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I. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz tonsági és Földhivatali 

Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségü gyi Osztály ellen őrzési 

terve: 

 

Jogszabályi háttér: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési 

időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe 

tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági 

ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő 

közzétételéről. A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott 

országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési 

időszakot megelőző 15. napig. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály ellenőrzési tervei a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Kormányrendelet, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.), valamint a szakterületre 

vonatkozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokban előírt szakmai előírások figyelembevételével 

készültek.  

 

Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az ÉFÁT/124/2019. iktatószámú 

levelében az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek 2019. április 1. - 2020. március 31. közötti időszakra 

tervezett éves ellenőrzési és mintavételi feladatait kiadta és elrendelte a végrehajtást.  

 

Az elrendelt éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részletes tervei az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 

hatáskörének teljes területét lefedik:  

 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) 

2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek 

3. Speciális Tervek 

4. Járványügyi monitoring Terv 

5. Évközi kiemelt és célellenőrzések 

1.  Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellen őrzés): 

A 2019. április 1. - 2020. március 31. közötti éves részletes mintavételi tervek 1394 db élelmiszer és 

takarmány monitoring minta laboratóriumi vizsgálatra történő mintavételét írják elő. A terv a vizsgálati 

irányoknak megfelelően tartalmazza a részletes előírásokat; többek között az Adalékanyag ellenőrzési 

tervet, az Élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok (FCM) ellenőrzési tervét, a 

GMO ellenőrzési tervet, az Ivóvíz ellenőrzési tervet, a Kémiai biztonsági ellenőrzési tervet és a 
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Minőség-ellenőrzési tervet. A terv része még az Entomológiai és gomba ellenőrző vizsgálati program 

és a Mikrobiológiai, valamint az antibiotikum rezisztencia ellenőrzési-vizsgálati program. 

 

2. Tevékenység-ellen őrzési Tervek: 

A Tevékenység-ellenőrzési Tervek közül a létesítmény ellenőrzési terv a tavalyi évtől eltérően az 

OÁIR és az EÜER szakrendszer adatainak elemzésével készült a NÉBIH-ben.  

A konkrét ellenőrzésre kijelölt létesítményeken kívül további ellenőrzések is kiírásra kerültek 

(kompenzációs ellenőrzés).  

Az engedélyköteles és a bejelentés-köteles élelmiszer-előállítók teljes körű ellenőrzésénél évente egy 

alkalommal mintavételt is kell végezni minőségi paraméterekre. Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokat (FCM) előállítók esetében biztonsági paraméterekre kell megmintázni. 

 

Az állattartó telepek és egyéb állattartó létesítmények ellenőrzési terve a várható járványügyi 

kihívások, így a madárinfluenza és az afrikai sertéspestis, valamint az Országos Főállatorvos hatályos 

(jelenleg 3/2018. számú) határozata figyelembevételével a következő módon alakul: 

 

Megye  Ellenőrzésszám  Ellenőrzésre kijelölt fajok, fajcsoportok  

Békés 300 40% vízibaromfi, 40% sertés 

 
Az ellenőrzéseket a táblázatban meghatározott arányban az adott állatfajok vagy fajcsoportok tartási 
helyein kell elvégezni, lehetőség szerint nagylétszámú állattartó telepeken. Szarvasmarha, valamint 
juh- vagy kecsketartó telepek ellenőrzése során ki kell térni az általános dokumentáció és 
nyomonkövetés ellenőrzésére, telepi gyógyszerhasználatra, valamint diagnosztikai vizsgálatok, így a 
BSE/TSE vizsgálatok elvégzésének ellenőrzésére. Sertéstartó telepek ellenőrzése során a telepi 
zártság, biológiai védekezés, az állatok nyomonkövetése, a telepi dokumentáció, gyógyszerhasználat, 
valamint a sertéstartás állatvédelmi aspektusainak ellenőrzése a prioritás. 
A nagylétszámú sertéstartás állatvédelmi ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az adott telepen van-e farokrágás, illetve vannak-e kurtított farkú sertések. A vonatkozó jogszabályok 
értelmében a farokkurtítás nem lehet automatikus, rutinszerű tevékenység, a farokrágásnak 
bizonyíthatóan meg kell jelennie a kurtítás előzményeként. A farokrágás és egyéb rossz viselkedési 
szokások megelőzése érdekében az állattartás környezeti sajátosságainak és a telepítés sűrűségének 
figyelembevételével a nem megfelelő környezeti feltételek vagy tartástechnológia megváltoztatására 
irányuló intézkedéseket kell hozni. Ha a szóba jöhető intézkedések (környezetgazdagítás, 
férőhelynövelés, mikroklimatikus tényezők optimalizálása, optimális takarmányozás) állattartó által 
bizonyított bevezetése ellenére is jelentkezik a farokrágás, csak akkor lehetséges a farokkurtítás. Ha 
az ellenőrzés során farokkurtítás alkalmazására derül fény, meg kell vizsgálni egyfelől annak 
bizonyítékait, hogy a farokrágás megjelent a gazdaságban, másfelől annak bizonyítékait, hogy a 
telepen minden elvárható intézkedést meghoztak annak érdekében, hogy a farokrágás kialakulása 
megelőzhető legyen.  
A vadfarmok ellenőrzése során ki kell térni az állatok nyomonkövetésére, dokumentáció 
ellenőrzésére, különös tekintettel a vágóhídra történő szállítás dokumentálására. Az idei évben 
minden vaddisznót tartó vadfarmot ellenőrizni kell. 
Vízibaromfi állományok esetében a telepi zártságra, biológiai védekezésre, az állatok 
nyomonkövetésére, telepi gyógyszerhasználatra és a telepi dokumentáció felügyeletére kell helyezni a 
hangsúlyt. 
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Az előírt ellenőrzések kompenzációs tevékenység ellenőrzésként kerülnek rögzítésre az Elektronikus 
Ütemezési és Ellenőrzési Rendszerben (EÜER-ben). 

Az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés) és a Tevékenység-ellenőrzési Tervek tervezett 
és kompenzációs ellenőrzéseit a járási hivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályainak ügyintézői végzik a területi szerv szakmai irányításával. 
 
A Főosztály a termékellenőrzés (élelmiszer, takarmány, és állategészségügyi minták) során kiosztja a 
járások részére a monitoring mintavételeket és közreműködik a mintavételi eszközök beszerzésében, 
továbbá a mintaszállításban. 

3. Speciális tervek: 

Élőállat szállítmányok állatvédelmi ellenőrzése:  
Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 
93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 2005/1/EK Tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően szállítmányozói tevékenységet az illetékes hatóság 
által kiállított engedéllyel rendelkező személy végezhet. 
 
A szállítmányozói tevékenység engedélyezését Magyarországon az illetékes megyei kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya végzi, feltéve, hogy a kérelmező megfelel a 
Rendelet vonatkozó előírásainak.  
A háziló-féléket vagy a szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléket, valamint baromfit szállító közúti 
járművön járművezetőként vagy kísérőként kizárólag a Rendelet 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személy tevékenykedhet. 
 
A háziló-féléket (a törzskönyvezett háziló-félék kivételével) és a házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, 
illetve sertésféléket nagy távolságokon (8 órát meghaladó szállítás) szállító valamennyi 
szállítmányozónak — műholdas navigációs rendszert kell használnia. Legalább három évig meg kell 
őrizniük az ilyen navigációs rendszer által rögzített adatokat, és azokat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére kell bocsátaniuk. 
 
Az élőállat szállító jármű engedélyezését az illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya végzi. 
 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatal Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálya valamennyi járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálytól havonta kett ő, 
az adott járásból indított szállítmányra vonatkozóa n bekéri a GPS- és h őmérsékleti adatokat , 
melyek alapján ellenőrzi, hogy a Rendelet szállítási időkre, valamint a hőmérsékletre vonatkozó 
előírásait a hosszú távú szállítmányozást végzők betartották-e. (Amennyiben valamely járásból 
kettőnél kevesebb hosszútávú szállítmányt indítanak egy hónapban, abban az esetben valamennyi 
indított szállítmány esetén be kell kérni az említett adatokat.) 
 
Kiemelt mintavételi projektek - Parazitológiai (Trichinella, Echinococcus) projekt  
 
A 2019/2020. vadászati évben vörös rókából nem kell monitoring vizsgálatra mintát küldeni 
Echinococcus és Trichinella monitoring keretében.  
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Echinococcus granulosus monitoring vágóhidakon  
Az Echinococcus granulosus monitoring program része a parazitológiai kiemelt projektnek. Célja a 
kórokozó hazai elterjedtségének felmérése a vágóhídi izolátumok vizsgálatával (az összes vágóhídon, 
illetve vadfeldolgozó helyen talált Echinococcus-fertőzött szervet be kell küldeni a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Budapest, Tábornok u. 
2. szám alatti Nemzeti Referencia Laboratóriumba (a továbbiakban: ÁDI NRL).  
 

4. Járványügyi monitoring Terv: 

4.1. TSE monitoring terv 
4.2. Sertés Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRRS monitoring terv 
4.3. Bluetongue monitoring program 
4.4. Brucella melitensis monitoring program 
4.5. Klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program 
4.6. Magas patogenitású madárinfluenza monitoring program 
4.8. Rókák veszettség elleni orális immunizálási programja 
4.9. Egyéb fertőző állatbetegségek ellenőrzési programja 
4.10. Halbetegségek monitoring programja  

 
A 2019. évi állategészségügyi monitoring program vé grehajtásának alapvet ő szabályai:  
 
Általános szabályok:  
 
A különböző betegségekre irányuló, azonos időszakban végrehajtandó vérvizsgálatokat egy 
állományon belül egyszerre, egy vérmintából kell elvégezni, azonban költségviselőnként (148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelet; állami költség; állattartó költsége; stb.) külön-külön mintakísérőt (intézeti 
megrendelőt) szükséges küldeni. A monitoring vizsgálatok esetében a mintaküldőn minden esetben 
fel kell tüntetni a MONITORING szót, illetve Afrikai sertéspestis/klasszikus sertéspestis (ASP/KSP) 
esetében az Országos Főállatorvos hatályos határozatában előírtakat. A monitoring vizsgálatokhoz 
szükséges vérvételi csöveket, és egyéb mintatároló eszközöket a NÉBIH ÁDI biztosítja a megyei 
kormányhivatal kérésének megfelelően. A mintákat a NÉBIH ÁDI által szervezett körjáratok szállítják a 
kijelölt vizsgáló laboratóriumba. 
 
Az állatjárványügyi monitoring tervben részletesen előírt vizsgálatokhoz kapcsolódó 
mintavételezéseket az alábbiakra figyelemmel kell végrehajtani: 

- Magas patogenitású madárinfluenza (HPAI)/KSP, ASP, veszettség betegségek esetében a 
korábbi éveknek megfelelően az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az 
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi 
finanszírozásának szabályairól szóló, később megjelenő miniszteri rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) előírásai szerint kell eljárni, amennyiben a hatályos országos főállatorvosi utasítás 
másként nem rendelkezik. A kis létszámú (a továbbiakban: KL) sertésállományokban az 
Aujeszky-betegség, a sertés brucellózis, a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó szindrómája (a továbbiakban: PRRS). 

- PRRS mentesítéshez kapcsolódó monitoring mintavételeket a tulajdonos vagy a 
kormányhivatal költségére kell végrehajtani. Amennyiben a tulajdonos költségére történnek a 
mintavételek, a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatásra az állattartó jogosult. 
Nagylétszámú (a továbbiakban: NL) sertésállományokban az Aujeszky-betegség, a sertés 
brucellózis, a PRRS mentesítéshez kapcsolódó monitoring mintavételeket a tulajdonos 
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költségére kell végrehajtani. Amennyiben a tulajdonos költségére történnek a mintavételek, a 
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatásra az állattartó jogosult. 

- A kéknyelv-betegség, Brucella melitensis, valamint TSE/BSE monitoring esetében a 
mintavételt állami költségre kell végrehajtani. Lehetőség szerint hatósági állatorvosokkal kell 
megoldani a mintavételeket, amennyiben ez nem lehetséges, az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) 
pontja alapján a szolgáltató állatorvosok aktív közreműködésre kötelezésével is megoldhatók 
a mintavételek. 

 
A szalmonella gyérítési program alapja a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Hatósági mintavétel a jogosult állatorvos hatásköréről és a 
működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján továbbra is történhet jogosult állatorvos által.  
A szalmonella mintavételek finanszírozási rendje megegyezik a korábbi években megszokottakkal.  A 
Rendelet 2. és 3. melléklete szerinti mintavételekről szóló összesítőket a tárgyfélévet követően kell 
benyújtani a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához.  
A hatályban lévő zoonózis rendelet alapján lehetőség van az állattartónak a tenyész- és 
tojóállományokban történő, a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti 
immunizálásához szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állományonként, szerotípusonként 
maximálisan kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítéséhez. A kérelmet a megyei 
kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályához kell benyújtani.  
 
Részletes szabályok:  

 
4.1. TSE monitoring terv: 
 

A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve 
leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerint a TSE/BSE monitoring vizsgálatának 
elvégzése állami feladat. 
A hazai vágóhidakon levágott, a 18 hónaposnál idősebb vagy legalább kettő, az ínyen áttört állandó 
metszőfoggal rendelkező juhok esetében minden állatot TSE felderítésére irányuló monitoring 
vizsgálatnak szükséges alávetni. Az állattartó által saját fogyasztásra levágott és az állatorvosnak 
bejelentett, a 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezetének II. 2(a) pontjában meghatározott korú 
juhok esetén is TSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot kell végezni.  
Tekintve, hogy Magyarországon az anyakecskék létszáma nem éri el a 999/2001/EK rendelet III. 
melléklet A. fejezetének II. 2(b) pontjában meghatározott létszámot, ezért az emberi fogyasztás 
céljából levágott kecskék esetében nem kell TSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot végezni.  
A mintavételezést minden esetben hatósági állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre 
nincs lehetőség, az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok aktív 
közreműködésre kötelezésével kell végrehajtani. A klasszikus súrlókórral fertőzött juh-, illetve 
kecskeállományokban a járási főállatorvos által elrendelt genotipizálási vizsgálatok a 179/2009. (XII. 
29.) FVM rendelet alapján állami költségre történnek, ha kártalanítást kizáró ok nem áll fenn.  
 

4.2. Sertés Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRR S monitoring terv:  
 

A 2008/185/EK határozatnak Magyarország az Aujeszky-betegségtől mentes tagállamok vagy 
tagállami régiók jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2015/398/EU 
bizottsági végrehajtási határozat 2015. február 13-ai megjelenésével hazánk hivatalosan az Aujeszky-
betegségtől mentes tagállamok közé került. 
Az Aujeszky-betegség, Brucella suis és PRRS felderítésére irányuló vizsgálatokhoz kapcsolódó 
vérvételt kislétszámú állományok esetén egy mintavétel keretében kell végrehajtani. 
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A NÉBIH az Éltv. 32. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a sertésből történő vérvételek 
egységesítésére törekedve az alábbiakat rendelte el: 
Tenyészállatok esetében mindhárom betegségre (Aujes zky, Brucella és PRRS) el őírt 
vizsgálatok:  

- Valamennyi tenyészkant – beleértve a köztenyésztésben fedező apaállatokat is – 
félévente kell megvizsgálni. 

- A mesterséges termékenyítő állomások teljes sertésállományát félévente kell 
megvizsgálni. 

- NL tenyészállományok:  
a) 20 vagy annál kevesebb koca esetén a kocák 50%-át, de legkevesebb 1 kocát 

félévente; 
b) 20 kocánál nagyobb állományban a kocák 5%-át, de legkevesebb 10 kocát félévente; 
c) az a) és b) pontban előírt vizsgálatok során a mintavételt a 6 hónapon belül lefialt 

kocasüldők 20%-ából, ezen felül annyi többször fialt kocából kell elvégezni, amennyi 
az előírt mintaszám teljesítéséhez szükséges. 

- KL állományok: a vizsgálatokat településenként évente a tenyészkocákból 95%-os 
megbízhatóság mellett 10%-os előfordulási arány figyelembevételével kell végezni. A 
vizsgálatok elvégzésénél törekedni kell arra, hogy a mintakiválasztás során a település 
állományainak minél nagyobb hányada vizsgálatra kerüljön. 

 
Hízóállatok esetében Aujeszky-betegségre és Brucell a suisra nem kell vizsgálatokat végezni.  
Hízóállatokból csak PRRS betegségre el őírt vizsgálatok vannak az alábbiak szerint:  

- NL tenyészállományban található hízóállatok 95%-os megbízhatóság és 20%-os 
előfordulási arány figyelembevételével meghatározott számú egyedét évente kell 
megvizsgálni. 

- NL hízóállományok esetében a hatályos Nemzeti PRRS Mentesítési Tervben előírt 
vizsgálatokat kell elvégezni.  

- KL hízóállatokból PRRS monitoring vizsgálatokat nem szükséges végezni.  

A mintavételezést az állattartó költségére szolgáltató állatorvosok közreműködésével kell 
megszervezni. Amennyiben a tulajdonos költségére történnek a mintavételek, a 148/2007. (XII. 8.) 
FVM rendelet szerinti támogatásra az állattartó jogosult. A kislétszámú sertésállományokban az 
Aujeszky-betegség, a sertés brucellózis, a PRRS mentesítéshez kapcsolódó monitoring 
mintavételeket a kormányhivatal költségére is végre lehet hajtani. Ez esetben a mintavételt hatósági 
állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre nincs lehetőség, az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) 
pontja alapján a szolgáltató állatorvosok közreműködésével kell végrehajtani.  
 

4.3. Bluetongue (kéknyelv-betegség) monitoring prog ram:  
 

A kéknyelv-betegség magyarországi megjelenését követően a korlátozás alá vont területek mérete 
folyamatosan nőtt, és a NÉBIH ÁÁI-nak 02.3/504-15/2015. számú határozata alapján 2015. november 
20-tól az egész ország védőkörzetnek minősül. Éppen ezért monitoring programot az egész 
országban egységes - a 1266/2007/EK Bizottsági Rendelet I. melléklete 3. pontjában előírt - 
szabályok szerint végeztük 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is. A program klinikai, 
valamint laboratóriumi – szerológiai és virológiai - vizsgálatokon alapul. A kéknyelv-betegség elleni 
védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet szerint a kéknyelv-betegség 
felderítésére szolgáló monitoring vizsgálatának elvégzése állami feladat. 

Az éves monitoring vizsgálatok során csak ugyanazon állatok (szarvasmarhák) vizsgálhatók, melyek 
természetes úton nem estek át a fertőzésen és nem is részesültek megelőző vakcinázásban, vagyis 
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szeronegatívak. Annak érdekében, hogy a kijelölt állományok tulajdonosai június elejétől november 
végéig a vizsgálatra kiválasztott egyedeket (szentinel) az állományban tartsák az állattartót aktív 
közreműködésre kell kötelezni az Éltv. 51.§ (3) bekezdés q) pontja alapján. A mintavételezést minden 
esetben hatósági állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre nincs lehetőség, az Éltv. 51. § 
(3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok közreműködésével kell végrehajtani. 
 
Gyakorlati megvalósítás: 
A megyei f őállatorvos feladata kijelölni a programban résztvev ő járásonként 1-1 (összesen: 4 db) 
meghatározott számú nagylétszámú szarvasmarha állom ányt .  

- A programban résztvevő állományokat nem véletlenszerűen, hanem kockázati tényezők 
figyelembevételével kell kiválasztani. A kockázati tényezők a következők: állatsűrűség (az 
adott területen magasabb a szarvasmarhák, juhok és kecskék előfordulásának aránya), 
földrajzi viszonyok és ökológiai tényezők (nedves élőhelyek közelsége, melyek kedveznek a 
szúnyogok szaporodásának, pl. mocsarak, tavak). Tehát, elsősorban olyan állományokat kell 
kiválasztani, amelyek közelében számítani lehet a törpeszúnyogok nagyobb számban való 
jelenlétére és a fogékony állatok száma is magasabb.  

- Elsősorban nem vakcinázott állományokat kell kijelölni .  
- Az év elején kijelölt állományokból kell az egész évi program során végrehajtani a 

mintavételt.  Ettől eltérni csak akkor szabad, ha az állományban időközben kéknyelv- 
betegség került megállapításra, az állományt vakcinázták vagy esetleg valamely egyéb okból 
felszámolták.  

- Az ELŐSZŰRÉST június és július  hónapban kell végezni. Mindkét hónapban minden kijelölt 
állományban ugyanazt a 30-30 előszűrésre kiválasztott állatot kell megmintázni . Mindkét 
vizsgálaton szeronegatívnak bizonyult állatokból 22 állatot kell kiválasztani.   

- A MONITORING mintavételt augusztus hónapban  kell el őször elvégezni, majd azt havonta 
ismételni kell. Az utolsó mintavételt novemberben  kell végrehajtani.  

- A mintavételezések során minden alkalommal szerológiai (Ab-ELISA) és virológiai (PCR) 
vizsgálatra is szükséges mintát venni.  

- A mintavételeknek minden hónap ötödik napjáig kell történnie. 
- A mintavételezést az Éltv.  51. § (3) bekezdés q)  pontja szerinti aktív közrem űködésre 

kötelezett szolgáltató állatorvosokkal, vagy szükség esetén hatósági állatorvossal kell 
végrehajtani. 

 
A 2019. évre vonatkozó megyei mintaszámokat és megy énként kijelölend ő szarvasmarha 
állományok számát az alábbi táblázat részletezi: 
 

Megye  

 

ELŐSZŰRÉS havi 
mintaszám  

 

MONITORING havi mintaszám  Mintavételre 
kijelölend ő 

szarvasmarha 
állományok 

száma 
megyénként  

Élelmiszer -
lánc- 

felügyeleti 
szervként 

eljáró járási 
hivatalok 

száma 

 Június  Július  Augusztus  Szeptember  Október  November  

Békés 120 120 88 88 88 88 4 4 
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Rovarcsapdázások gyakorisága: 
Az ország minden megyéjében általánosságban havonta eg yszer szükséges  rovarmintát 
gyűjteni, kivéve a március-április és november-december hónapokat,  amelyekben heti egyszer  
kell a rovarcsapdázást elvégezni.  
Ha a megyében kéknyelv-betegség kitörését állapítják meg 2019-ben, akkor az első kitörés közelében 
– a kitörést követő egy hónapon belül - legalább egy alkalommal el kell végezni a csapdázást. 
 

4.4. Brucella melitensis monitoring program:  
 

Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) alapján a 2019. évben is elrendelésre kerül a juh- és kecskeállományok 
Brucella melitensisre irányuló felmérő vizsgálatának elvégzése. A Rendelet 3. § (1) bekezdése 
értelmében a juh- és kecskeállományok brucellózis mentességének ellenőrzésére irányuló vizsgálatok 
szervezését és végrehajtását a Főosztály és a járási hivatalok látják el.  
 
A 2019. évi Brucella melitensisre irányuló ellenőrző vizsgálatok az alábbiak: 
Vért kell venni 

- a 6 hónaposnál idősebb juh és kecskefélék legalább 5%-ából; 
- a vérvizsgálatok szervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgálat alá vont 

állományok reprezentálják a megye juh és kecske állományait. 
 

2019. évi Brucella melitensis monitoring juhokban 
 

Megye  Juh létszám  Mintaszám  
Békés 46152 2308 

 
2019. évi Brucella melitensis monitoring kecskékben 

 
Megye  Kecske létszám  Mintaszám  

Békés 722 36 
 
A mintavételezést minden esetben hatósági állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre 
nincs lehetőség, az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok 
közreműködésével kell végrehajtani.  
A beküldő állatorvos részére a laboratóriumi vizsgálatokról eredményközlő kizárólag pozitív eredmény 
esetén kerül kiküldésre, negatív eredmény esetében nem. Emiatt a vizsgálati megrendelőt, valamint a 
minta kimutatást csak két példányban kell beküldeni a NÉBIH ÁDI területileg illetékes intézeteibe.  
 

4.5. Klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program:  
 

Az Országos Főállatorvosnak az ASP Mentesítési Terv kiadására, illetve az ország területének ASP 
kockázati kategóriákba sorolására és az ASP-vel kapcsolatos állami kártalanítás szabályaira 
vonatkozó hatályos határozatai, az afrikai sertéspestis elleni védekezés szabályairól szóló 98/2003. 
(VIII. 22.) FVM rendelet, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM 

rendelet vonatkozó pontjaiban foglaltak alapján kell végrehajtani az ASP, KSP vizsgálatokat, mind a 
megerősített passzív surveillance, mind az aktív surveillance esetében. KSP aktív surveillance során 
ezen felül be kell tartani a KSP-re vonatozó speciális szabályokat is.  
Békés megyéből aktív surveillance program során 2019/2020. vadászati évben kil őtt egészséges 
vaddisznók esetében KSP felderítésre irányuló vizsg álatot nem kell végezni ! 
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KSP meger ősített passzív surveillance  
 
Vaddisznók  
A KSP megerősített passzív surveillance program keretében a NÉBIH ÁDI az ASP passzív 
surveillance során megmintázott minden vaddisznóból a KSP kizárására is végez virológiai (PCR) 
vizsgálatot függetlenül attól, hogy a vaddisznó az ország melyik megyéjéből származik. Tehát a 
megerősített passzív  surveillance keretében az ország valamennyi megyéj e esetében továbbra 
is virológiai vizsgálatot kell végezni  a KSP felderítésre vagy kizárására az elhullott va gy 
rendellenes viselkedés, klinikai tünetek miatt diag nosztikai célból kil őtt  vaddisznókból 
származó mintákból.  
 
Házi sertések  
A KSP megerősített passzív surveillance program keretében a NÉBIH ÁDI az ASP passzív 
surveillance során megmintázott minden házi sertésb ől továbbra is végez virológiai (PCR) 
vizsgálatot a KSP kizárására az ország minden megyé je esetében . 
 
ASP meger ősített passzív surveillance vaddisznókban  
Az egész országra vonatkozó rendelkezések:  
A vadászatra jogosultak az Éltv-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az ország 
egész területén kötelesek írásban bejelenteni – az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a 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. 
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) is aktív közreműködésre kötelezhető, - vagy ha egyéb okból 
azt a megyei főállatorvos indokoltnak tartja - akkor megfelelő jártassággal rendelkező hivatásos 
vadászok, vadhúsvizsgálók vagy természeti őrszolgálat tagjai is aktív közreműködésre kötelezhetőek. 
Szolgáltató állatorvos vagy más megfelelő jártassággal rendelkező személy aktív közreműködésre 
kötelezése esetén az erre 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 állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében 
eljáró illetékes járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) teljesítésigazolása alapján. 
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. 
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 főállatorvosnak. A továbbiakban a 
vadásznak a járási főállatorvos utasításának megfelelően kell eljárnia. 
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 főállatorvosnak. A továbbiakban a mintavétellel megbízott személynek a járási főállatorvos 
utasításának megfelelően kell eljárni. 
 
 



12 

 

ASP meger ősített passzív surveillance házisertésekben  
Az egész országra vonatkozó rendelkezések:  
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 gyanakodnak, 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.  
Ha a szolgáltató állatorvos az ASP vagy 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.  
Ha a szolgáltató állatorvos kizárja az ASP gyanúját, de a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen 
elhullott vagy annak 40 oC 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 – megerősített ASP passzív surveillance keretében - 
mintákat kel küldenie a NÉBIH ÁDI legközelebbi telephelyére. A beküldés ebben az esetben a 
laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat összegyűjtő központi körjárat használatával is történhet.  
 
Közepes kockázatú területhez Békés megyében 78 vadásztársaság által felügyelt vadgazdálkodási 
egység tartozik. Ezeken a területeken az elhullott vaddisznókat I. kategóriájú állati eredetű 
melléktermék feldolgozóban kell ártalmatlanítani, de az ártalmatlanítás történhet elföldeléssel is. Az 
elhullott vaddisznókból kötelezően történő mintavételre, a hullák ártalmatlanítására, illetve az elhullott 
vaddisznók szervezett és rendszeres keresésére a vadásztársaságok ajánlása alapján aktív 
közreműködésre kötelezett természetes személyek lettek kijelölve. Az illetékes járási hivatalnak a 
vaddisznó állomány gyérítése céljából diagnosztikai célú kilövést kell elrendelnie a 2019/2020. 
vadászati évre jóváhagyott éves terven felül. A közepes kockázatú területen minden vaddisznót tartó 
vadaskertet és vadfarmot, illetve külterületen házi sertést tartó gazdaságokat kettős kerítéssel kell 
körülvenni.  
 

4.6. HPAI monitoring program:  
 

A 2010/367/EU Bizottsági Határozat alapján kell 2019. évben elvégezni a madárinfluenza monitoring 
programot, figyelemmel a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. 
(XII. 4.) FVM rendeletre. 
A vízi baromfi állományokból és a tenyésztett tőkésrécékből az idei évben is 20 vérmintát, a többi 
baromfifaj állományaiból 10 vérmintát kell venni állományonként. A passzív monitoringba nem 
számolhatók be a vadászat során lőtt vadmadarak. Vadon élő madarak madárinfluenza monitoring 
vizsgálati számába kizárólag elhullott vagy haldokló vadon élő madárból származó mintát lehet 
elfogadni. Beküldhető egész hulla vagy tamponminta. 
Vadon élő, minden elhullottan talált vagy agonizáló madarat be kell küldeni madárinfluenza 
vizsgálatra. 
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Az egyes állatkategóriákon belül mintavételezésre s zánt gazdaságok/állományok száma, 
valamint a tervezett mintaszám 

 
Tojótyúkot tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  
Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 

Gazdaságonként (megyénként) 
tervezett mintaszám 

Békés 5 10 (50) 

 
Szabad tartású tojótyúkot tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma Gazdaságonként (megyénként) 
tervezett mintaszám 

Békés 1 10 (10) 

 
Tenyésztyúkot  tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 2 10 (20) 

    

Hízópulykát tartó gazdaságok  (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma Gazdaságonként (megyénként) 
tervezett mintaszám 

Békés 9 10 (90) 
 

Tenyészpulykát tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 7 10 (70) 

 
Tenyésztett vadmadarat (fürj, fácán, fogoly) tartó gazdaságok   

(Haemagglutináció-gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 9 10 (90) 

 
Tőkés récét, vadludat tartó gazdaságok  (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 5 20 (100) 

 
Tenyészkacsát tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás  vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 4 20 (80) 

 
Hízókacsát tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 
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Békés 10 20 (100) 

 
Tenyész ludat tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 6 20 (120) 

 
Hízó ludat tartó gazdaságok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt gazdaságok száma 
Gazdaságonként (megyénként) 

tervezett mintaszám 

Békés 25 20 (500) 

 
 
Háztáji baromfiállományok madárinfluenza monitoring  vizsgálata  
A háztáji udvarokban madárinfluenza monitoring céljából – a baromfi és a vadon élő madarak 
madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2010/367/EU 
Bizottsági Határozat alapján – udvaronként 10 db vérmintát  kell gyűjteni szerológiai vizsgálatra. 
 

Háztáji állományok (Haemagglutináció -gátlás vérmintából)  

Megye  Mintavételezésre szánt 
állományok száma 

Állományonként (megyénként) 
tervezett mintaszám 

Békés 25 10 (250) 

A monitoring programhoz kapcsolódó tenyésztett baromfi mintavételezéseket a Főosztály koordinálja. 
 
Vadon él ő madarak madárinfluenza monitoring vizsgálata  
Vadmadarakból a 2019-es évre országosan 495 db minta vizsgálatának betervezésére került sor 
monitoring vizsgálat céljából. A helyi adottságoknak megfelelően – Békés megyében 35 db minta 
vizsgálatra történő beküldése lett elrendelve. Lehetőség szerint minél több mintázott madár  
elsősorban víziszárnyasok közül kerüljön ki.  
A mintavételezést minden esetben hatósági állatorvosok igénybevételével, vagy amennyiben erre 
nincs lehetőség, az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján a szolgáltató állatorvosok 
közreműködésével kell végrehajtani. 
 

4.8. Rókák veszettség elleni orális immunizálási pr ogramja:  
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett 2019. évi tavaszi országos veszettség 
elleni róka orális immunizálási kampányra 2019. március 30. - 2019. április 14. között kerül sor a 
megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és földhivatali főosztályai bevonásával.  
A mintagyűjtés időszaka az immunizált területeken a tavaszi kampányt követően: 2019. május 15. - 
2019. szeptember 30.  
A minimálisan teljesítendő mintaszám az immunizált területeken 2019/2020. vadászati évben 4 róka 
vagy aranysakál/100 km2 /év, azonban egy vadászatra jogosult a számára kiírt mintaszám legfeljebb 
50 %-áig terjedő számban adhat csak le aranysakált, a kiírt mintaszám fennmaradó részét pedig 
rókák kilövésével kell teljesítenie. 
Az egyes vadásztársaságok által a 2019. évi tavaszi kampányt követően kilövendő mintaszámot úgy 
kell meghatározni, hogy az adott vadásztársaság, az adott megye közigazgatási határain belülre eső 
vakcinázott területének minden bruttó 50 km2 –ére, 1 felnőtt róka minta kilövésének teljesítését kell 
előírni, azzal a kiegészítéssel, hogy a vadászatra jogosult a számára kiírt mintaszám 50 %-áig terjedő 
számban róka helyett sakált is elejthet, és ezért a vadászatra jogosult a rókával megegyező 
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feltételekkel történő kifizetésre jogosult. Azon vadászatra jogosultak esetében, akiknek a terület 
nagysága alapján csak 1 mintát kell kilőniük, a megyei főállatorvos egyedi elbírálás alapján 
engedélyezheti, hogy róka helyett aranysakált adjanak le, de figyelemmel kell lenni arra, hogy megyei 
szinten a vizsgálatra küldött minták közül az aranysakálok aránya a megyei tervezett mintaszám 25 
%-át ne haladja meg.  
 

Vizsgálatra küldend ő rókák (opcionálisan sakálok) mennyiségének megoszt ása 
Megye  Érintett vadászatra jogosultak 

száma  
Minta mennyisége (példány)  

Békés  81 112 
 
A tavaszi immunizálási kampányt követő mintavételi időszakban felnőtt rókák, illetve sakálok 
benyújtását kell megkövetelni a vadászatra jogosultaktól. Idei születésű kölyök állatok nem 
fogadhatóak el. A Főosztály közigazgatási határozatban írja elő a vadászatra jogosultak számára a 
megállapított kilövendő minta-rókák számát. Amennyiben a vadászatra jogosult nem teljesíti az előírt 
mintaszámot, az Éltv-ben foglaltak alapján a mulasztást elkövető vadászatra jogosulttal szemben 
élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására kerül sor.  
 
A járványtani helyzet nyomon követése érdekében a veszettség passzív felügyeletet (surveillance) az 
egész országban, a teljes év során fenn kell tartani. Ennek keretében vizsgálatra kell küldeni az 
idegrendszeri tüneteket mutató, vagy emberre támadó háziállatokat; a rendellenes viselkedést mutató 
vadállatokat; az elhullottan talált vadon élő ragadozókat, beleértve az elgázolt rókákat, amennyiben 
azok vizsgálható állapotúak.  
 

4.9 Egyéb fert őző állatbetegségek ellen őrzési programja:  
 

Az MGSZH Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága által 2010 márciusában kiadott 
szarvasmarha-állományok gümőkór mentességének ellenőrzésére irányuló vizsgálatok 
végrehajtásáról szóló szakmai útmutató 4. melléklete rendelkezik a teljesítendő vaddisznó 
monitoring  vizsgálatok mintaszámáról megyék szerinti bontásban.  
 

Megye  Mintaszám  
Békés  6 

 
Fenti mintaszámot vadászati évenként kell teljesíteni.  
Az intézeti vizsgálati anyagot minden esetben állatorvosnak kell venni, a mintavétel során – lehetőség 
szerint – gyanút kelt ő elváltozást tartalmazó minta (áll alatti, légz őszervi, bélfodri nyirokcsomó 
illetve szervminta) küldend ő. Vaddisznó esetében az áll alatti nyirokcsomó is elegendő lehet. 
Amennyiben az előírt vaddisznó mintaszáma hiányzik, a megadott vizsgálati mintaszámok 
szarvasfélékkel is teljesíthetők, de ebben az esetben a légzőszervi nyirokcsomók nem mellőzhetők.  
Békés megye vonatkozásában az Élelmiszerlánc-felügyeleti terv nem írt elő szarvasmarhafélék 
vágóhídi monitoring vizsgálatára mintavételt.  
 
Mézelő méhek fert őző betegségének felderítésére irányuló monitoring ter v 

 
Monitoring vizsgálat céljából a méhmintákat a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 7. §-ában meghatározottak szerint a NÉBIH ÁDI laboratóriumaiba kell küldeni.  
A Rendelet 1. § 8. pontja alapján a monitoring vizsgálat az illetékes hatósági állatorvos vagy a 
Főosztály által nyilvántartásba vett méhegészségügyi felelős által, az év meghatározott időszakában, 
állami költségre elvégzett, a mézelő méhek fertőző betegségének felderítésére irányuló, az adott 
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méhészet minden méhcsaládján és méhraján elvégzendő vizsgálat, amelynek egyaránt ki kell 
terjednie a méhekre, a fiasításos lépekre, a fiasítás hiánya esetén a fészek lépekben fellelhető elhalt, 
beszáradt fiasítás maradványaira (pörkökre).  
Évente egy alkalommal, június 1. és szeptember 30. között – a vándoroltatási vizsgálattól függetlenül 
minden méhcsaládot  méhbetegségek felderítése céljából monitoring vizsgálatnak kell alávetni . A 
vizsgálat megszervezése a járási főállatorvos, elvégzése pedig a hatósági állatorvos és a 
méhegészségügyi felelős feladata, akik a vizsgálatról és annak eredményéről a Rendelet 1. sz. 
mellékletének megfelelő összesítő kimutatást kötelesek készíteni.  
Az országhatár mentén a határtól számított 10 km-es sávban lévő méhészeteket az illetékes megyei 
kormányhivatal döntése alapján a fent részletezettek szerint, a tisztuló kirepüléstől a betelelésig 
(március 1-jétől október 31-ig) kéthavonként, szükség esetén havonként kiemelt monitoring 
vizsgálatnak kell alávetni. Jelenleg Békés megyében kiemelt monitoring vizsgálat nincs elrendelve.  
 

4.10. Halbetegségek monitoring programja:  
 

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a pontyok, 
koi pontyok esetében a pontyfélék tavaszi virémiától  (SVC-től) való mentességük ellenőrzése 
céljából évente a NÉBIH által előírt, a kockázatelemzés alapján meghatározott számú gazdaságból 
történik mintavétel. A laboratóriumi vizsgálat keretében beküldendő pontyok száma: 30 db . A 
halmintát célszerű I., illetve II. nyaras pontyok közül, az azonos vízrendszeren lévő tavak, vagy telelők 
állományából összeválogatni. A Nemzetközi Járványügyi Hivatal (OIE) szerint a pontyfélék tavaszi 
virémiája betegség megjelenése hőmérsékletfüggő, a vírus 11-17 0C-os vízh őmérsékletnél  okoz 
megbetegedést, ezért a mintavételt ebben a vízh őmérsékleti tartományban  kell végezni. A mintát 
hatósági állatorvosnak vagy erre a feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató 
állatorvos nak kell vennie, és a Rendelet 7. számú mellékletében található minta szerinti 
mintakísér ővel , állatorvosi pecséttel ellátott, hivatalosan lezárt zsákokban  kell a NÉBIH ÁDI 
budapesti telephelyére (NRL) küldeni. Békés megyéből két gazdaságot jelöltek ki monitoring 
mintavételre. A vizsgálat állami költségre történik. 
 
Pisztrángok vírusos vérfert őzésének vírusa (VHS) és pisztrángfélék vérképz őszervi 
elhalásának vírusa (IHN) és egyéb Rhabdovirusok kim utatására irányuló vizsgálatok 
 
A Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a pisztrángok vírusos vérfertőzésének vírusa (VHS), a 
pisztrángfélék vérképzőszervi elhalásának vírusa (IHN) és egyéb Rhabdovirusok kimutatására 
irányuló vizsgálat keretében csuka, süll ő esetében a mintát szaporítástól függ ően 2019. március 
18. és április 30. között, mintabeküldési ütemezés nélkül a délelőtti órákban  kell a NÉBIH ÁDI 
budapesti telephelyére (NRL) eljuttatni. Mintaként 30 db ivadékot vagy ivarterméket kell a 
laboratóriumba küldeni. A vizsgálatok érzékenysége miatt az ivadékot élő állapotban (oxigénellátás 
biztosításával, vízzel feltöltött zsákokban) kell beküldeni. A mintavételt 14 0C-os vízhőmérséklet alatt 
kell elvégezni. A mintát hatósági állatorvosnak vagy erre a feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt 
szolgáltató állatorvosnak kell vennie, és a Rendelet 7. számú mellékletében található minta szerinti 
mintakísérővel, állatorvosi pecséttel ellátott, hivatalosan lezárt zsákokban vagy mintavevő edényben 
kell elhelyezni.  
 
A Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a pisztrángok vírusos vérfertőzésének vírusa (VHS), a 
pisztrángfélék vérképzőszervi elhalásának vírusa (IHN) és egyéb Rhabdovirusok kimutatására 
irányuló vizsgálat keretében a pisztráng farmok és a tok telepek  mintavételezését megfelelő 
vízhőmérséklet megléte esetén 2019. április 8. és 11.  között ütemezzük. Mintánként 30 db ivadékot  
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vagy ivarterméket  kell a laboratóriumba küldeni. A vizsgálatok érzékenysége miatt az ivadékot élő 
állapotban (oxigénellátás biztosításával, vízzel feltöltött zsákokban) kell beküldeni a délelőtti 
órákban a NÉBIH ÁDI budapesti telephelyére (NRL). A mintát hatósági  állatorvosnak  vagy erre a 
feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosnak kell vennie, és a Rendelet 7. 
számú mellékletében található minta szerinti mintakísér ővel,  állatorvosi pecséttel ellátott hivatalosan 
lezárt zsákokban vagy mintavevő edényben kell elhelyezni. Békés megyéből egy gazdaságot jelöltek 
ki monitoring mintavételre. A vizsgálatok költségei a tulajdonost terhelik. 
 
Egyéb monitoring vizsgálatok  
 
Minden egyéb, az illetékes megyei kormányhivatal által szervezett, koordinált vizsgálat (pl. lovak 
fertőző kevésvérűsége, szarvasmarha leukózis, szarvasmarha brucellózis vizsgálatok, KHV) esetén a 
vizsgálatok ütemezését az ÁDI területileg illetékes intézetével kell egyeztetni. Az egyeztetéseket 
követően a vizsgálatok megkezdése előtt a NÉBIH ÁÁI tájékoztatása is szükséges. 
 
A területi szerv élelmiszerlánc-biztonsággal kapcso latos el őírt feladatai:  

Az állati eredetű élelmiszereket előállító engedélyköteles létesítmények engedélyezési eljárásait az 
élelmiszer-vállalkozó kérelmére a területi szerv folytatja le. Az eljárás során helyszíni szemlét kell 
tartani. 
Az engedélyköteles tevékenységeket az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló Európai Parlament és Tanács 853/2004/EK rendelet tartalmazza: 

1. háziasított patás állatok húsa; vágóhíd, daraboló üzem, 
2. baromfihús és nyúlfélék húsa; vágóhíd, daraboló üzem, 
3. tenyésztett vad húsa, 
4. vadhús, 
5. darált hús, előkészített hús és csontokról mechanikusan lefejtett hús (MSM), 
6. húskészítmények, 
7. élő kagylók, 
8. halászati termékek,  
9. nyers tej és tejtermékek, 
10. tojások és tojástermékek, 
11. békacomb és csigák, 
12. kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű, 
13. kezelt gyomor, hólyag és belek, 
14. zselatin, 
15. kollagén, 
16. nagymértékben finomított kondroiton-szulfát, hialuronsav, más hidrolizált porctermékek, 

kitozán, glükozamin, tejoltó, halenyv és aminosavak, 
17. csírák (növényi eredetű). 

 
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet előírása szerint az élelmiszer-vállalkozó a 
működési engedély megadását követően haladéktalanul köteles bejelenteni adatainak, illetve az 
engedélyezett tevékenység változását az engedélyező hatóságnak. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, az Éltv. végrehajtására 
kiadott jogszabály szerint kezeli a rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket. A megyei készenlét a 
munkaidőn kívüli időre és a hétvégére terjed ki. A készenlétet egy hatósági állatorvos és egy 
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élelmiszer-biztonsági felügyelő biztosítja.  
Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény: a lakosság széles körét érintő, az emberek életét, egészségét 
veszélyeztető élelmiszer-biztonsági jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, továbbá 
a nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek 
megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, növényi károsítók okozta járvány, valamint a gazdasági 
haszonállat-állomány széles körét érintő, az állatok egészségét veszélyeztető takarmánybiztonsági 
jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig. 

 

5. Évközi kiemelt és célellen őrzések: 

5.1. Szezonális élelmiszerlánc ellen őrzések: 
 
Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően tavaszi, nyári és téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzéseket rendel el az egész ország 
területén. Az ellenőrzéseket a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek az éves hatósági ellenőrzési 
tervükben meghatározottak szerint végzik.  
 
Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellen őrzések az alábbi célterületekre, kiemelt termékekre  
irányulnak:  
Célterületek:  

- Hús és húskészítmény előállítás és forgalmazás, 
- Tojásforgalmazás és tojáscsomagolás, 
- Édesipari termék előállítás és forgalmazás, 
- Alkoholos ital és borászati termék előállítás és forgalmazás, 
- Zöldség-gyümölcs forgalmazás, 
- Élőállat (bárány, nyúl) szállítások. 

Kiemelt termékek: Pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények (különösen a sonka), tojás, 
édesipari termékek, különféle borok és szeszes italok, szezonális zöldség-gyümölcs. 
 
Nyári szezonális élelmiszerlánc ellen őrzések az alábbi célterületekre, kiemelt termékekre  
irányulnak:  
Célterületek:  

- A szezonálisan üzemelő, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon 
működő kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, 

- Nagy tömegeket megmozgató rendezvények, fesztiválok, vásárok, 
- Az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetése, 
- Fagylalt előállítás és forgalmazás, 
- Utcai vendéglátás („food street”), 
- Büfékocsis és mozgó vendéglátás („food truck”), 
- Zöldség-gyümölcs forgalmazás. 

Kiemelt termékek: fűszerezett, pácolt előkészített húsok, fagylalt, szezonális zöldség-gyümölcs. 
 
Téli szezonális élelmiszerlánc ellen őrzések az alábbi célterületekre, kiemelt termékekre  
irányulnak:  
Célterületek:  

- Hús és húskészítmény előállítás és forgalmazás, 
- Édesipari termék előállítás és forgalmazás, 
- A piacokon, vásárokon, karácsonyi ünnepi vásárokon és rendezvényeken végzett édesség 

forgalmazás, 
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- A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátók, 
- Zöldség–gyümölcs forgalmazás. 

Kiemelt termékek: Friss hús, hal és haltermékek, pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények, 
virsli, édesipari termékek, borok és pezsgők, szezonális zöldség-gyümölcs. 
 
A Főosztály a tervben előírt létesítmény ellenőrzéseket nyomonköveti, a monitoring tervben előírt 
mintavételek, mintaszámok teljesítését figyelemmel kíséri, valamint a NÉBIH által kért módon és 
határidőre jelentését megküldi.  
 

 

II. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járás i Hivatal Agrárügyi 

Főosztály ellen őrzési terve: 
 

1. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Agrárügyi F őosztály  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Oszt ály ellen őrzési terve: 

 
Ellenőrzés 

ideje/ellen őrzések 

száma 

Tárgy 

Feladatot 

megállapító 

jogszabály 

 

Felelős/ellen őrzést 

végző 

2019. május 1. – 
2019. december 31. 

(75 db becsült) 

Kölcsönös megfeleltetés 
keretében végzett 

ellenőrzések 

A kölcsönös 
megfeleltetési 

szabályok betartását 
ellenőrző szervekről 
szóló 322/2007. (XII. 

5.) Korm. rendelet 

osztályvezető/ 
hatósági állatorvosok és 

állattenyésztési 
főfelügyelő 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 
(200 db becsült) 

 

Élelmiszer-forgalmazás 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 
(130 db becsült) 

Engedélyköteles 

élelmiszer-előállítás 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(30 db becsült) 

Nem engedélyköteles 
élelmiszer-előállítás 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 
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szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(70 db becsült) 

Kistermelői élelmiszer-
előállítás 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 
(120 db becsült) 

Vendéglátás és 
étkeztetés 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(10 db becsült) 

Egyéb élelmiszerlánc-
biztonsági felügyelet 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(5 db becsült) 

Állatgyógyászati 
termékekkel kapcsolatos 

tevékenység 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/hatósági 
állatorvosok 

2019. április 1. – 
2020. március 31. 
(100 db becsült) 

Tenyésztési hatósági 
feladatok megyei 

hatáskörben 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
57. § a) pontja 

osztályvezető/tenyésztési 
főfelügyelő 

2019. április 1. – 
2020. március 31. 

(70 db becsült) 
ENAR ellenőrzések 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/tenyésztési 
főfelügyelő és hatósági 

állatorvosok 

2019. április 16. – Bor-sör-pálinka A földművelésügyi osztályvezető/élelmiszer-
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2020. március 31. 
(83 db) 

monitoring hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

biztonsági felügyelő 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(1 db) 
Borászati üzem ell. 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelő 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(8 db) 

Sörfőzde + pálinka 
keresk. főzde ell. 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelő 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(1 db) 

Oltalom alatt álló földrajzi 
megjelöléssel rendelkező 

pálinka-előállító üzem 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelő 

2019. április 16. – 
2020. március 31. 

(2 db) 

Saját kúttal rendelkező 
élelm. ipari vállalkozás 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelő 

2019. április 1. – 
2020. március 31. 
(360 db becsült) 

Élelmiszerlánc-
mintavételi terv 

A földművelésügyi 
hatósági és 
igazgatási 

feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 
18. § (1) a) pontja és 
14. § (5) bekezdése 

osztályvezető/élelmiszer-
biztonsági felügyelők és 

hatósági állatorvosok 
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Nem tervezhet ő az ellenőrzések száma  a kompenzációs és az eseti ellenőrzések vonatkozásában; 
ezek éves szinten kb. 800 db ellenőrzést tesznek ki (beleértve az élőállat exportokat is). 
Összesen tehát nagyságrendileg 2000 db ellenőrzést fog elvégezni a Békéscsabai Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a következő egy év 
során. 
 
 

2. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Agrárügyi F őosztály 

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály ellen őrzési terve: 

 2019.  II. 
negyedév  

2019. III. 
negyedév  

2019. IV. 
negyedév  

2020. I. 
negyedév  

Vetőmag előállítás, feldolgozás, 
forgalmazás ellen őrzése  

    

1. Szántóföldi ellen őrzések      

Szántóföldi elő- és közbenső szemle 
hatósági jogkörben 

X X X 0 

Standard zöldség szaporítások 
szántóföldi ellenőrzése 

X X 0 0 

2. Vetőmag feldolgozás 
ellenőrzése  

    

GMO szennyezettség ellenőrzése X X X X 

Vetőmag üzemek komplex 
ellenőrzése 

6 0 2 2 

Fémzárcímke felhasználás hatósági 
ellenőrzése 

X X X X 

Alkalmatlan vetőmagtételek 
elszámoltatása 

X X X X 

Tényleges termés elszámoltatás X X X X 

Kiszerelési tevékenység ellenőrzése 20 0 0 0 

3. Fémzárolási tevékenység 
ellenőrzése  

    

Automata mintavevő ellenőrzése X X X X 

Egyöntetűség ellenőrzése 1 6 8 23 

4. Vetőmag-forgalmazás 
ellenőrzése  

    

Kis- és nagykereskedelmi 
forgalmazás ellenőrzése 

X X X 20 
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 2019.  II. 
negyedév  

2019. III. 
negyedév  

2019. IV. 
negyedév  

2020. I. 
negyedév  

Vegetatív szaporítóanyag 
előállítás, forgalmazás ellen őrzése  

    

1. Dísznövény termesztés és 
forgalmazás ellen őrzése  

    

Dísznövény (………………….) GMO 
mintavétel 

- - - - 

Dísznövény termesztés ellenőrzése 22 43 27 0 

Dísznövény termeltetési 
szerződések ellenőrzése 

0 54 0 0 

Dísznövény nagykereskedelmi 
forgalmazás ellenőrzése 

0 2 11 0 

Dísznövény kiskereskedelmi 
forgalmazás (bolti kisker.) 
ellenőrzése 

5 0 5 0 

2. Zöldség termesztés és 
forgalmazás ellen őrzése  

    

Zöldségpalánta előállító üzemek 
ellenőrzése 

X X X X 

Zöldségpalánta és dughagyma 
termesztők ellenőrzése 

5 13 4 0 

Zöldségpalánta és dughagyma 
nagykereskedelmi forgalmazás 
ellenőrzése 

0 2 12 0 

3. Szőlő- és gyümölcs 
előállítás, forgalmazás 
ellenőrzése  

     

Szőlőiskolai első szemle 20 20 0 0 

Szőlőiskolai második szemle 0 40 0 0 

Gyümölcsfaiskola első szemle 30 45 0 0 

Gyümölcsfaiskola második szemle 0 45 30 0 

Gyümölcs kijelölt állomány szemléje 10 7 0 0 

Standard, Certifikált, „BVT” és 
„CVT”szőlő ültetvény szemle 

0 60 0 0 

Házi szőlőiskola szemle 0 25 0 0 

Késztermék, alapanyag, ültetési 
anyag ellenőrzés 

0 0 X X 

Lerakati forgalmazás ellenőrzése 0 0 5 5 
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Nagykereskedelmi forgalmazás 
ellenőrzése 

0 0 0 4 

 

3. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Agrárügyi F őosztály 

Földm űvelésügyi Osztály ellen őrzési terve: 

Ellenőrzés 

ideje/ellen őrzések 

száma 

Tárgy 

Feladatot 

megállapító 

jogszabály 

 

Felelős/ellen őrzést 

végző 

2019. október 1. - 
2019. november 30. 

(3 db) 

A nemzeti hatáskörben 
nyújtott támogatással 

megvalósuló, üzemben 
tartási kötelezettség alatt 
álló ültetvénytelepítési és 

építési beruházások 

A földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 44. § 
(3) bek. 

osztályvezető/ 
földművelésügyi 
szakügyintézők 

2019. május 1. – 2019. 
június 30. 

(50 db becsült) 

Étkezési és ipari mák 
termesztők ellenőrzése 

A kábítószer 
előállítására alkalmas 

növények 
termesztésének, 

forgalmazásának és 
felhasználásának 

rendjéről szóló 
162/2003. (X. 16.) 

Korm. rendelet 

osztályvezető/ 
földművelésügyi 
szakügyintézők 

2019. évben 
folyamatosan 

(10 db) 

Gyümölcsültetvény 
kataszteri nyilvántartásba 

vétele 

A termőföld 
védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. 

törvény 61. §, 62. §, 
63. § 

osztályvezető/ 
földművelésügyi 
szakügyintézők 

2019. évben 
folyamatosan 

(10 db) 

Haltelepítések ellenőrzése 

A halgazdálkodásról 
és a hal védelméről 
szóló 2013. évi CII. 
törvény 52. §, és a 
földművelésügyi 

hatósági és 
igazgatási feladatokat 

ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 29. § 
d) pont, 30. § (1) bek. 

osztályvezető/ 
halászati 

szakügyintézők 

2019. év folyamatosan 
Békéscsabai Járási 
Hivatal illetékességi 

területén (40 db) 

Az őstermelői igazolvány 
használata 

jogszerűségének, valamint 
a Nyilvántartásban 

szereplő adatok 
valódiságának ellenőrzése 

A mezőgazdasági 
őstermelői 

igazolványról szóló 
436/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet és a 

osztályvezető/ 
földművelésügyi 
szakügyintézők 
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földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 42. § 
(2) bek. 

2019. július – 
szeptember hónap 

(4 db) 

Fácántelep és/vagy 
vadréce nevelő-telep  

ellenőrzése 

A vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, 

valamint a 
vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 
47. §, és 

a földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 59. § 
d) pont, 60. § (1) bek. 

osztályvezető/ 
vadászati 

szakügyintézők 

2019. évben 
folyamatosan 

 (20 db) 

Vadászati napló és a 
teríték-nyilvántartás 

vezetése, 
vadgazdálkodási feladatok 
ellátása, vadászat rendje 

A vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, 

valamint a 
vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 
58. §, és a 

földművelésügyi 
hatósági és 

igazgatási feladatokat 
ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 59. § 
d) pont, 60. § (1) bek. 

osztályvezető/ 
vadászati 

szakügyintéző 

 
A nem tervezhető ellenőrzések száma az agrárkár, a vis maior, a gázolaj jövedéki adó 
visszatérítéshez a meg nem munkált területek nyilvántartása és a termeléshez kötött közvetlen 
támogatások igényléséhez kapcsolódóan változó, előre nem prognosztizálható. 
 

4. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási  Hivatal Agrárügyi F őosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály ellen őrzési terve: 

Az ellen őrzés 
megnevezése 

Az ellenőrzés 
jogszabályi alapja 

Az ellen őrizend ők Az 
ellenőrzött 

időszak 

Az ellen őrzés 
ideje 

Az engedélyköteles 
termékek 

forgalmazása, 
vásárlása során az 

előírásoknak 

A növényvédelmi 
tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 23-31. § 

Engedélyköteles 
termékek kis- és 
nagykereskedői 

2018.01.01 – 
2019. 

ellenőrzés 
időpontja 

2019. március 15 
– május 15. 

teljes körűen, 
ezen időponton 

túl 
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megfelelő személyi, 
tárgyi feltételek 

meglétének és a 
nyilvántartási 

kötelezettségek 
betartásának 
ellenőrzése 

szúrópróbaszerű
en 

Az engedélyköteles 
termékek 

felhasználása 
során az 

előírásoknak 
megfelelő személyi, 

tárgyi feltételek 
meglétének és a 

nyilvántartási 
kötelezettségek 

betartásának 
ellenőrzése 

A növényvédelmi 
tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 5-22., 29-31., 

36-44. § 

Növényvédelmi 
tevékenységet 

folytató 
gazdálkodók 

kockázatbecsléssel 
és 

szúrópróbaszerűen 
kiválasztott köre 

2017.01.01 – 
ellenőrzés 
időpontja 

Folyamatos 

 

A légi 
növényvédelemre 

vonatkozó 
előírások 

betartásának 
ellenőrzése 

A mező- és 
erdőgazdasági légi 

munkavégzésről szóló 
44/2005. (V. 6.) FVM-
GKM-KvVM együttes 

rendelet  

Mezőgazdasági 
légi járművek 

üzemben tartói, 
vezetői, a 

mezőgazdasági 
repülés 

megrendelői és 
növényvédelmi 
szakirányítói 

2019. Folyamatos 

A kölcsönös 
megfeleltetés 

növényvédelmi 
szabályai 

betartásának 
ellenőrzése 

A kölcsönös 
megfeleltetési 

szabályok betartását 
ellenőrző szervekről 
szóló 322/2007. (XII. 

5.) Korm. rendelet 

A Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési 

Hivatal jogutód 
intézménye által 

kijelölt 
gazdálkodók 

2019.01.01. 
– 2019. 

ellenőrzés 
időpontja 

2019. augusztus-
november 

A védekezési 
kötelezettség 
betartásának 
ellenőrzése a 
szomszédos 
gazdálkodó 

termelés 
biztonságára 

veszélyt jelentő 
károsító esetében 

A növényvédelmi 
tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 1-4. § 

Növényvédelmi 
tevékenységet 

folytató 
gazdálkodók 

kockázatbecsléssel 
és 

szúrópróbaszerűen 
kiválasztott köre 

2019. Folyamatos 

Kereskedelmi 
egységekben és 
termőhelyeken 

történő mintavétel 
növényi termékből 

a megengedett 
növényvédő szer 

66/2010. (V. 12.) FVM 
rendelet, 

194/2008. (VII. 31.) 
Kormányrendelet, 

2002.01.28. 
178/2002/EK európai 

Friss zöldség-
gyümölcs kis- és 

nagykereskedők és 
termelők 

kockázatbecsléssel 
és 

szúrópróbaszerűen 

2019. Folyamatos 
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maradék tartalom 
ellenőrzése céljából 

parlamenti és tanácsi 
rendelet, 

396/2005/EK rendelet 

kiválasztott köre az 
országos 

mintavételi 
programmal 

összehangoltan 

 

Gyommentesítési 
(parlagfű) 

kötelezettség 
végrehajtásának 

ellenőrzése 

A parlagfű elleni 
közérdekű védekezés 

végrehajtásának, 
valamint az állami, 
illetve a közérdekű 

védekezés költségei 
megállapításának és 

igénylésének részletes 
szabályairól szóló 

221/2008. (VIII. 30.) 
Kormányrendelet 

Külterületi 
ingatlanok 

földhasználói 

2019. június 
1 – október 

30. 

2019. június 1 – 
október 30. 

A növény-
egészségügyi 
nyilvántartás 
vezetésére 

kötelezett termelők 
ellenőrzése 

A növényegészségügyi 
feladatok 

végrehajtásának 
részletes szabályairól 
szóló 7/2001. (I. 21.) 
FVM rendelet 36. § 

Regisztrált növény-
egészségügyi 
nyilvántartás 
vezetésére 

kötelezett termelők 

2018.01.01. 
– 2019. 

ellenőrzés 
időpontja 

Folyamatos 

Növény-
egészségügyi 
szempontból 

(zárlati és 
vizsgálatköteles 

károsítók 
ellenőrzése) a 

növények, növényi 
termékek 

előállításának, 
raktározásának, 
szállításának és 
forgalmazásának 
ellenőrzése, a fa-
csomagolóanyag 

gyártók, 
forgalmazók, 

hőkezelést végző 
cégek, valamint a 
kereskedelemben 

használt fa-
csomagolóanyagok 

ellenőrzése 

A növényegészségügyi 
feladatok 

végrehajtásának 
részletes szabályairól 
szóló 7/2001. (I. 21.) 

FVM rendelet 33-36. § 

Regisztrált 
termelők 

kockázatbecsléssel 
szűkített köre 

2019. Folyamatos 

Az export, re-
export, import és 

tranzit forgalomban 
a vizsgálatköteles 
áruk ellenőrzése 

A növényegészségügyi 
feladatok 

végrehajtásának 
részletes szabályairól 
szóló 7/2001. (I. 21.) 

FVM rendelet 37-61/A. 

Export, re-export, 
import és tranzit 

forgalomban 
vizsgálatköteles 

áruk 

2019. Folyamatos 
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§ 

Az előírásoknak 
megfelelő 

minősítési és 
ellenőrzési 

rendszerben 
előállított, 

minőségtanúsított 
szaporító- és 

ültetvényanyagok 
előállításának 
ellenőrzése 

A növényegészségügyi 
feladatok 

végrehajtásának 
részletes szabályairól 
szóló 7/2001. (I. 21.) 

FVM rendelet 26-32. § 

Szaporító- és 
ültetvényanyagok 

előállítók 

2019. Folyamatos 

A zöldség-
gyümölcs 

forgalmazással 
kapcsolatos 

követelmények, a 
nyomon-

követhetőségi 
rendszer 

feltételeinek 
teljesülésének, 

előírásainak 
betartásának 
ellenőrzése 

Bizottság 543/2011/EK 
rendelete, 

89/2005. (X. 11.) FVM-
EüM-ICsSzEM-PM 
együttes rendelet 

Zöldség-gyümölcs 
forgalmazók, 
élelmiszer-
vállalkozók 

2019. Folyamatos 

A földrajzi árujelző 
oltalomban 

részesített növényi 
termékek 

forgalmazási 
feltételeinek 
betartásának 
ellenőrzése  

Bizottság 543/2011/EK 
rendelete, 

89/2005. (X. 11.) FVM-
EüM-ICsSzEM-PM 
együttes rendelet 

Zöldség-gyümölcs 
forgalmazók, 
élelmiszer-
vállalkozók 

2019. Folyamatos 

A nitrát érzékeny 
területeken 

mezőgazdasági 
tevékenységet 

folytatók kötelező 
adatszolgáltatásán

ak és 
nyilvántartásának 

ellenőrzése  

A vizek 
mezőgazdasági 

eredetű nitrát 
szennyezéssel 

szembeni védelméről 
szóló 27/2006.(II. 7.) 
Korm. rendelet 10.§ 

Az adatszolgáltató, 
ill. 

adatszolgáltatásra 
kötelezett 

gazdálkodók 
beérkezett 

adatlapjának 10%-
a 

 

2017. 09. 01. 
– 

2018.12.31. 

2019. 

A talajvédelmi, 
valamint egyéb, 

talajvédelmi 
előírásokat 
tartalmazó 
engedély 

meglétének, és az 
engedélyekben 

foglalt talajvédelmi 
követelmények 

A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 53. § 

Az engedéllyel 
rendelkezők közül 
kockázatbecslés 

alapján 

Folyamatos 2019. június – 
július 
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betartásának 
ellenőrzése 

A kölcsönös 
megfeleltetés 

szabályai 
betartásának 
ellenőrzése 

 

A kölcsönös 
megfeleltetési 

szabályok betartását 
ellenőrző szervekről 
szóló 322/2007. (XII. 

5.) Korm. rendelet 

A Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési 

Hivatal jogutód 
intézménye által 

kijelölt 
gazdálkodók 

2019. 01. 01. 
– 2019. 

2019. augusztus-
november 

A forgalmazott 
termésnövelő 

anyagok hatósági 
minőség-

ellenőrzése 

A termésnövelő 
anyagok 

engedélyezéséről, 
tárolásáról, 

forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM 

rendelet 

A forgalmazók és 
felhasználók 

szúrópróba szerű 
kiválasztása 

Folyamatos 2019. május 

 

 


