
Felhívás 
 

A Sarkadi Polgármesteri Hivatal a Békés Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Főosztály BE/23/1011-2/2021 számon kiadott határozatára tekintettel az 

alábbi FELHÍVÁS-t teszi közzé: 

 

A Romániában megállapított és bejelentett afrikai sertéspestis betegség kitörés miatt Sarkad 

bizonyos közigazgatási területeire - a megfigyelési körzet területén - az alábbi állat-

járványügyi intézkedéseket rendeli el: 

• A megfigyelési körzetben valamennyi sertéstartó gazdaságot és annak 

sertésállományát a járási hivatalnak nyilvántartásba kell vennie. 

• Tilos a sertéseknek közúton vagy magántulajdonú úton végzett lábon hajtása és 

szállítása kivéve, ha azt a járási hivatal engedélyezi. Ez a tilalom nem vonatkozik a 

sertéseknek a közúton vagy vasúton történő tranzitszállítására akkor, ha a szállítmány 

nem áll meg, vagy nem kerül sor kirakodásra. 

• Teherautók, más járművek és eszközök, amelyeket a megfigyelési körzetben sertések, 

más állatok vagy anyagok (pl. takarmány, trágya, hígtrágya stb.) szállítására 

használtak és ezáltal esetleg fertőzöttek lehetnek, nem hagyhatják el a körzetet a járási 

hivatal által előírt tisztítás és fertőtlenítés nélkül. 

• A megfigyelési körzetben magánfogyasztásra sertéseket csak előzetes kedvező 

eredményű hatósági állatorvosi vizsgálatot követően lehet levágni. 

• A megfigyelési körzet létrehozásától számított első hét nap alatt a járási hivatal 

engedélye nélkül más fajú állat sem kerülhet be az ott található gazdaságokba vagy 

onnan ki.  

• A megfigyelési körzetben található gazdaságokban észlelt minden megbetegedett vagy 

elhullott sertésről haladéktalanul értesíteni kell a hatósági állatorvost. 

• A megfigyelési körzetben lévő gazdaságokból a sertéseket legalább 30 napig tilos 

elszállítani. Ennek eltelte után a szállításhoz a járási hivatal engedélyét kell kérni. 

• A sertések ondója, petesejtjei és embriói nem vihetők ki a megfigyelési körzetben 

található sertéstartó gazdaságokból. 

• A megfigyelési körzetben a sertéstelepek személyforgalmát a lehető 

legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles 

betartani az afrikai sertéspestis vírus elhurcolásának megelőzésre hozott hatósági 

intézkedéseket. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni azzal szemben, 

aki tevékenységével vagy mulasztásával az állategészségügyre vonatkozó előírásokat 

megszegi. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege 

százötvenmillió forint, mely ismételten is kiszabható. 

 

A határozat visszavonásig érvényes. 

 

A fenti korlátozás Sarkad Város közigazgatási területére vonatkozóan részleges, a 

megfigyelési körzetet bemutató térkép megtekinthető a Sarkadi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján. 
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