
A sertéspestisről … --- 2008. december 

 

Mint azt előző lapunkban is jeleztük, a B.-A.-Z. megyei MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság az Európai Unió illetékes szakbizottságának utasítására 

sertéspestisre irányuló megfigyelési zóna létesítését rendelte el Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye közigazgatási területének a Heves és a Nógrád megyei megyehatár, a szlovák-magyar 

államhatár, a 26-os főút, az M30-as és az M3-as autópályák által határolt részén, továbbá 

Miskolc Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén. 

 

A monitoringgal kapcsolatban az EU Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala 

(FVO) az ősz folyamán felügyeleti ellenőrzést hajtott végre megyénkben. 

Az ellenőrzés kapcsán az alábbi előírásokat határozták meg a korábban kiadott közigazgatási 

határozatban foglaltak folyamatos betartásán túl. 

 

1.) A saját célra (kompetencia) elejtett és feldarabolt vaddisznó húsát – a sertéspestisre 

vonatkozó vizsgálati eredmény megérkezéséig – a vadász saját háztartásának hűtőjében, 

mélyhűtőjében vagy fagyasztóládájában nem tárolhatja! A saját célra elejtett vaddisznót a 

vadfelvásárló cég által működtetett vadbegyűjtő helyen, vagy a vadásztársaság által 

létesített, ún. jogosulti vadgyűjtőben (hűtőkamrában, nagyméretű hűtőszekrényben, 

mélyhűtőben, vagy fagyasztóládában) kell tárolni. A jogosulti vadgyűjtőket az 

Igazgatóságnak be kell jelenteni és ezeket nyilvántartásba kell venni.  

2.) A vadfeldolgozók által működtetett vadbegyűjtő helyekre leadott vaddisznó testekkel 

együtt át kell adni az emberi fogyasztásra alkalmatlan állati hulladékot (gyomor-

bélcsatorna, lábvégek, stb.) is, szivárgásmentes műanyag fóliazsákba csomagoltan. A 

hulladékot tartalmazó zsákra rá kell ragasztani a nagyvad-azonosító jel számát tartalmazó 

címkét. A vadásztársaság által létesített jogosulti vadgyűjtő esetében szintén gondoskodni 

kell az említett állati hulladék elkülönített tárolásáról. E célra könnyen takarítható és 

fertőtleníthető, zárható fedelű műanyaghordó vagy - kuka is megfelelő. Ezekben az állati 

hulladék, a november 1. és március 1. közötti időszakban, hűtés nélkül is tárolható.  

3.) Az állati hulladék körjáratszerű begyűjtését heti egyszeri alkalommal – erre vonatkozó 

bejelentés után – az Igazgatóság szervezi meg. A bejelentést a kerületi főállatorvosi 

hivatalok fogadják. Az állati hulladék elszállítása és ártalmatlanítása állami költségen 

történik.  

4.) A társasvadászatok szervezését előzetesen, írásban be kell jelenteni a vadászat helye 

szerint illetékes kerületi főállatorvosi hivatalnak. A társasvadászatok után összegyűjtött 

állati hulladékot az Igazgatóság a SZATEV ZRt. közreműködésével állami költségen 

szállíttatja el. 

A társasvadászatokra vonatkozó bejelentésben lényeges a kapcsolattartó személy neve és 

mobiltelefonszáma azért, hogy az állatorvosi ellenőrzés időpontját, majd az állati hulladék 

körjáratszerű begyűjtését egyeztetni tudják.  

5.) Az elejtett vaddisznókhoz tartozó mintaazonosító lapok tőpéldányait és a laboratóriumi 

vizsgálati leletek másolatát legalább 2 évig meg kell őrizni hatósági ellenőrzés céljára.  

Az Igazgatóság futárszolgálattal minden munkanap vizsgálatra küldi a leadott vér- és 

mandulamintákat.            

6.) A vaddisznó-sertéspestis elleni védekezési terv egyik fontos követelménye az, hogy a 

vizsgálatra kerülő állatok legalább 20%-a az 1 évesnél fiatalabb korosztályt képviselje.  

 

Kérjük, hogy az előírásokat, kötelezettségeket minden esetben tartsák be, hiszen azok 

vaddisznóállományunk jövőbeni sorsát, fenntartását is jelenthetik, ami közös érdekünk. 

          Tóth Á. Dénes 


