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Hivatkozva a Főosztályomhoz érkezett kérelmükre, a 2022. augusztus 17-20. között megtartásra kerülő
XXXI. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás Debreceni Egyetem
Agrártudományi Központjának területén történő megrendezéséhez szarvasmarhák, lovak, juhok,
kecskék, baromfik, nyulak, halak vonatkozásában az alábbi szakmai állásfoglalást adom.
Jelen állásfoglalás nem helyettesíti a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 61.§ 1. és 2. bekezdése
értelmében, a rendezvény megtartásához szükséges, az illetékes megyei kormányhivatal járási
hivatala által kiadott engedélyt.
Felhívom figyelmét, hogy jelen szakmai vélemény nem érinti a tevékenység folytatásával
kapcsolatos egyéb, jogszabályban előírt engedélyeket, az azok beszerzésére vonatkozó
kötelezettséget.
A rendezvényre csak magyarországi tenyészetből származó állatok szállíthatóak be
A rendezvény megtartása során be kell tartani az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 61-63. § cikkének és 7. számú függelékének vonatkozó előírásait.
A szállítás során be kell tartani az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi
szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet előírásait.
Az állatokat az adott állatfaj szállításához előírt származási és egészségügyi bizonyítványnak kell
kísérnie.
Felhívom figyelmét, hogy a rendezvényen a hatósági állatorvos által elvégzett ellenőrzés részét
képezheti a szállítmányok állatvédelmi ellenőrzése, amely kiterjed a szállítást végző szállítmányozó
cégek és magánszemélyek engedélyének, a szállító járművek engedélyének, a szállítást végző
személyek képesítési bizonyítványának ellenőrzésére.
A kiállítás szervezőjének az alábbi adattartalmú nyilvántartást kell vezetnie, azt 6 hónapig meg kell
őriznie és az illetékes hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátania.
-

résztvevők neve, címe telefonszáma, tenyészetkódja és tartási helye

-

kiállított állatok száma, faja, egyedi azonosítója

-

amennyiben eladás történik, az eladott állatok száma, faja, egyedi azonosítója és a vásárló
neve, címe, telefonszáma, tenyészetkódja és tartási helye
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 550-777 E-mail: hajdu-elbao@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKH EBAI 119070955

Kedvezőtlen járványhelyzet esetén jelen szakmai véleményem módosításra vagy visszavonásra
kerülhet!

1. Sertéseknek a kiállításra történő beszállításához a vaddisznókban előforduló afrikai
sertéspestis járványügyi helyzetre hivatkozva nem járulok hozzá.
2. Minden állatfajra vonatkozó általános feltételek (kivéve sertés):
o A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30
napban fertőző betegséget nem állapítottak meg.
o Kiállításra történő szállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét
kell tartani, amelynek során a kiállításra kerülő állatokat egyedenként meg kell vizsgálni.
Kiállításra csak egészséges állat szállítható. Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási
állatokkal együtt tartott állományban az illető állatfajra átragadt fertőző vagy parazitás
betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból állatokat (állatfajokat) kiállításra
szállítani tilos.
o Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) illetve községből tilos állatokat kiállításra
szállítani. Az állatokat kiállításra csak előzetesen tisztított és szigorított módon fertőtlenített
járművel (gépkocsi, stb) lehet szállítani.
o Elfogadott mesterséges termékenyítő állomásról a kiállításra – mének kivételével –
visszaszállítási szándékkal apaállat nem szállítható be. Mének esetében az eljárásra a
61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet előírásai alkalmazandók.
o Amennyiben a tulajdonos az állato(ka)t a kiállítás után vissza kívánja szállítani, az(oka)t
az állományba való visszahelyezés előtt az Állategészségügyi Szabályzatban, valamint az
illetékes járási főállatorvos által meghatározott módon és ideig karanténozni kell.
o Valamennyi jelölésre kötelezett állategyednek a jogszabályi előírásoknak megfelelően
jelöltnek kell lennie.
o Indokolt esetben a származási állomány tartási helye szerint illetékes Megyei
Kormányhivatal kérelme alapján a beszállítás állategészségügyi feltételei alól egyedi
mentesség adható.
3. Szarvasmarhák kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o

30 napnál nem régebben elvégzett egyedi intradermális tuberkulinpróba kedvező

eredménye és a származási állomány mentességének igazolása.
o 30 napnál nem régebben elvégzett egyedi Brucella abortus szerológiai vizsgálat
kedvező eredménye és a származási állomány mentességének igazolása.
o 30 napnál nem régebben elvégzett szarvasmarhák enzootias leukózisa egyedi
szerológiai vizsgálatának kedvező eredménye és a származási állomány mentességének
igazolása;
o IBR mentes állományból való származás igazolása, vagy vakcinázott állomány esetében
az elvégzett IBR elleni vakcinázás igazolása és 30 napnál nem régebben elvégzett
szerológiai vizsgálat gE negatív eredménye.
A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban
fertőző betegséget nem állapítottak meg.

o Kéknyelv betegség: mentesítési kérelem elfogadása miatt feloldásra kerültek a
kéknyelv-betegség miatti korlátozások, a belföldi szállítások esetén nem kell igazolni a
védőkörzeten belüli szállítás feltételeit.
Szállítási dokumentumok: érvényes marhalevél, 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet 1. és 2.
melléklete.
4. Lovak kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o 1 évnél nem régebben elvégzett fertőző kevésvérűség szerológiai vizsgálat kedvező
eredménye.
o 3 évnél nem régebben elvégzett takonykór szerológiai vizsgálat kedvező eredménye;
o mének esetében 1 évnél nem régebben elvégzett tenyészbénaság szerológiai vizsgálat
eredménye;
o a Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján, versenylovak esetében:
o

6 hónapnál nem régebben elvégzett influenza vakcinázás

o

6 hónapnál nem régebben elvégzett rhinopneumonitis vakcinázás

Szállítási dokumentumok: lóútlevél; 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete.
5. Juhok és kecskék kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o

30 napnal nem régebben elvégzett Brucella ovis szerológiai vizsgálat kedvező
eredménye;

o

Border betegség esetében annak igazolása, hogy az állományban a betegséget az
elmúlt három évben nem állapították meg;

o

30 napnál nem régebben elvégzett Maedi-Visna (kecskéknél kecskék arthritisencephalitise) szerológiai vizsgálat kedvező eredménye, vagy annak igazolása, hogy
az állományban, a betegséget az elmúlt három évben nem állapították meg;

o

értékesítésre szánt tenyészkosok esetében a súrlókór genetikai vizsgálat eredménye;

o

a származási állomány vonatkozásában annak igazolása, hogy az állományban a
kecskék és juhok fertőző elapasztását az elmúlt 12 hónapban nem állapították meg;

o

kecske

olyan

állományból

szállítható

a

kiállításra,

ahol

kecskék

paratuberkulózisának és sajtos nyirokcsomó-gyulladásának klinikai tüneteit az
utolsó 12 hónapban nem állapítottak meg;
o

a kiállításra kerülő juhok rühösségétől való mentességének igazolása. Annak
igazolása, hogy a származási állomány rühösségtől mentes és évente rühösség
ellen hatékony szerrel, az Állategészségügyi Szabályzat előírásai szerint kezelik.

o

kéknyelv betegség vonatkozásában a szarvasmarhákra előírt feltételeket kell
alkalmazni.

Szállítási dokumentumok: juh, kecske szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2.
melléklete.
6. Nyulak kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o

Nyulak a kiállításra szállíthatók, ha a szállítás előtt legalább 15 nappal, de hat hónapnál
nem régebben nyulak vérzéses betegsége (RHD) és myxomatosis ellen vakcinával
beoltották és a származási állományban nyulakra átragadó fertőző és parazitás
betegség nem áll fenn.

Szállítási dokumentumok: 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete

7. Baromfi kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
Az állatokat, az illetékes járási főállatorvos által igazoltan, Országos Főállatorvos

o

4/2021. számú határozatának megfelelően zártan tartják és teljesítik a 3/2017. számú
határozatában foglalt baromfi tartásának minimum feltételeit.
o

Tyúk

és

pulyka

baromfitífusztól

és

szalmonellózistól,

gyöngytyúk

csak

baromfitífusztól mentes állományból szállítható a kiállításra.
o

Az állatokat az elszállítást megelőzően minimum 15 nappal korábban (de fél évnél nem
régebben)

Newcastle-betegség

(baromfipestis)

ellen

hatékony

vakcinával

immunizálták.
o

Ludak Derzsy-betegség (libainfluenza) ellen, a kacsák kacsapestis (duck plague,
vírusos bélgyulladás) és kacsák vírus okozta májgyulladása (kacsák vírushepatitise)
ellen az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint
behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII.1.)
FVM rendelet 5. számú mellékletének előírásai szerint vakcinázott törzsállományokból
szállíthatók a kiállításra.

o

Galambokat olyan állományból lehet a kiállításra szállítani, amely állományban az
elkülönítés időszakában fertőző betegséget nem állapítottak meg. Az állatokat a
szállítást megelőzően legalább 14 nappal korábban, de egy évnél nem régebben
paramyxovírus okozta megbetegedés ellen PMV-1 törzset tartalmazó vakcinával,
állatorvos által igazoltan vakcináztak.

o

Felhívom

figyelmét

a

magyarországi

madárinfluenza

járványhelyzetet

fokozott

figyelemmel történő nyomonkövetésére, mivel kedvezőtlen járványhelyzet esetén
szakmai véleményem visszavonásra kerülhet.
Szállítási dokumentumok:baromfi szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2.
melléklete.

8. Tenyésztett vízi állatok és azokból származó termékek kiállításra beszállításának
állategészségügyi feltételei:
o

A szállítás napján a tenyésztett víziállatok a betegség tüneteit nem mutatják.

o

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM 3. számú
mellékletben felsorolt betegségek felszámolása céljából nincsenek leöletésre vagy
levágásra kijelölve.

o

A tenyésztett víziállat származási helye (ország, övezetek és területi egységek) nem áll
állat-egészségügyi korlátozás alatt, és a tenyésztett víziállat ilyen korlátozás alatt álló
országból, övezetből és területi egységből származó tenyésztett víziállattal nem
érintkezett.

o

A tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek különböző egészségügyi
állapotú országok, övezetek és területi egységek között csak 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 2. számú melléklet A. része előírásainak
betartása mellett szállíthatók.
o

A tenyésztett víziállat képesített víziállat-egészségőri igazolással szállítható a
kiállításra, melyhez fogékony fajok esetében mellékelni kell a koi herpeszvírus
betegség kimutatására irányuló, az NRL által a víziállat-tenyésztő vállalkozás
költségére egy éven belül elvégzett diagnosztikai vizsgálatok negatív eredményét
tartalmazó dokumentumnak az általa aláírt másolatát.

Debrecen, időbélyegző szerint
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Árokné dr. Toma Krisztina főigazgató
nevében és megbízásából

Dr. Tischler István
főosztályvezető

Kapják: 1. V-Trade Kiállítások Kft. (hivatali kapu)
2. Dr. Varga János járási főállatorvos, HBMKH Debreceni Járási Hivatal (hivatali kapu)
3. Országos Járványvédelmi Központ (ojk@nebih.gov.hu)
4. Irattár

