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Tisztelt Jegyző Asszony/ Jegyző Úr! 
A Pest Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Járványügyi és Állatvédelmi 
Osztályának  PE/EA/681-66/2022.-as számú határozata alapján Kartal, Vácegres, Verseg 
településeken  kislétszámú sertésállományok monitoring vizsgálatára irányuló mintavételeket 
(vérvétel) végzünk. 
háztáji sertés állományok valamennyi egyedéből járványügyi szempontból mintavétel 
szükséges. 
Valamennyi sertéstartó udvart nyilvántartásba kell venni, az ott lévő egyedeket járványügyi jelöléssel 
kell ellátni, az állatokból mintát kell vételezni.  
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/689 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. december 17.)   
„ az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új 
betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre 
vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről ” (továbbiakban: AHL), az Országos 
Főállatorvos 1/2019. számú határozatában foglalt NMT 4.0, a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet „az 
egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól” és a 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet „a 
sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség 
fenntartásáról” előírásai szerint, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a sertésből  
Kérem a fent leírtak alapján, az Önkormányzatnál rendelkezésre álló, sertés tartók nyilvántartását 
hivatalom részére megküldeni szíveskedjen, amennyiben van. A lakosságot, ezen határozatról a 
helyben szokásos módon értesítse, tartás bejelentés kötelezés terhe mellett, hogy aki sertéstartási 
tevékenységet folytat köteles bejelenteni hivataluknál. 
A háztáji sertésállományok megjelölésének, és nyilvántartásba vételének, monitoring 
mintavételének időpontjai: 
Kartal  településen: 2022. december hó 03. nap        11.00-13.00 
Vácegres településen: 2022. december hó 03. nap      9.00-11.00 
Verseg településen: 2022. december hó 03. nap      13.00-15.00 
Ezen időpontokban a gazdák, vagy azok meghatalmazottjai a megadott címen tartózkodjanak otthon, 
hogy az állatok nyilvántartásba vételét, illetve a mintavételezést el tudjuk végezni. A nyilvántartásba 
vetél és a mintavételezés díjmentes!  
 
Segítő közreműködését tisztelettel megköszönve: 
 
Gödöllő, 2022. elektronikus aláírással egyező időpontban 
 
dr. Tordai Istvánné dr. Galántai Éva járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 
 
 

dr. Molnár Rita 
osztályvezető járási főállatorvos 

Kapják: 
1) Kartal jegyzője 
2) Vácegres jegyzője 
3) Verseg jegyzője 
4) Irattár 
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