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Állategészségügyi szabályok 
 

BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD 

Állatfajták kiállításon való bemutatásához 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági Állategészségügyi Osztály jóváhagyása alapján 

 
A kiállításra olyan községekből (városokból) szállíthatók állatok, melyek az elszállítás időszakában nem 
állnak állategészségügyi zárlat alatt. 

 
Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési 

kötelezettség alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Kizárólag Salmonella enteritidistől 
és S. typhimuriumtól, valamint baromfitífusztól mentes állományból származhat. Az állatokat ND 

(Newcastle disease) ellen hatékony oltóanyaggal immunizálni kell napos korban, 14-28 napos és 16-18 hetes 
korban, a vakcinázás hatékonyságát intézeti vizsgálattal kell ellenőrizni. 

Gyöngyös, fácán, olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési 
kötelezettség alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Csak baromfitífusztól mentes 

állományból származhatnak Az állatokat ND (Newcastle disease) ellen hatékony oltóanyaggal immunizálni kell 
napos korban, 14-28 napos és 16-18 hetes korban, a vakcinázás hatékonyságát intézeti vizsgálattal kell 
ellenőrizni. 

Fogoly, fürj olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési 

kötelezettség alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Az állatokat ND (Newcastle disease) 
ellen hatékony oltóanyaggal immunizálni kell napos korban, 14-28 napos és 16-18 hetes korban, a vakcinázás 
hatékonyságát intézeti vizsgálattal kell ellenőrizni. 

Galamb olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési 

kötelezettség alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Az állatokat ND (Newcastle disease) 
ellen hatékony oltóanyaggal immunizálni kell, a vakcinázás hatékonyságát intézeti vizsgálattal kell ellenőrizni. 

Liba olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség 

alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Csak Derzsy-féle betegség ellen immunizált 
állományból szállíthatók. 

Kacsa olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség 
alá tartozó fertőző betegség 21 napon belül nem fordult elő. Csak a vírusos bélgyulladás (kacsapestis) és a 

vírusos májgyulladás kórokozójával szemben immunizált állományból szállíthatók. 
Nyulak a rendezvényre akkor vihetők be, ha az elszállítás előtt legalább 15 nappal, de 6 hónapnál nem régebben 

myxomatosis és nyulak vérzéses betegsége (RHD) ellen vakcinázták őket, valamint a származási 
állományban legalább 60 napja nem fordult elő pasteurellosis, staphylococcosis és rühösség, ezen felül a 

származási állományban nincs jelen nyulakra átragadó egyéb fertőző és parazitás betegség.  
Tenyésztett prémes állat (róka, nyérc, görény, nutria stb.) a kiállításra abban az esetben vihető, ha a 

származási állományban az elszállítás idején az illető fajokra átragadó fertőző és parazitás betegség nem áll 
fenn. 

 
A kiállításra kijelölt állatokat a fajra jellemző paraziták ellen a rendezvényt megelőzően, a megfelelő 
időben kezelni kell. 
A kiállításra történő beszállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell 
tartani, melynek során az érintett állatokat meg kell vizsgálni. Csak egészséges állat szállítható. Az 
állatorvosi vizsgálat és a gazda nyilatkozata alapján az élő állatok belföldi szállításának 
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rend. 1. sz. mellékletének (Állattartói 
nyilatkozat) és 2. sz. mellékletének (Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból) kitöltött 

példányai is szükségesek a szállításhoz.  
Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott állományban az adott fajra átragadó 
fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból állatokat (állatot) a 
kiállításra szállítani tilos. Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) tilos állatot a kiállításra szállítani. 

 
Az állatokat a kiállításra csak előzetesen tisztított és szigorított módon fertőtlenített járművön lehet 
szállítani. 

 
Pécs, 2019. június 15. 
 
 

BMVK Alapítvány 

Kiállítás szervező 
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Állategészségügyi szabályok 

JUH és KECSKE 

Állatfajták kiállításon való bemutatásához 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági Állategészségügyi Osztály jóváhagyása alapján 

 
 
A kiállításra olyan községekből (városokból) szállíthatók állatok, melyek az elszállítás időszakában nem 
állnak állategészségügyi zárlat alatt. 
 

Juh és kecske csak olyan helyről szállítható be, ahol a származása szerinti állományban 1 éve fertőző 

eredetű elvetélést, továbbá Maedi-visna betegséget nem állapítottak meg. A kiállításra szánt 
állatoknak és a származási állománynak rühösségtől és panaritiumtól (büdös sántaságtól) 
mentesnek kell lenniük, a származási állományt 1 éven belül kezelték rühösséggel ellen. További 
feltétel, hogy a jószágokat az elkülönítési időszak alatt Brucella ovis, Br. melitensis és Maedi-visna, 
kecskék esetében ezeken kívül a CAE (kecskék arthritis-encephalitis kórképe) fertőzöttségre 
szerológiailag megvizsgálták, és az eredmény negatív volt. 
Az anyákkal együtt érkező, 4 hónaposnál fiatalabb bárányoknál az említett diagnosztikai vizsgálatot 
nem kell elvégezni.  
 
Minden állatnak rendelkeznie kell (ENAR szerinti) juh-, ill. kecske szállítólevéllel, melyen az 
állatorvos a származási állomány állategészségügyi státuszát is feltünteti.  
A kiállításra történő beszállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell 
tartani, melynek során az érintett állatokat egyedileg meg kell vizsgálni. Csak egészséges állat 
szállítható. Az állatorvosi vizsgálat és a gazda nyilatkozata alapján az élő állatok belföldi szállításának 
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rend. 1. sz. mellékletének (Állattartói 

nyilatkozat) és 2. sz. mellékletének (Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból) kitöltött 
példányai is szükségesek a szállításhoz. A dokumentumokon a rühösség elleni kötelező fürösztés, ill. 
gyógykezelés elvégzését, valamint a fentiekben előírt ellenőrző vizsgálatok negatív eredményét is fel kell 
tüntetni. 
 
Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott állományban az adott állatfajra 
átragadó fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból állatokat 
(állatot) a kiállításra szállítani tilos. Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) tilos állatot a kiállításra 
szállítani. 
 
Az állatokat a kiállításra csak előzetesen tisztított és fertőtlenített járművön lehet szállítani. 
 

A kiállításra kijelölt állatok karanténozása alatt a fajra jellemző paraziták ellen kezelést el kell végezni. 
 
 
Pécs, 2019. június 15. 
 
 

BMVK Alapítvány 

Kiállítás szervező 
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Állategészségügyi szabályok 

LÓ, SZAMÁR, ÖSZVÉR 

Állatfajták kiállításon való bemutatásához 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági Állategészségügyi Osztály jóváhagyása alapján 

 

 

A kiállításra olyan községekből (városokból) szállíthatók állatok, melyek az elszállítás időszakában nem 
állnak állategészségügyi zárlat alatt. 
 

A kiállításra ló, szamár, öszvér csak olyan állományból szállítható, amelyben legalább 2 éve 

egypatásokra átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegséget nem állapítottak 
meg. Az állatokat az elszállítást megelőző elkülönítési időszak alatt takonykórra, tenyészbénaságra, 
fertőző kevésvérűségre szerológiai módszerekkel meg kell vizsgálni. Csak negatív eredmény 
esetén vihetők be a kiállítás területére. 
 
A lovakat a szállítás előtt 15 napos időközzel, 2 alkalommal rhinopneumonitis és lóinfluenza ellen 
vakcinázni kell. (Folyamatosan immunizált állatok esetében évi egy oltás elegendő) 
 
Az állatokat Lóútlevélnek kell kísérnie, melyben az előírt vakcinázások elvégzését, valamint az 
ellenőrző vizsgálatok negatív eredményét fel kell tüntetni.  
A kiállításra történő beszállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell 
tartani, melynek során az érintett állatokat egyedileg meg kell vizsgálni. Csak egészséges állat 
szállítható. Az állatorvosi vizsgálat és a gazda nyilatkozata alapján az élő állatok belföldi szállításának 
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rend. 1. sz. mellékletének (Állattartói 
nyilatkozat) és 2. sz. mellékletének (Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból) kitöltött 
példányai is szükségesek a szállításhoz.  
 
Kiállításra csak a feltételeknek megfelelő, egészséges állat szállítható.  

 
Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott állományban az adott állatfajra 
átragadó fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból állatokat 
(állatot) a kiállításra szállítani tilos. Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) tilos állatot a kiállításra 
szállítani. 
 

Az állatokat a kiállításra csak előzetesen tisztított és fertőtlenített járművön lehet szállítani. 
 

A kiállításra kijelölt állatok karanténozása alatt a fajra jellemző paraziták ellen kezelést el kell végezni. 

 

 
Pécs, 2019. június 15. 

 

BMVK Alapítvány 
Kiállítás szervező 
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Állategészségügyi szabályok 

SERTÉS 

Fajták kiállításon való bemutatásához 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági Állategészségügyi Osztály jóváhagyása alapján 

 
 
A kiállításra olyan községekből (városokból) szállíthatók állatok, melyek az elszállítás időszakában nem 
állnak állategészségügyi zárlat alatt. 
 
Kiállításra tenyészsertés és hízósertés csak olyan állományból szállítható, mely legalább 2 éve mentes 
brucellózistól és Aujekszky-betegségtől, valamint legalább 2 éve nem állapították meg sertések 
szaporító és légzőszervi tünetegyüttese (PRRS), a sertés leptospirosis, illetve a TGE fertőzést. 
Sertés csak PRRS betegség szempontjából hivatalosan mentes állományból szállítható be. 

 
A kiállításra kerülő állatoknak az elkülönítési időszak alatt végzett brucellózisra, leptospirózisra, 
Aujeszky-betegségre, valamint PRRS-re történt vérvizsgálata negatív eredmény zárult. Vemhes koca 
a kiállításra nem szállítható. 
 
Minden állatnak rendelkeznie kell (ENAR szerinti) sertés szállítólevéllel, melyen az állatorvos a 
származási állomány állategészségügyi státuszát is feltünteti.  
A kiállításra történő beszállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell 
tartani, melynek során az érintett állatokat egyedileg meg kell vizsgálni. Csak egészséges állat 
szállítható. Az állatorvosi vizsgálat és a gazda nyilatkozata alapján az élő állatok belföldi szállításának 
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rend. 1. sz. mellékletének (Állattartói 
nyilatkozat) és 2. sz. mellékletének (Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból) kitöltött 
példányai is szükségesek a szállításhoz.  
 
Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott állományban az adott állatfajra 
átragadó fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból állatokat 
(állatot) a kiállításra szállítani tilos. Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) tilos állatot a kiállításra 
szállítani. 
 
Az állatokat a kiállításra csak előzetesen tisztított és fertőtlenített járművön lehet szállítani. 
 
A kiállításra kijelölt állatok karanténozása alatt a fajra jellemző paraziták ellen kezelést el kell végezni. 
 

Kiegészítő tájékoztatás: 
Tisztelt tenyésztők a hatóság álláspontja szerint, az ASP esetleges továbbterjedésének megfelelően a 

járvány- és zárlati rendelkezések a rendezvényen résztvevő, tenyésztők listáját módosíthatja! 
 
Pécs, 2019. június 15. 

 
 

BMVK Alapítvány 

Kiállítás szervező 
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Állategészségügyi szabályok 

SZARVASMARHA, BIVALY 

Állatfajták kiállításon való bemutatásához 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági Állategészségügyi Osztály jóváhagyása alapján 
 
 
A kiállításra olyan községekből (városokból) szállíthatók állatok, melyek az elszállítás időszakában nem 
állnak állategészségügyi zárlat alatt. 
 
A kiállításra szarvasmarha, illetve bivaly csak olyan állományból szállítható, mely legalább 2 éve 
mentes gümőkórtól, brucellózistól és leukózistól. 
Az állatokat egyedileg, az elszállítás előtt 30 napon belül intradermális tuberkulinpróbával (gümőkór 
szűrése céljából), brucellózis, paratuberkulózis, enzootikus leukózis (EBL) és fertőző 
rhinotracheitis (IBR) felderítésére szerológiai próbával kell megvizsgálni. Csak negatív eredményű 
próba esetén vehet részt a jószág a kiállításon. 
 
Az anyákkal együtt érkező, 6 hetesnél fiatalabb borjak esetében nincs tuberkulinozás, illetve a 12 
hónaposnál fiatalabb korú állatoknál a felsorolt szerológiai vizsgálatokat nem kell elvégezni. 
A rendezvényre vemhes tehén és 7 hónaposnál magasabb vemhes üsző nem szállítható. 
 
A kiállításra kijelölt állatokat a fajra jellemző paraziták ellen a rendezvényt megelőzően, a megfelelő 
időben kezelni kell. 
 

Minden állatnak rendelkeznie kell (ENAR szerinti) belföldi marhalevél-igazolólappal, melyen az 
állatorvos a származási állomány állategészségügyi státuszát is feltünteti.  
A kiállításra történő beszállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell 
tartani, melynek során az érintett állatokat egyedileg meg kell vizsgálni. Csak egészséges állat 
szállítható. Az állatorvosi vizsgálat és a gazda nyilatkozata alapján az élő állatok belföldi szállításának 
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rend. 1. sz. mellékletének (Állattartói 
nyilatkozat) és 2. sz. mellékletének (Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból) kitöltött 
példányai is szükségesek a szállításhoz.  
 
Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott állományban szarvasmarhára 
(bivalyra) átragadó fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt tartott állományból 
állatokat (állatot) a kiállításra szállítani tilos. Helyi zárlat alatt álló telepről (udvarból) tilos állatot a 
kiállításra szállítani. 
 

A szarvasmarhákat és bivalyokat a rendezvényre csak előzetesen tisztított és fertőtlenített járművön 
lehet szállítani. 

 
 
Pécs, 2019. június 15. 

 

 

BMVK Alapítvány 

Kiállítás szervező 
 


