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Debreceni Egyetem Agrar- es Gazdalkodastudomanyok Centruma
Mez6gazdasag-, Elelmiszertudomanyi es K6rnyezetgazdalkodasi Kar
Allattenyesztestudomanyi es Biodiverzitas-vedelmi Intezet
Allattenyesztestani nem onall6 Tanszek
4032 Debrecen, Boszormenyi u. 138
Keresenek megfeleloen a 2011. augusztus 18 - augusztus 21. kozott a Debreceni Egyetem
Agrar- es Gazdalkodastudomanyok Centruma
terOleten megrendezesre kerOlo FARMER EXPO kialHtason val6 reszvetel allategeszsegOgyi
felteteleit az alabbiak szerint rendelem el:

AL TALANOS ELCiRASOK

1. A kialHtasra csak a TIR adatbazisban nyilvantartott tenyeszetbol szarmaz6 allatok
szallithat6k be. Az ENAR koteles allatfajok egyedeit csak a jogszabalyi felteteleknek
megfeleloen megjelolve, ervenyes marhalevellel, 16utlevellel, juh, kecske, es sertes,
baromfi eseteben szallit61evellel lehet a kiallitas terUletere beszallitani. A szarvasmarha,
bivaly, juh, kecske es sertes fajok egyedeinek beszallitasat be kell jelenteni az ENAR
adatbazis fele.
2. A kiallitason reszt vev6 allatokat az el6keszites idejere a 41/ 1997 (V.28) FM r. eletbe
leptetett AliategeszsegOgyi Szabalyzatban (tovabbiakban ASZ) el6irt id6re el kell
kOloniteni. Amennyiben a tulajdonos az allato(ka)t a kiallitas utan vissza kivanja
szallitani, az(oka)t az allomanyba val6 visszahelyezes el6tt az Asz meghatarozott
m6don es ideig karantenozni kell.

3. A beszallitand6 allatokr61 as a kiallit3si feltetelek megleter61 el6zetes allatorvosi
igazolast kell a Debreceni Keriileti F6allatorvosi Hivatalba faxolni 2011. 08. 15.-ig
(fax: 52/531-751). Ezen ertesites az allatok beszallitasanak megkonnyiteset
szolgalja, es nem helyettesiti az el6irt dokumentumok eredeti paldanyainak a
szallitmannyal egyOtt tOrten6 megkiildeset.

4030 Debrecen, Di6szegi u. 30. Telefon: (36 52) 526-295 Fax: (36 52) 442-841 E-mail:

4. A kiallitasra csak olyan telepOlesr61 szallithat6k allatok, amely az elszallitas
id6szakaban nem all aliategeszsegOgyi zarlat alatt es az allatokat az ut6bbi 30 napban
a szarmazasi telepOlesen tartottak.
5. Az allatokat elszallitasuk alkalmaval allatorvos megvizsgalta es egeszsegesnek talalta
es ennek tenyet a kiser6 iraton igazolta.
6. Az allatokat kiallitasra csak el6zetesen tisztitott es fert6tlenitett allatszallitasra
engedelyezett jarmuvel (gepkocsi, vasuti kocsi) lehet szallitani.

SZARVASMARHA
7. A szarmazasi allomany legalabb 2 ev 6ta mentes gOm6k6rt61, brucell6zist61 es
leuk6zist61.
8. Az elszallitasra kerOl6 allatokat az elszallitas el6tt 30 napon belOI gOm6k6rra bovin es
madar tuberkulinnal, brucell6zisra agglutinaci6s vagy komplementumkotesi pr6baval,
leuk6zisra ELISA vagy szerumneutralisaci6s pr6baval, IBRlIPV-re diszkriminativ ELISA,
leptospir6zisra (Leptospira pomona es grippotiphosa szerotipusokra laborat6riumi
m6dszerrel) egyedileg megvizsgaltak, es az eredmeny negaUv volt.
9. A szarmazasi allomanyban az utols6 12 h6napban nem allapitotak meg IBR IIPV es
Parainfluenza -3 okozta betegseget es az elszallitasra kerOl6 allatokat legalabb 2 hettel
az elszallftas ei6tt vakcinaztak, amennyiben az allomany nem all vakcinazas vedelem
nelkOli mentesites alatt.
Azokra az allatokra, melyeket IBR mentes allomanyb61, vagy olyan allomanyb61
kivannak beszallitani, amelyben nem a vakcinas mentesitesi eljarast alkalmazzak, az
IBR vakcinazas al61 felmentest a kiallitast felOgyel6 kerOleti f6allatorvost61 kerhetnek.
10. A kiallitasra 7 h6nap folotti vemhessegu tehen, vagy Osz6 nem szallithat6.

SERTES
11. A kiallitasra tenyesz es hiz6sertes csak olyan allomanyb61 szallithat6, amely legalabb
ket eve mentes brucell6zist61, leptospir6zist61, Aujeszky-fele betegsegt61 es PRRS-t61.
Az allomanyban ket eve nem allapitottak meg TGE fert6zottseget, rOhosseget.
12. A szallitasra kerOlt serteseket, az elszallitas el6tt, 20 napon belOI , egyedileg
megvizsgaltak a kovetkez6 betegsegekre:
Brucella suis es abortus k6rokoz6ra,
leptospir6zisra: ( L.hyos es L. pomona szerotipusokra)
Aujeszky-fele betegsegre
sertespestisre
PRRS-re*
szerol6gai pr6bakkal, es az eredmeny valamennyi felsorolt betegsegre negativ
eredmennyel.

* vakcinazott allomanyokb61 csak a Hajdu- Bihar megyei Kormanyhivatal Elb. es
AeO. Igazgat6sag kOlon engedelyevel szallithat6 be allat.
KIS KERODZOK

13. Juh es kecske olyan allomanyb61 szallithat6 be, ahol egy eve fertozo eredetu elvetelest,
Br. ovis okozta vetelest, tovabba Maedi I Visna betegseget nem allapitottak meg.
14. A kiallitasra kerOlo allatok rOhossegtol mentesek es a beszallltast megelozoen legalabb
14. nappal, de kevesebb, mint 42 nappal hatekony szerrel kezeltek.

15. A kiallitasra 16, szamar, oszver, csak olyan allomanyb61 szallithat6, amelyben legalabb
2 eve egypatasokra atragad6. bejelentesi kotelezettseg ala tartoz6 fertozo betegseget
nem allapitottak meg.

16. Az allatokat az elszallftast megelozo 30 napon belOI lovak fertozo kevesverusegere, es
legkesobb 1 even belOI egy alkalommal takonyk6rra, es tenyeszbenasagra iranyul6
szerol6giailag vizsgalatnak vetettek ala, es azok negaUv eredmennyel zarultak.
17. Igazolni szOkseges. hogya kiallitasra kerOlo allaton es az istall6tarsain a fertozo virus
arteritis tunetei az utols6 90 napban nem fordultak elo.
18. A lovakat a kiallitast megelozo 1 even belOI ket alkalommal, a myxovirusok altai kivaltott
16influenza ellen vakcinaztak.
.

BAROMFI

19. Tyukfelek, pulyka, gyongyos csak baromfitifuszmentes allomanyb61 szallithat6 a
kiallitasra. A Gallus gallus fajba tartoz6 allatok csak a jogszabalyok altai meghatarozott
szalmonellakt61 mentes allomanyb61 szallithat6k be. Az elszallitas elott az allatokat 15
nappal ND INewcastle diseasel ellen hatekony vakcinaval immunizalni kelt
20. Ludak Derzsy-betegseg ellen, kacsak virus os belgyulladas (kacsapestis) es virusos
majgyulladas ellen az AllategeszsegOgyi Szabalyzat eloirasai szerint vakcinazott
torzsallomanyokb61 szalHthat6k.
21. A 19-20. pont alatt felsorolt allatokat a szarmazasi aIIomanyba visszaszallitani vagy
mas allomanyba beszallitani csak a fogad6 hely szerinti illetekes Elb es AeO.
Igazgat6sag elozetes engedelyenek birtokaban lehet. lIyen engedely hianyaban az
allatok csak vag6hidi ertekesitesre kerOlhetnek. A vag6erteket nem kepviselo
egyedeket a kiallft6 kOltsegere 2. kateg6riaju hulladekkent kell artalmatlanittatni. A
vag6hidi ertekesites es artalmatlanitas megszervezese es koltsegeinek viselese a
kiallit6t terheli.

22. A galambokat olyan allomimyb61 lehet beszallitani. amelyben az elkOlonites
idoszakaban fertozo betegseget nem allapitottak meg. Az allatokat legalabb a szallitast
megelozoen 14 nappal korabban, de 1 evnel nem regebben paramyxo - virus fertozes
ellen, PMV-1 torzset tartalmaz6 vakcinaval, allatorvos altai igazoltan vakcinaztak.

NYUl
23. Nyulak a kiallitasra szallithat6k, ha a szallitas elott legalabb 15 nappal, de 6 h6napnal
nem regebben myxomat6zis es RHO ellen vakcinaval beoltottak, es a szarmazasi
allomanyban nyulakra atragad6 fertozo es parazitas betegseg nem all fenn.

HAL
24.01yan halak szallithat6k, melyek - a fogekonysagt61 fOggoen - ponytyfelek tavaszi
viraemiajat61 (SVC), pisztrangok virusos verfertozesetol (VHS), pisztrangfelek fertozo
verkepzoszervi elhalasat61 (lHN) mentes halgazdasagb61 szarmaznak

DOKUMENTUMOK
25. A beszallitasra kerOlo allatoknak az alabbi dokumentumokkal rendelkezni
41/1997.(V.28.) FM szamu rendelettel kiadott AliategeszsegOgyi Szabalyzat 71.§ (4)
pontjaban eloirtak szerint:
nyul: a kezelo allatorvos 8/a. igazolasa alapjan a hat6sagr allatorvos altai
kiallitott BIb. szamu fUggelek szerinti allatorvosi bizonyitvany
sertes, juh, kecske, baromfi,: ENAR, ill baromfi szallft61evel
szarvasmarha, bivaly: belfoldi marhalevel- igazol61ap
16: 16utlevel
sertes, juh, kecske, szarvasmarha, es bivaly, valamint 16, baromfi esetE9ben az
ENARIBIR okirat reszet kepezo allategeszsegOgyi igazolast kell ervenyesiteni.
halak: Viziallat-egeszsegori igazolas (02.3/546/2010 MGSZHK elnokhelyettesi
utasitas)
A kiallftas hat6sagi allatorvosi felOgyeletenek megszervezeseveI Dr. Takats Janos kerOleti
foallatorvost blzom meg. A kiallitils szervezoje a kiallitas rendjeert felelos szemely(ek)

nevet es elerhetoseget, 2011. OB. 15.-ig koteles a hat6sagl felugyelettel megbizott
keriileti foallatorvos reszere irasban bejelenteni.
Jelen feltetelek betartasa eseten allategeszsegugyi szakhat6sagi szempontb61, a
41/1997. (V.2B.) FM rendelet mellekletekent kiadott Allategeszsegugyl Szab8lyzat 61

63.§.-a alapjan, hozzajarulok a kiallitas megtartasahoz. Felhivom a szervez6k figyelmet,
hogy jelen hozzajarulas nem helyettesiti az egyeb hatosagok hozzajarulasat es/vagy
engedelyet, igy be kell szereznie Debrecen Megyei Jogu Varos jegyz6jenek az
allatkiallitas megtartasanak helyet es idejet engedelyez6 hatarozatat is.
Ezen szakhatosagi hozzajarulas a jarvanyhelyzet kedvez6tlen
reszlegesen vagy teljesen visszavonasra kerUlhet.

alakulasa eseten

A fenti szakhat6sagi velemenyt a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny 44. §. (6) pontjaban foglaltak alapjan, a el keresere
el6zetesen adtam ki az engedelyezesi eljaras meginditasa el6tt.

Debrecen, 2011-04-18.
Kapjak:

1. cimzettek Itertivevennyell
2. keruleti f6allatorvos ( Debrecen)
3. Irattar

