budai
minőségi pezsgőkre az alábbi tulajdonságok érvényesek:
A sziklába vájt budafoki pincerendszer különösen optimális feltételeket biztosít a minőségi pezsgők
előállításához szükséges hosszú idejű érleléséhez.
Az Etyek-Budai minőségi pezsgőkészítés egyediségét a fajtaösszetételben fedezhetjük fel. Az Etyek-Budai
minőségi pezsgők egyedi és alapvető jellemzője, hogy nagyon széles szőlőfajta választéka van. A
pezsgőtermelő fő borvidékekre a világban az jellemző, hogy csak néhány szőlőfajta honosodott meg a
területen, főleg azok, melyek képesek voltak sok esetben egy szűk klimatikus viszonyhoz adaptálódni.
Ezzel szemben az Etyek-Budai borvidéken engedélyezett fehér szőlőfajta mindegyike alkalmas fehér
pezsgő készítésére. Vezető szerepet ugyanakkor a Chardonnay, Chasselas, Zöld veltelíni, Olaszrizling,
Mézesfehér fajták töltenek be, melyek az összes szőlőterület 60%-át tették ki. A nagyszámú fajta
használatát magyarázza, hogy a helyi termelők az évjárathatásokat mérsékelendő, mindig a magas
minőségű pezsgő alapborok előállításához szükséges minőségű alapanyagot tudtak előállítani. A fehér
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szőlőfajták felsorolása után nem szabad kihagyni a kékszőlők, azon belül is a Pinot noir fontosságát,
amely tökéletes alapanyaga mind a fehér, mind a rozé pezsgőknek.
2. A borok leírása
Az Etyek-Budai minőségi pezsgőkre az illatok közepes intenzitása, de elegáns gyümölcsössége, ízükre
pedig a gerincet adó savtartalom mellett a feszesség és az érlelési potenciál a jellemző. Savai stílusára a
frissesség, ropogósság jellemző, mely egy légies, ugyanakkor acélos textúrával párosul.
3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
Az évtizedek alatt az Etyek-Budai termelőknek az a megállapítása alakult ki, hogy egy minőségi pezsgő
érlelhetőségéhez minden hibától mentes, egészséges, ép fürtökre és nemzetközi fajtatulajdonságokkal
bíró fajtákra van szükség. Az Etyek-Budai fehér minőségi pezsgők minőségét a termőhelyből származó
adottságokon túl az érlelési idő is jelentősen befolyásolja.
Ilyen nemzetközi szőlőfajta többek között a régóta meghonosodott Chardonnay vagy a Pinot noir is, de
megtalálható az Etyek-Budai borvidéken mind az Olaszrizling, mind pedig a nemzetközi reputációval bíró
Rajnai rizling is. Az Etyek-Budai borvidék minőségi pezsgőinek egyik záloga az összetett és fent említett
környezeti tényezőkön túl azonban az, hogy több olyan fajta is szerepel a fajtaválasztékban, mely
jellemzően magas savtartalmú bort képes produkálni, mely kiváló a pezsgőkészítés szempontjából. E
fajták pedig még korai szüreti időpont esetében is megőrzik a szőlőfajta karakterét anélkül, hogy
megjelennének a zöld, éretlen szőlőre jellemző illat és ízjegyek. Ráadásul így sok esetben az évjárat
negatív hatásaitól függetlenül is előállítható a fogyasztó számára a megfelelő minőségű és stílusú
minőségi pezsgő.
Etyek-Buda talajának mészköves alapkőzete keveredik a lösszel és vályogtalajjal, így a pezsgő savtartalma
bár magas, de savai nem élesek, jól integrálódnak a pezsgő textúrájába.
A minőségi pezsgőknek az Etyek-Budai mészkőbe vájt érlelő pincék biztosította alacsony hőmérsékletnek
és páradús levegőnek köszönhetően az érlelés alatt nem csak a minőségi pezsgőkre jellemző kekszes
illatok és krémes zamatok kialakulnak, hanem az Etyek-Budai minőségi pezsgők még érlelt állapotukban
sem vesztik el a szőlőfajta karakterüket. Így ízben bár zamatuk az érleltség jeleit mutatja, de egyben
fellelhető bennük egy a fehér húsú gyümölcsökre jellemző zamatosság is.
Az Etyek-Budai rozé minőségi pezsgők szempontjából a már említett éghajlat, talaj és
csapadékviszonyokon kívül kiemelt jelentősége van annak, hogy már nagyon korai szürettel is
biztosítható a magas savtartalmú és érett tannintartalmú szőlőalapanyag.
D. GYÖNGYÖZŐBOR
1. A körülhatárolt terület bemutatása
a) Természeti és kulturális tényezők
Megegyezik a VII. fejezet A/1/a) pontjában leírtakkal.
b) Emberi tényezők
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A VII. fejezet A/1/b) pontjában már bemutatott emberi tényezők leírásán túlmenően az Etyek-Budai
gyöngyözőborokra az alábbi tulajdonságok érvényesek:
A XX. században az itt élő borászok fokozatosan orientálódtak az aromatikus fajták termesztésének
irányába (pl.: Sauvignon, Ottonel muskotály). Közülük több új nemesítésű, a helyi ökológiai
adottságokhoz szelektált fajta termesztésbe került (pl.: Irsai Olivér, Zenit).
Az aromatikus fajták térnyerésével együtt a gyors, oxigéntől elzárt technológia vált meghatározóvá a
borvidéken, ez a bor előállítási módszer kedvez a friss, gyümölcsös gyöngyözőborok készítésének.
2. A borok leírása
Az Etyek-Budai boroknak közös jellemző tulajdonsága a borok illat- és zamatgazdagsága. Ízében és
illatában egyaránt a harsány gyümölcsösség jellemző, melynek komplexitását az Etyek-Budai borokra
jellemző ásványosság teszi komplexé. Magas savtartalma ellenére savai érettek, üdék, mely az EtyekBudai borok frissességét garantálja. A zárt erjesztés következtében enyhébb, komplexebb a pezsgő
ízvilágára utaló jegyek jelenhetnek meg.
3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
Etyek-Buda hegyvidéki kitettsége miatti hűvös éghajlatát fokozzák azok az észak-nyugati légáramlatok,
melyek a folyamatos légmozgást biztosítanak a borvidéken. A nyári melegben a friss szellőknek
köszönhetően a szőlők savai élénkek maradnak. A folyamatos légmozgásnak, és az évszázadok alatt
kialakult alacsony művelési módoknak köszönhetően a lombfalat könnyen átjárja a szél. A szőlő
növényen tehát a gombás fertőzések kialakulásához kedvezőtlenek az adottságok, a szőlőket
egészségesen és épen lehet beszüretelni. Az ősz folyamán jellemző hűvös hajnalok alatt a szőlő lehűl, így
alacsonyabb hőmérsékleten kerül feldolgozásra.
Ezek a természeti tényezők hozzájárulnak az Etyek-Budai boroknak a gyümölcsösségéhez és friss
savstruktúrájához, hiszen az alacsony hőmérsékleten betakarított szőlőben a szállítás és a feldolgozás
folyamán az oxidációs folyamatok lassabbak.
Ezt a természeti hatást fokozza a borvidéken évszázadok folyamán meghonosodott borászati gyakorlat,
miszerint a szőlőt a lehető leggyorsabban kell feldolgozni a szüretet követően. Ez a gondolkodásmód
része annak a helyi borászati tapasztalatnak és szaktudásnak, ami az Etyek-Budai borok minőségét
garantálja.
A felsorolt természeti, feldolgozási tényezők ezen kívül a zárt erjesztés gazdag ízvilágú, gyümölcsös, friss,
fehér és rozé a komplexebb pezsgős ízvilághoz közelebb álló gyöngyözőborok készítését teszi lehetővé.
A barna erdőtalajok vízmegtartó képességének köszönhetően a nyári melegben is megfelelő a szőlő
növény vízellátása. A hegy- és domboldalakon a napfény nagyobb beesési szöggel érkezik a
talajfelszínre, illetve a szőlőnövényre. E két természeti tényező együttesen garantálja a szőlő növény
folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődését. A jellemzően magas lombfalnak köszönhetően a fotoszintézist
gátló tényezők nem jellemzőek, így a szőlők korábban, és magas cukorfokkal szüretelhetők.
E. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
1. A körülhatárolt terület bemutatása
a) Természeti és kulturális tényezők
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Megegyezik a VII. fejezet A/1/a) pontjában leírtakkal.
b) Emberi tényezők
A VII. fejezet A/1/b) pontjában már bemutatott emberi tényezők leírásán túlmenően az Etyek-Budai széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborokra az alábbi tulajdonságok érvényesek:
A XX. században az itt élő borászok fokozatosan orientálódtak az aromatikus fajták termesztésének
irányába (pl.: Sauvignon, Ottonel muskotály). Közülük több új nemesítésű, a helyi ökológiai
adottságokhoz szelektált fajta termesztésbe került (pl.: Irsai Olivér, Zenit).
Az aromatikus fajták térnyerésével együtt a gyors, oxigéntől elzárt technológia vált meghatározóvá a
borvidéken, ez a bor előállítási módszer kedvez a friss, gyümölcsös szén-dioxid hozzáadásával készült
gyöngyözőboroknak.
2. A borok leírása
Az Etyek-Budai boroknak közös jellemző tulajdonsága a borok illat- és zamatgazdagsága. Ízében és
illatában egyaránt a harsány gyümölcsösség jellemző, melynek komplexitását az Etyek-Budai borokra
jellemző ásványosság teszi komplexé. Magas savtartalma ellenére savai érettek, üdék, mely az EtyekBudai borok frissességét garantálja. Ezek a közös jellemzők kerülnek kiegészítésre szén-dioxid
hozzáadásával, melynek eredményeként még üdébb, frissebb, gyümölcsösebb gyöngyözőborokat
kapunk.
3. Kapcsolat a termőhely, emberi tényezők és a termék között
Etyek-Buda hegyvidéki kitettsége miatti hűvös éghajlatát fokozzák azok az észak-nyugati légáramlatok,
melyek a folyamatos légmozgást biztosítanak a borvidéken. A nyári melegben a friss szellőknek
köszönhetően a szőlők savai élénkek maradnak. A folyamatos légmozgásnak, és az évszázadok alatt
kialakult alacsony művelési módoknak köszönhetően a lombfalat könnyen átjárja a szél. A szőlő
növényen tehát a gombás fertőzések kialakulásához kedvezőtlenek az adottságok, a szőlőket
egészségesen és épen lehet beszüretelni. Az ősz folyamán jellemző hűvös hajnalok alatt a szőlő lehűl, így
alacsonyabb hőmérsékleten kerül feldolgozásra.
Ezek a természeti tényezők hozzájárulnak az Etyek-Budai boroknak a gyümölcsösségéhez és friss
savstruktúrájához, hiszen az alacsony hőmérsékleten betakarított szőlőben a szállítás és a feldolgozás
folyamán az oxidációs folyamatok lassabbak.
Ezt a természeti hatást fokozza a borvidéken évszázadok folyamán meghonosodott borászati gyakorlat,
miszerint a szőlőt a lehető leggyorsabban kell feldolgozni a szüretet követően. Ez a gondolkodásmód
része annak a helyi borászati tapasztalatnak és szaktudásnak, ami az Etyek-Budai borok minőségét
garantálja.
A felsorolt természeti, feldolgozási tényezők gazdag ízvilágú, gyümölcsös, friss, fehér és rozé szén-dioxid
hozzáadásával készült gyöngyözőborok készítését teszi lehetővé.
A barna erdőtalajok vízmegtartó képességének köszönhetően a nyári melegben is megfelelő a szőlő
növény vízellátása. A hegy- és domboldalakon a napfény nagyobb beesési szöggel érkezik a
talajfelszínre, illetve a szőlőnövényre. E két természeti tényező együttesen garantálja a szőlő növény
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folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődését. A jellemzően magas lombfalnak köszönhetően a fotoszintézist
gátló tényezők nem jellemzőek, így a szőlők korábban, és magas cukorfokkal szüretelhetők.

VIII. TOVÁBBI FELTÉTELEK
1. Jelölési szabályok
a)

Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” kifejezés valamennyi a magyar nyelvben
meghonosodott melléknév-képzős változatának feltüntetése engedélyezett;
Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” kifejezés helyettesíthető a „védett eredetű bor”
kifejezéssel;
Az „Etyek-Buda” oltalom alatt álló eredetmegjelölés, valamint valamennyi, a VIII/2. pontban
körülírt kisebb földrajzi egységek nevének melléknévi képzős változata használható jelölés;
Rozé kifejezés helyettesíthető a rosé kifejezéssel;
A küvé vagy cuvée kifejezés több szőlőfajta házasításából nyert bort jelölhet, amelyen a küvét
alkotó szőlőfajták részarányuk csökkenő sorrendjében feltüntethetők amennyiben mindegyik
fajta részaránya eléri az 5%-ot;
siller hagyományos kifejezés helyettesíthető a „kástélyos” kifejezéssel;
A „Etyek-Budai borvidék” kifejezés használata engedélyezett valamennyi Etyek-Budai
borászati terméken;
Jelölhető hagyományos kifejezések, egyéb korlátozottan használható kifejezések, illetve a
készítési módra utaló kifejezések, illetve egyéb, szabályozottan használható kifejezések:

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
A. BOR

Bortípus

„barrique” „barrique-ban
erjesztett” v. „…hordóban
erjesztett” barrique-ban
érlelt v. „…hordóban érlelt”

Fehér
Rozé
Vörös
Friss

+
+
-

1.
2.
3.
4.

Első
szüret
vagy
virgin
vintage
+
+
+
-

Újbor
vagy
primőr
+
+
+
-

Szűretlen

Töppedt
szőlőből
készült
bor

Muzeális
bor

+
+
+
-

+
+
-

+
+
-

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható

Bortípus
1.
2.
3.
4.

Fehér
Rozé
Vörös
Friss

Késői
szüretelésű
bor

Válogatott
szüretelésű
bor

Siller

Jégbor

Muskotály

Cuvée
vagy
küvé

Körzet, település
és dűlőnév
feltüntetése

+
+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható
B. PEZSGŐ
1.
2.

Bortípus

Muskotály

Fehér
Rozé

+
-

Palackban
erjesztett
+
+

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható

Termelői
pezsgő
+
+

Küvé vagy
cuvée
+
+
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C. MINŐSÉGI PEZSGŐ
Bortípus
1.
2.

Fehér
Rozé

„blanc de
blanc”
+
-

„blanc de
noir”
+
-

Nyerspezsgő

Muskotály

Crémant

Palackban erjesztett

+
+

+
-

+
+

+
+

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható

Bortípus

Termelői
pezsgő

Fehér
Rozé

+
+

1.
2.

Hagyományos módszerrel palackban erjesztett,
Hagyományos módszer (méthode traditionelle),
Klasszikus módszer (méthode classique),
klasszikus hagyományos módszer
+
+

Küvé vagy
cuvée
+
+

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható
D. GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus

1.
2.
3.

„barrique” „barrique-ban
erjesztett” v. „…hordóban
erjesztett” barrique-ban
érlelt v. „…hordóban érlelt”

Első
szüret
vagy
virgin
vintage

Újbor
vagy
primőr

-

+

-

+

-

-

Fehér
Rozé
Friss

Szűretlen

Töppedt
szőlőből
készült
bor

Muzeális
bor

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható

Bortípus
1.
2.
3.

Késői
szüretelésű
bor

Válogatott
szüretelésű
bor

Jégbor

Muskotály

Cuvée vagy
küvé

Körzet, település
és dűlőnév
feltüntetése

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

Fehér
Rozé
Friss

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható
E. SZÉN-DIOXID HOZZÁADÁSÁVAL KÉSZÜLT GYÖNGYÖZŐBOR
Bortípus

1.
2.
3.

„barrique” „barrique-ban
erjesztett” v. „…hordóban
erjesztett” barrique-ban
érlelt v. „…hordóban érlelt”

Első
szüret
vagy
virgin
vintage

Újbor
vagy
primőr

-

+

-

Fehér
Rozé
Friss

Szűretlen

Töppedt
szőlőből
készült
bor

Muzeális
bor

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható

Bortípus
1.
2.
3.

Fehér
Rozé
Friss

Késői
szüretelésű
bor

Válogatott
szüretelésű
bor

Jégbor

Muskotály

Cuvée vagy
küvé

Körzet, település
és dűlőnév
feltüntetése

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

Jelmagyarázat: - a kifejezés nem használható; + a kifejezés használható
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2. Az „Etyek-Buda” eredet-megjelöléssel együtt feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb
földrajzi egységek



Körzetek:
o „Budai” körzet:
Pest megye Budajenő, Budakeszi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, települései, valamint
Fejér megye Bicske és Csabdi települései.
o „Etyeki” körzet:
Pest megyének Biatorbágy, Budapest XXII. Kerület, Budafok valamint
Fejér megyének Alcsútdoboz, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál és Etyek települései
o „Velencei” körzet:
Fejér megyének Aba, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Seregélyes, Sukoró, Velence
települései;
Települések:
o Pest megyei települések: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, Budapest
XXII. Kerület – Budafok
o Fejér megyei települések: Aba, Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Felcsút, Gárdony, Gyúró, Kajászó,
Kápolnásnyék, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Seregélyes, Sukoró, Tordas, Vál
Dűlők:
Település neve
Alcsútdoboz

Biatorbágy

Bicske
Budajenő

Dűlő neve
Göböljárás
Kis-Látó-hegy
Nagy-Látó-hegy
Nyakas-kő
Öreg-hegy
Ürge-hegy
Galagonyás
Málé-hegy
Táborállás
Körte-völgy
Öreg templom völgy

Budakeszi

Ochsenzungen

Etyek

Anna-hegy
Árok-dűlő
Báthori-dűlő
Diófa-árok
Herceg-földek
István-hegy
Káptalan-földek
Kőkaloda-dűlő
Köpeny-dűlő
Orbán
Öreg-hegy
Páskom
Pince-dűlő
Sánc
Sándor-dűlő
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Gárdony
Kajászó

Sóskúti úti dűlő
Szári-dűlő
Szép-völgy
Tóra dűlő
Új-hegy
Úri-dűlő
Váli úti dűlő
Vérti-határ-dűlő
Vérti úti dűlő
Vérti-szőlők
Zámori úti dűlő
Zsámbéki úti dűlő
Agárdi
Bika-völgy
Csirib aldűlő
Paskum
Ürge-telek

Kápolnásnyék

Csekés

Nadap

Csúcsos-hegy

Páty

Pázmánd

Hegyi-dűlő
Lövöldöző
Mézes-hegy
Nagy-hegy
Zsámbéki úti dűlő
Bágyom
Gyulatanya
Jánostanya
Zsidókő-hegy

Sukoró

Gádé

Seregélyes

Elzamajori-szőlő

Telki

Öreg-hegy

Tök

Vál
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Elletések
Felső-somos
Hosszú-dűlő
Körtvélyes
Páskom
Somos
Szajkós-kertek
Temetői-dűlő
Völgyút-dűlő
Baranya-hegy
Cukor-hegy
Epres-dűlő
Hosszú-dűlő
Öreg-hegy
Szabad-hegy
Új-hegy

3. A kiszerelésre vonatkozó szabályok
a) Etyek-Budai friss, valamint dűlőfeltüntetéssel megkülönböztetett Etyek-Budai borok, „válogatott
szüretelésű bor”, „jégbor”, „késői szüretelésű bor”, „töppedt szőlőből készült bor” kifejezéssel
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ellátott borok csak üvegpalackban hozhatók forgalomba. Ez alól kivételt képeznek az adott
termőhelyen belül, a termelő által, saját pincéjében, helyben fogyasztásra értékesített, saját
termelésű borai.
b) Gyöngyözőbor és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor csak üvegpalackban hozható
forgalomba.
4. Illetékes helyi borbíráló bizottság
Az Etyek-Budai borok érzékszervi minősítését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és
Alkoholos Italok Igazgatósága végzi.
5. Nyilvántartások, adatszolgáltatások, bejelentések

a) Nyilvántartások
i) keletkezett származási bizonyítványok (szőlő- és borszármazási) példányai;
ii) forgalomba hozatali engedélyek másolatai;
iii) az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által meghatározott helyszíni szemlékről
szóló jegyzőkönyvek, dokumentumok;
iv) pincekönyv;
v) szőlőterület illetve pince helye szerint illetékes hegybíró által az oltalom alatt álló
eredetmegjelöléses/oltalom alatt álló földrajzi jelzéses termék előállítójáról, a hegyközségi
informatikai
rendszerben
(továbbiakban:
HEGYÍR),
vezetett
nyilvántartások
(ültetvénykataszter, pincekataszter)
b) Bejelentések
i) Az Etyek-Buda oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék termelésének –
beleértve a szőlő alapanyag termelést is – megkezdésekor köteles a területileg illetékes
hegyközségnél termelési szándékát bejelenteni. Ez a bejelentés visszavonásig érvényes.
ii) Dűlős borok termelésének bejelentése: Minden olyan szőlőültetvényt, amelyen
dűlőfeltüntetéssel megkülönböztetett Etyek-Budai bor szőlő-alapanyagát kívánják
előállítani, a termelő köteles azt, az ültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónak, a
szüretet megelőző március 15-ig bejelenteni. A bejelentés mindaddig érvényes, míg a
termelő a területileg illetékes hegyközségnél, a termelő ezen szándékát módosító
nyilatkozatot nem tesz.
6. Termék előállítása a lehatárolt termőterületen kívül
Etyek-Buda borászati termék előállítása, a IV. fejezetben meghatározott településeken túl, történelmi
okok miatt a következő szomszédos közigazgatási területeken lehetséges:
 Budapest összes kerületében,
 Fejér megye Adony, Baracska, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kulcs, Mány, Óbarok, Pusztaszabolcs,
Rácalmás, Ráckeresztúr, Szár, Székesfehérvár, Tabajd, Újbarok, Vereb,
 Pest megye, Budakalász, Budaörs, Diósd, Érd, Páty, Perbál, Sóskút, Tárnok, , Tinnye, Zsámbék
 Tolna megye Zomba-Szentgál
településeken.
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7. Etyek-Budai borok édesítése
A IV. fejezetben és a VIII/6. fejezetben meghatározott feldolgozási terület teljes területén lehetséges.

IX. ELLENŐRZÉS
1. A termékleírás ellenőrzésére kijelölt szervezetek:
A termékleírás betartásának hatósági ellenőrzését a hatályos jogszabály által kijelölt hatóságok végzik el.
Jelenleg hatályos jogszabályok szerinti hatóságok:
(1) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel.: +36 1 346 09 30
Fax.: +36 1 212 49 78
e-mail.: bor@nebih.gov.hu
Web.: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi
(2) megyei Kormányhivatalok
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
6000 Kecskemét, Halasi út 34.
Tel.: +36 76 503 370
Fax: +36 76 487 052
e-mail: bacs@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Baranya Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7623 Pécs, Rákóczi út 30.
Tel.: +36 72 512 450
Fax.: +36 72 512 451
e-mail: baranya@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
Tel.: +36 66 528 180
Fax: +36 66 454 878
e-mail: bekes@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3525 Miskolc, Dóczy József út 6.
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Tel.: +36 46 515 700
Fax: +36 46 515 701
e-mail: borsod-fm@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Csongrád Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.
Tel.: +36 62 553 470
Fax: +36 62 426 311
e-mail: csongrad@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad
Fejér Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.
Tel.: +36 22 315 460
Fax: +36 22 502 064
e-mail: fejer@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
9028 Győr, Arató u. 5.
Tel.: +36 96 529 330
Fax: +36 96 529 333
e-mail: gyor@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 12-14.
Tel.: +36 52 523 800
Fax: +36 52 523 801
e-mail: hajdu@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
Heves Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3300 Eger, Szövetkezet út 6.
Tel.: +36 36 510 765
Fax: +36 36 510 755
e-mail: heves@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: +36 56 505 377
Fax: +36 56 505 371
e-mail: szolnok@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
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Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
2800 Tatabánya, Győri út 13.
Tel.: +36 34 310 909
Fax: +36 34 305 771
e-mail: komarom@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
Nógrád Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
Tel.: +36 32 521 500
Fax: +36 32 521 524
e-mail: nograd@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Tel.: +36 1 329 7017
Fax: +36 1 317 6231
e-mail: pest@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Somogy Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.
Tel.: +36 82 527 580
Fax: +36 82 315 023
e-mail: somogy@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
4400 Nyíregyháza, Keleti út 1.
Tel.: +36 42 508 300
Fax: +36 42 508 311
e-mail: szabolcs@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
Tolna Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Tel.: +36 74 529 869
Fax: +36 74 415 688
e-mail: tolna@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
Vas Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
9700 Szombathely, Zanati út 3.
Tel.: +36 94 314 093
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Fax: +36 94 327 852
e-mail: vas@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas
Veszprém Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Tel.: +36 88 590 472
Fax: +36 88 407 347
e-mail: veszprem@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
Zala Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.
Tel.: +36 92 550 570
Fax: +36 92 550 571
e-mail: zala@mgszh.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

2. Az ellenőrzések köre és módja:
- A borászati termékek analitikai tulajdonságainak vizsgálata forgalomba hozatal előtt;
- A borászati terméket előállító üzem adminisztratív ellenőrzése a gazdasági akta alapján, illetve
helyszíni vizsgálata kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv alapján;
- Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv alapján érzékszervi és analitikai vizsgálat a
forgalomba hozott borászati termékek esetén.

X. A HEGYKÖZSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
Ellenőrzési pontok

Ellenőrzés módszere
Igazoló dokumentum
I. Strukturális elemek
A parcella a lehatárolt Adminisztratív
HEGYÍR elektronikus adatlap
termőhelyen helyezkedik ellenőrzés: HEGYÍR és
el
VINGIS alapján
Szőlőültetvényre
 Adminisztratív
Helyszíni szemléről készült
vonatkozó
előírások
ellenőrzés:
jegyzőkönyv
ellenőrzése:
 HEGYÍR,
(fajta, sor és tőtávolság,
ültetvénysűrűség,
 Kockázatelemzésen
művelésmód,
alapuló
helyszíni
támrendszer,
átmeneti
ellenőrzés
intézkedések stb.)
Pincetechnológia
 Adminisztratív
ellenőrzés:

Illetékes szervezet
Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa

Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
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HEGYÍR,
 Kockázatelemzésen
 Helyszíni szemléről készült
alapuló
helyszíni
jegyzőkönyv
ellenőrzés
II. Évjáratfüggő elemek
II/1 Szőlő eredetének igazolása
Potenciális terméshozam  Kockázatelemzéses
helyszíni ellenőrzés
Szüret
 Kockázatelemzéses
helyszíni ellenőrzésű
 Adminisztratív
ellenőrzés

 Helyszíni szemléről készült
jegyzőkönyv
 Helyszíni szemléről készült
jegyzőkönyv
 Szüreti
jelentés,
szőlős
származási
bizonyítvány
kérelem
Szőlő mennyiségének és  Szüreti jelentés és szőlő  Kiadott
származási
minőségének ellenőrzése
származási
bizonyítvány
bizonyítvány
iránti  Helyszíni szemléről készült
kérelem adminisztratív
jegyzőkönyv
ellenőrzés
 Kockázatelemzéses
helyszíni ellenőrzésű
Szőlő származását igazoló dokumentum
 Szőlőszármazási
bizonyítvány
II/2 Bor eredetének igazolása
Szőlő
eredetének
és  Szőlő
származási
minőségének ellenőrzése
bizonyítvány
adminisztratív
ellenőrzése
Alkalmazott
borászati  Pincekönyv,
eljárások
borszármazási
bizonyítvány
iránti
kérelem adminisztratív
ellenőrzés
 Kockázatelemzésen
alapuló
helyszíni
ellenőrzés
Bor származását igazoló dokumentum

Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa

Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa

Szőlő területe szerint
illetékes hegyközség
hegybírója

 Kiadott
bizonyítvány

származási Szőlő területe szerint
illetékes hegyközség
hegybírója

 Kiadott
bizonyítvány;

származási Szőlő területe szerint
illetékes hegyközség
hegybírója

 Helyszíni szemléről készült
jegyzőkönyv
Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
 Első
borszármazási Szőlő területe szerint
illetékes hegyközség
bizonyítvány
hegybírója

III. Forgalomba hozatal
III/1 Bor eredetének igazolása
Bor
eredetének  Első
borszármazási  Kiadott
ellenőrzése
bizonyítvány
bizonyítvány
adminisztratív

származási Pince
telephelye
szerint
illetékes
hegyközség
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ellenőrzés
borászati  Pincekönyv,
 Kiadott
borszármazási
bizonyítvány;
bizonyítvány
iránti
kérelem adminisztratív
ellenőrzés
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hegybírója
származási Pince
telephelye
szerint
illetékes
hegyközség
hegybírója

 Kockázatelemzésen
 Helyszíni szemléről készült
alapuló
helyszíni
jegyzőkönyv
ellenőrzés
Etyek-Budai Borvidék
Hegyközségi Tanácsa
Bor származását igazoló dokumentum
Borszármazási bizonyítvány
Pince
telephelye
szerint
illetékes
hegyközség
hegybírója

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
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/ honlapon érhető el.
Felelős kiadó: Dr. Szinay Attila

