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Előszó
2010 októberében Magyarország teljes területe visszanyerte a kéknyelv betegségtől mentes
státuszt, a 2008-ban Borsod megyében megállapított egyetlen kitörést követően. 2014
októberében hazánk délkeleti régiójában található állattartó telepeken a betegség ismét
megállapításra került. Az 1266/2007/EK rendelet szövege az Útmutató 3.0 verziójának
kiadása óta több helyen módosult, ezért szükségessé vált annak átdolgozása és a 4.0-ás verzió
kiadása. A betegségre vonatkozó hazai szabályozás 2015-ben módosult, miután az országos
főállatorvos által kiadott határozat engedélyezte a korlátozás alá vont területen a kéknyelv
betegség elleni oltást. Ennek megfelelően az útmutató további átdolgozása, a 4.1-es verzió
kiadása vált szükségessé.
A betegség iránt a házi és vadon élő kérődző állatok egyaránt fogékonyak. A kórokozó vírus a
Culicoides nemzetségbe tartozó egyes szúnyog fajok, mint vektorok által terjed.
A betegségnek nincs semmilyen emberi egészséget veszélyeztető hatása. Magyarország
területére a betegség iránt fogékony állatokat csak a jelen Útmutatóban meghatározott
feltételekkel lehet szállítani.
I. ALAPVETŐ SZABÁLYOK
1. Jogszabályok és interneten elérhető naprakész információk
Uniós jogszabályok:
- 2000/75/EK Tanácsi irányelv a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására
vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról
- 1266/2007/EK Bizottsági rendelet a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó
egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása
tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól
Hazai jogszabályok:
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban: törvény)
- 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól
- 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
- 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről
- 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi
szabályairól
Naprakész információk elérhetősége az interneten:
- Országok adott állatbetegségre vonatkozó járványügyi helyzete az Állategészségügyi
Világszervezet (OIE) adatai szerint:
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=disease_immediate_summary
- Az EU Bizottság kéknyelv betegségre vonatkozó hivatalos oldala:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm
- Az EU tagállamainak és egyes harmadik országoknak (pl. Svájc) a 1266/2007/EK
Bizottsági rendelet alapján kéknyelv betegség miatt korlátozás alá vont területei
megtalálhatók a Bizottság által folyamatosan frissített SANCO/10428/2007
dokumentumban:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzone
s_en.pdf
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valamint a következő térképen:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzone
s-map.jpg
2. Állati eredetű élelmiszerek szállítása
Mivel a betegségnek közegészségügyi, illetve élelmiszer-higiéniai vonatkozása nincsen, a
fogékony állatoktól származó állati eredetű élelmiszerek (hús, tej, stb.) és termékek korlátozás
nélkül szállíthatók, felhasználhatók, a korlátozások az élelmiszerek előállítását és
forgalmazását nem érintik.
3. Általános megelőző intézkedések
Az állattartóknak a telepeiken fokozottan be kell tartaniuk az általános járvány-megelőzési
intézkedéseket, különös tekintettel az idegen állományból származó állatok betelepítés előtti
megfelelő elkülönítésére. Az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős
főosztálya engedélyezheti a fogékony állatokat tartó gazdaságban is az elkülönítést, ha az
előírt feltételek biztosítottak. A magasabb kockázatú területről alacsonyabb kockázatú
területre érkező állatok esetében a karanténozás ideje (min. 30 nap) alatt az állatfajtól és
hasznosítási iránytól függően klinikai, illetve laboratóriumi vizsgálatot is szükséges végezni.
Valamennyi, a kéknyelv betegségre fogékony állatfajokat tartó nagylétszámú állattartó telep
esetében ki kell egészíteni a járványvédelmi intézkedési tervet a telepre adaptált
vektormentesítési tervvel (állat, épület, trágya, jármű, hatóanyag, felelős, stb.) annak
érdekében, hogy járványveszély esetén ezen eljárások azonnal alkalmazhatóak legyenek.
Amennyiben 14 vagy 28 napos kórokozó-átvivőktől mentes időszak után virológiai vagy
szerológiai vizsgálat végzése válik szükségessé, úgy a vektormentes időszak kezdőnapja
tekintendő az ún. "nulladik" napnak, ettől kell számítani a 14 illetve 28 nap elteltét és a
vérmintákat legkorábban a 14. illetve a 28. napon lehet levenni. A vérvizsgálatok eredménye
a vérvételtől számított 30. napig fogadható el.
Az állatszállításokhoz kapcsolódó, a kéknyelv betegség terjedését megakadályozó
intézkedések (beleértve a vérvételek, intézeti vizsgálatok, vektor fajok elleni kezelések, stb.)
valamennyi költsége az állattartót terheli.
Az életük folyamán bármikor a kéknyelv betegség ellen vakcinázott állatok esetében, a
vakcinázás tényét a kiegészítő igazoláson jelölni kell.
Azoknál a nőivarú állatoknál, amelyeknél a vemhesség lehetősége fennállhat, a karanténban
vemhességvizsgálat elvégzése indokolt.
Az igazoltan vakcinázott (szeropozitív) vemhes állatokat, valamint borjaikat az ellést
követően elvégzendő (laboratóriumi és/vagy klinikai) vizsgálatok eredményeinek
megérkezéséig karanténban kell tartani. A részletes eljárást jelen útmutató II. fejezet C) pontja
tartalmazza.
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4. Az útmutató alkalmazási köre
Az útmutató II., III., és IV. fejezeteiben leírt intézkedéseket hazánk kéknyelv betegségre
vonatkozó járványügyi státuszától függetlenül, a származási ország kéknyelv betegségre
vonatkozó járványügyi státuszának megfelelően kell alkalmazni.
Az útmutató V. fejezetében leírt szabályokat Magyarország korlátozás alá vont területeiről
induló állatszállítások esetén kell alkalmazni. Egy terület korlátozás alá vonása nem csak
hazai járványkitörés esetén következhet be, hanem akkor is, ha egy másik országban
bekövetkezett járványkitörés okán meghatározott korlátozás alá vont körzetekbe
Magyarország bizonyos területei is beletartoznak.
Az útmutatóban – az egyes laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére – megadott határidők
minden esetben a minta levételére vonatkozó időkeretet jelentik. A laboratóriumi vizsgálat
időtartama és az eredményközlő megérkezése ebbe nem tartozik bele.
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II. KÉKNYELV BETEGSÉGRE FOGÉKONY HÁZIÁLLATOK MAGYARORSZÁG
TERÜLETÉRE SZÁLLÍTÁSA MÁS UNIÓS TAGÁLLAMBÓL
Az Európai Unió más tagállamából kéknyelv betegségre fogékony állatot beszállítani
szándékozó állattartónak – a beszállítandó állatok származási országának kéknyelv betegségre
vonatkozó járványügyi státuszától függetlenül – a szállítmány megérkezése előtt rendelkeznie
kell az állategészségügyi hatóság által előzetesen jóváhagyott, az állatok karanténozására
(elkülönítésére) alkalmas létesítménnyel.
A) Kéknyelv betegségre fogékony háziállatok beszállítása MENTES tagállamból vagy
nem mentes tagállam MENTES területéről
Kéknyelv betegségre mentes uniós tagállamból vagy nem mentes tagállam mentes területéről
származó háziállatok csak abban az esetben hozhatók be, ha a beszállítást megelőző 72 órán
belül az állatok új tulajdonosa a beszállítás tényéről (a származási ország, az állatok faja,
létszáma, az érkezés pontos helye és ideje egyidejű megnevezésével) értesíti a célállomás
szerint illetékes járási főállatorvost.
A karanténozás ideje alatt kéknyelv betegségre irányuló laboratóriumi vizsgálatot nem kell
végezni. Az állatokra a karanténozás általános szabályai vonatkoznak.
B) Kéknyelv betegség szempontjából szeronegatív háziállatok beszállítása más tagállam
korlátozás alá vont területéről a kéknyelv betegség szempontjából mentes vagy
alacsonyabb kockázatú területre
Más uniós tagállam kéknyelv betegség miatt korlátozás alá vont területéről származó, a
kéknyelv betegség szempontjából szeronegatív fogékony háziállatok csak abban az esetben
hozhatók be, ha a beszállítást megelőző 72 órán belül az állatok új tulajdonosa a beszállítás
tényéről (a származási ország, az állatok faja, létszáma, az érkezés pontos helye és ideje
egyidejű megnevezésével) értesíti a célállomás szerint illetékes járási főállatorvost. A
beérkező szállítmányok karanténozását olyan körülmények között kell elvégezni, amelyek
biztosítják, hogy az esetleges fertőzöttség nem terjedhet át hazai állományra. Különös
figyelmet kell fordítani a TRACES bizonyítványon a kéknyelvvel kapcsolatos kiegészítő
garanciák meglétére. Amennyiben a bizonyítványon nem szerepel ilyen garancia, kérem, hogy
az indító ország állategészségügyi hatóságával történő kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében
tájékoztassák a mulasztásról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi
és Állatvédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: NÉBIH ÁÁI). Amennyiben a szállító a
hiányzó garanciát hitelt érdemlő módon 48 órán belül pótolni nem tudja, az ilyen
szállítmányokat vissza kell fordítani, vagy azok egyedeit le kell ölni, az állati testeket pedig
1. kategóriájú állati melléktermékként ártalmatlanítani. Ilyen esetben – a törvényben
meghatározott kizárási ok alapján – a leölt állatokért állami kártalanítás nem jár és az állati
testek ártalmatlanításról a szállító köteles gondoskodni.
Juh/kecske szállítása
A karanténozás ideje alatt két alkalommal kell elvégezni az állatok hőmérőzéssel egybekötött
egyedi klinikai vizsgálatát: először a beérkezést követő 48 órán belül (1. vizsgálat), majd a
karanténozás 29. napján (2. vizsgálat).
Amennyiben a klinikai vizsgálat során felmerül a kéknyelv betegség gyanúja, úgy a
továbbiakban a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.)
FVM rendeletben előírtaknak megfelelően kell eljárni.
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Tenyészkosok esetében a „Szarvasmarha/bivaly szállítása” esetére előírt vizsgálatokat kell
elvégezni (lásd. alább).
Szarvasmarha/bivaly szállítása
A karanténozás ideje alatt két alkalommal kell elvégezni az állatok kéknyelv betegségre
vonatkozó egyedi szerológiai vizsgálatát: először a beérkezést követő 48 órán belül (1.
vizsgálat), majd a karanténozás 29. napján (2. vizsgálat).
A szerológiai vizsgálatok során pozitívnak bizonyuló állatokat haladéktalanul virológiai
vizsgálatnak kell alávetni (alvadásban gátolt vérminta küldése a NÉBIH Állat-egészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóságára), valamint egyidejűleg haladéktalanul járványügyi nyomozást
szükséges indítani az előzetesen szeronegatívként behozott állat szeropozitív laboratóriumi
eredménye hátterében álló lehetséges okok tisztázására.
A laboratóriumi vizsgálatok, valamint a járványügyi nyomozás eredményétől függően a
következő intézkedéseket kell tenni:
1. A virológiai vizsgálatra pozitív eredményt adó állatokat haladéktalanul (48 órán belül) le
kell ölni és 1. kategóriájú melléktermékként ártalmatlanítani. Az állományt
haladéktalanul a Culicoides vektorfajokkal szemben bizonyítottan hatékony ektoparazita
ellenes szerrel kezelni kell. A leölt állatok testének ártalmatlanításról az állategészségügyi
hatóság gondoskodik és leölt állatokért állami kártalanítás jár, kivéve, ha törvényben
meghatározott kizárási ok kerül megállapításra.
2. Azon szeropozitív egyedeket, amelyek virológiai vizsgálata negatív eredményt adott, de
az 1. pontban meghatározott viropozitivitást adó állattal egy tartási helyen karanténozták,
haladéktalanul le kell vágatni. A levágott állatokért állami kártalanítás jár, kivéve, ha
törvényben meghatározott kizárási ok kerül megállapításra.
3. Azon szeropozitív egyedeket, amelyek virológiai vizsgálata negatív eredményt adott, a
karanténozás helyén egy időben nem volt az 1. pontban meghatározott viropozitív állat,
azonban a járványügyi nyomozás során nem derült fény olyan okra (pl. maternális
immunitás lehetősége (6 hónapos kor alatt), vakcinázott vagy átvészelt állat
adminisztrációs hiba miatti szerológiai vizsgálata – lásd 4. pont), amely a
szeropozitivitást indokolja, haladéktalanul le kell vágatni. A levágott állatokért állami
kártalanítás jár, kivéve, ha törvényben meghatározott kizárási ok kerül megállapításra.
4. Azon szeropozitív egyedek esetében, amelyek virológiai vizsgálata negatív eredményt
adott és a járványügyi nyomozás során bizonyítást nyer, hogy a kérdéses állatok
szeropozitivitásának hátterében maternális immunitás (6 hónapos kor alatt), átvészelés
vagy – hitelt érdemlő módon nem dokumentált – vakcinázás áll, az állatokkal kapcsolatos
további intézkedésekről az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős
főosztálya egyedileg dönt. A döntés vonatkozhat:
a) az állatokon történő további laboratóriumi vizsgálatok végzésére (6 hónapos kor alatt
az ellenanyag titer szintek mérése a maternális immunitás igazolására);
b) a vakcinázás vagy átvészelés tényét igazoló hiányzó dokumentumok 72 órán belül
történő bemutatására (6 hónaposnál fiatalabb állat esetében az anyaállat
vakcinázásának hitelt érdemlő igazolása – ez esetben az a) pontban leírt vizsgálatoktól
el lehet tekintetni);
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c) abban az esetben, ha az állattartó az a) és b) pontban foglaltakat nem vállalja, vagy a
b) pontban foglalt kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, az
állatok haladéktalan levágatására. Ebben az esetben – a törvényben meghatározott
kizárási ok alapján – a leölt állatokért állami kártalanítás nem jár és az állati testek
ártalmatlanításról a szállító köteles gondoskodni
A döntés csak akkor vonatkozhat az állatok továbbtartására, ha a szeropozitivitás hátterének
hitelt érdemlő tisztázásáig az állatok többi – szintén karanténozás alatt álló – állattól való
térbeli elkülönítése megoldott és a vektormentesség fenntartása biztosított. Az állatok
továbbtartására irányuló döntésről, a döntés megindokolásával a NÉBIH ÁÁI-t minden
esetben tájékoztatni szükséges.
Amennyiben a fenti pontokban foglalt intézkedések megtörténtek és a még karanténozás alatt
álló többi állaton a szükséges – negatív eredményű – ismétlő vizsgálatokat elvégezték, úgy a
többi állat a karanténozás idejének lejártát követően felszabadítható.
Ha a második szerológiai vizsgálat során az első szerológiai vizsgálatra negatív eredményt
adó állatok közül akár csak egy állat is pozitív eredményt ad, az egész állomány
karanténozását a jelenség hátterének tisztázásáig fenn kell tartani. A szeropozitív állatokat
virológiai (PCR) vizsgálatra történő mintavételt követően – de annak eredményétől
függetlenül – haladéktalanul le kell vágatni. A levágatás állami kártalanítás mellett történik.
Ha a szeropozitív egyedek PCR vizsgálata során pozitív eredmény fordult elő, akkor a
karantént legalább 30 nappal meg kell hosszabbítani. Az állatok leöléstől számított 14 és 21
nap között minden karanténozott állat szerológiai és PCR vizsgálatát el kell végezni, ha ennek
során ismét előfordul PCR pozitív eredmény, akkor a karanténozott állomány összes egyedét
– állami kártalanítás mellett- le kell ölni. Ha minden egyed PCR vizsgálata negatív, akkor - az
esetleges szeropozitív egyedek levágását követően – a karantén feloldható.
Lehetőség van kéknyelv betegségre szeronegatív és szeropozitív állatok (vegyes
immunstátuszú állomány) egyidejű karanténozására, de ebben az esetben a karanténozás alatt
álló valamennyi állaton a jelen útmutató II. fejezet C) pontjában leírt laboratóriumi
vizsgálatok elvégzése kötelező (2 db PCR vizsgálat).
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C) Kéknyelv betegséget átvészelt vagy az ellen vakcinázott háziállatok beszállítása más
tagállam korlátozás alá vont területéről a kéknyelv betegség szempontjából mentes vagy
alacsonyabb kockázatú területre
1. Más uniós tagállam kéknyelv betegség miatt korlátozás alá vont területéről származó, a
kéknyelv betegséget átvészelt vagy az ellen vakcinázott fogékony háziállatok csak abban az
esetben hozhatók be, ha az érkezést megelőzően legalább 48 órával megküldött értesítés
tartalmazza az állatok egyedi, akkreditált laboratórium által elvégzett negatív virológiai
vizsgálatának eredményközlőjét. Ennek elmulasztása vagy hiányos dokumentáció küldése
esetén a szállításért felelős személy minden esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal
sújtandó.
Amennyiben a virológiai vizsgálat megtörténtét legkésőbb a szállítmány érkezéséig nem
tudják igazolni:
a) a szállítmányt vissza kell fordítani, vagy
b) az állatokat le kell vágatni. (A levágatás után állami kártalanítás nem adható, a
költségek a felelős állattartót terhelik.)
2. Az 1. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a 1266/2007/EK
bizottsági rendelet III. melléklet, A rész, 5. pont a), c) és d) alpontja, 6. pont a) alpontja vagy
7. pont a) alpontja szerint nem szükséges a virológiai vizsgálat elvégzése és igazolása.
Juh/kecske szállítása
Tenyészkosok kivételével a karanténozás ideje alatt két alkalommal kell elvégezni az állatok
hőmérőzéssel egybekötött egyedi klinikai vizsgálatát: először a beérkezést követő 48 órán
belül (1. vizsgálat), majd a karanténozás 29. napján (2. vizsgálat).
Amennyiben a klinikai vizsgálat során felmerül a kéknyelv betegség gyanúja, úgy a
továbbiakban a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.)
FVM rendeletben előírtaknak megfelelően kell eljárni.
Tenyészkosok esetében a „Szarvasmarha/bivaly szállítása” esetére előírt vizsgálatokat kell
elvégezni (lásd alább).
Szarvasmarha/bivaly szállítása
A karanténozás ideje alatt minden esetben két alkalommal kell elvégezni az állatok kéknyelv
betegség kimutatására irányuló virológiai (PCR) vizsgálatát: az első alkalommal a
beérkezéstől számított 48 órán belül (1. vizsgálat), majd a karanténozás 21. napján (2.
vizsgálat). Az 1. vizsgálatot minden állat esetében egyedileg kell elvégezni, a 2. vizsgálat
esetében a vizsgáló laboratóriumtól „mintaegyesítés” (poolozás) kérhető.
A vizsgálattól akkor sem lehet eltekinteni, ha a származási országban is történt negatív
eredményű virológiai vizsgálat. Amennyiben nem vakcinázott és vakcinázott állatok vegyes
állományként kerültek karanténozásra, akkor a nem vakcinázott egyedeken is a PCR
vizsgálatokat kell végezni.
A viropozitív állatokat haladéktalanul (48 órán belül) le kell öletni és az állati hullát 1.
kategóriájú melléktermékként ártalmatlanítani kell. A leölt állatok testének ártalmatlanításról
az állategészségügyi hatóság gondoskodik és leölt állatokért állami kártalanítás jár, kivéve ha
törvényben meghatározott kizárási ok kerül megállapításra. Amennyiben viropozitív egyedek
leölésére került sor, úgy az első vizsgálatban PCR-pozitívnak talált állatok eltávolítását
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követő 21. napon kell az állományban az ismétlő vérvizsgálatot (PCR) végezni. Ezen
vizsgálatok alkalmával kérhető „mintaegyesítés” (poolozás) a vizsgáló laboratóriumtól.
Amennyiben valamennyi állat vérvizsgálata negatív eredményű, akkor az állomány a PCRpozitív állatok leölését követő 30. napon felszabadítható és az állatok a telepről kiszállíthatók
Ha második PCR vizsgálat során pozitív eredmény fordul elő, akkor a viropozitív állatokat le
kell ölni és a karantént legalább 30 nappal meg kell hosszabbítani. Az állatok leöléstől
számított 14 és 21 nap között minden karanténozott egyed PCR vizsgálatát el kell végezni, ha
ennek során ismét előfordul PCR pozitív eredmény, akkor a karanténozott állomány összes
egyedét – állami kártalanítás mellett- le kell ölni. Ha minden egyed PCR vizsgálata negatív,
akkor a karantén feloldható.
A szeropozitív vemhes állatok alapesetben csak az ellést követően - az anyán és a borjún
egyaránt - elvégzett PCR vérvizsgálat után abban az esetben hagyhatják el a karantént, ha sem
a borjú sem a beérkezést követő vizsgálat során még PCR negatív anya nem válik PCR
pozitívvá. Azoknál a nőivarú állatoknál, amelyeknél a vemhesség lehetősége fennállhat a
karanténban vemhességvizsgálat elvégzése indokolt.
Amennyiben a szállítási dokumentumokon kétséget kizáróan igazolásra kerül, hogy a
kérdéses állatok (inaktivált vakcinával történt) vakcinázása legalább 21 nappal megelőzte
azok vemhesítését, és a származási helyen elvégzett egyedi PCR vizsgálat eredménye negatív
(az akkreditált laboratórium által kiadott eredményközlőt az állatok érkezését megelőzően 48
órával megküldték), akkor ellés után el lehet tekinteni az anya és borjú ismételt PCR
vizsgálatától. Ugyanakkor a vemhes állatokat leellésig karanténban kell tartani, majd ellést
követően a hatósági állatorvosnak klinikailag meg kell vizsgálnia a született borjút.
Amennyiben a borjú egészségesnek bizonyul, elhagyhatják a karantént. Ha viszont a borjú a
betegségre utaló tüneteket mutat (pl. fejlődési rendellenesség), akkor haladéktalanul el kell
végezni rajta az egyedi PCR vizsgálatot és csak ennek negatív eredménye esetén hagyhatják
el a karantént.
D) Központi karantén telep
Magyarország területén bármely élőállat-kereskedő kialakíthat és működtethet úgynevezett
„központi karantén telepet”. E telepekre történő beszállítás esetén nem szükséges az egyedi
vérvizsgálatok eredményközlőjének másolatát a beszállítást megelőző 48 órával eljuttatni az
illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztályához. Ezen
létesítményekből kiszállított szarvasmarhák beszállíthatók bármely hazai állományba,
biztosítva a karanténozás általános követelményeit. A központi karantén telep esetében a II.
fejezet C) pontjában meghatározott feltételek enyhíthetők, amennyiben az alábbiak
maradéktalanul betartásra kerülnek.
Ezen létesítmények működését a NÉBIH ÁÁI hozzájárulása alapján az illetékes
Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya engedélyezi, az alábbi külön
előírásokra tekintettel:
o Rendelkezik az alapvető járványvédelmi feltételrendszerekkel:
- körbekerített;
- rendelkezik a telepre belépő, onnan kilépő járművek fertőtlenítéshez
szükséges berendezéssel (fertőtlenítő medence, magas nyomású
fertőtlenítő berendezés, stb.);
- rendelkezik a rendszeres szúnyogirtás végrehajtásához nélkülözhetetlen
eszközökkel;
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- rendelkezik szociális épülettel, ahol a telepre belépő bármely személy
-

átöltözése biztosított;
megfelelő karámrendszer az állatok klinikai vizsgálataihoz, illetve a
vérvételezések szakszerű és biztonságos elvégzésére;
a létesítménynek rendelkezni kell járványvédelmi intézkedési tervvel,
illetve üzemeltetési technológiával.

o E karantén telepek az alábbi minimális üzemeltetési technológiák betartása esetén
működhetnek:
- a telep csak az all-in, all-out szabályainak megfelelően működhet, úgy
hogy a telepet a lehető leghamarabb, de maximum 10 nap alatt kell
betelepíteni;
- a telepen minimum 4 naponta teljes körű vektor elleni kezelést kell
végezni;
- betelepíteni csak azonos állategészségügyi státuszú állatokkal lehet, tehát
vagy az összes állat kéknyelv betegségre szeropozitív, vagy egy állat sem
az;
- minden szállítmányt lehetőség szerint külön légtérben, ha ez nem
lehetséges, minimálisan külön csoportokban kell elhelyezni, úgy, hogy a
külön szállítmányok keveredése elkerülhető legyen.


Háziállatok MENTES tagállamból vagy nem mentes tagállam MENTES
területéről történő behozatala esetén a jelen útmutató II. fejezet A) pontjában
foglaltak szerint kell eljárni.



A kéknyelv betegségre szeronegatív háziállatok más tagállam korlátozás alá vont
területéről történő behozatala esetében a jelen útmutató II. fejezet B) pontjában
foglaltak szerint kell eljárni. A szerológiai vizsgálatok esetében nincs lehetőség
mintaegyesítésre (poolozásra). A leölt vagy levágatott állatok után állami
kártalanítás nem fizethető. Ezen állatok eltávolításának megszervezése és
lebonyolítása az üzemeltető kötelessége, saját költségére.



A kéknyelv betegséget átvészelt vagy az ellen vakcinázott háziállatok más
tagállam korlátozás alá vont területéről történő behozatala esetében a jelen
útmutató II. fejezet C) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

Ezen előírások betartása esetén kiszállított állatok, mint a karantén telep területének megfelelő
státuszú állatok kerülhetnek kereskedelmi forgalomba.
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III. KÉKNYELV BETEGSÉGRE FOGÉKONY ÁLLATKERTI ÁLLATOK
MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE SZÁLLÍTÁSA MÁS UNIÓS TAGÁLLAMBÓL
Állatkertekben, vadasparkokban tartott kéknyelv betegségre fogékony állatok más EU
tagállamból Magyarországra történő szállítása esetén a szállítás előtt tájékoztatni kell a fogadó
állatkertet, vadasparkot, hogy az állatok származási helye a kéknyelv betegség szempontjából
milyen járványügyi besorolás alá esik. A kéknyelv betegséggel kapcsolatosan a szállítás előtt
esetlegesen elvégzendő vizsgálatokról, valamint a szállítmányt kísérő igazolás(ok) tartalmáról
a szállításban érintett felek közösen határoznak a fogadó hely szerint illetékes Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya által a konkrét szállítmányra vonatkozóan
kiadott előírásainak figyelembe vétele mellett.
Egyes állatkerti állatfajok (pl. zsiráf) esetében a szállítás feltételeként előírt laboratóriumi
vizsgálat(ok)hoz történő mintavétel elvégzése az állatra nézve nagyobb egészségi kockázattal
jár, mint a kéknyelv betegség továbbterjesztésének járványügyi kockázata. Ezen állatok
szállítását megelőzően, amennyiben a származási ország állategészségügyi hatósága a
laboratóriumi vizsgálatok mellőzését kéri, a beszállítás egyéb, különös feltételeiről a fogadó
állatkert vagy vadaspark szerint illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős
főosztálya egyedileg dönt. Amennyiben a főosztály jóváhagyja a kéknyelv betegségre
irányuló laboratóriumi vizsgálatok származási országban való elvégzésének mellőzését az
adott állatokra vonatkozóan, úgy az állatok karanténozásának megtervezésekor különös
gondot kell fordítani a járványügyi kockázatok mérséklésére (pl. az ugyanazon állatkertben,
vadasparkban tartott egyéb kéknyelv betegségre fogékony állatfajoktól a legnagyobb térbeli
távolság biztosítása, a karanténozás ideje alatt zárt légtérben tartás, folyamatos rovarriasztó
szeres kezelés, stb.).
IV. KÉKNYELV BETEGSÉGRE FOGÉKONY ÁLLATOK MAGYARORSZÁG
TERÜLETÉRE SZÁLLÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBÓL
Kéknyelv betegségre fogékony állatok harmadik országból történő importja esetében a
hatályos állategészségügyi bizonyítványok előírásai az irányadók.
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V. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN ELRENDELT KORLÁTOZÁS ALÁ VONT
TERÜLETEK ESETÉBEN ÉRVÉNYES SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Az alábbiakban részletezett kivétellel minden belföldi szállítás esetén a 87/2012. (VIII. 27.)
VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány”-on és a marhalevélen, illetve az ENAR
szállítólevélen felül a szállítmányt kísérnie kell a megfelelő (vágásra, illetve továbbtartásra
szánt állatokra vonatkozó) kiegészítő igazolásnak is. A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben
előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII. További állategészségügyi információk„ pontjában a
szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell, hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”. A
kiegészítő igazolást a védőkörzetből való kilépés és megfigyelési körzetből az ország mentes
területeire való szállítás esetén a hatósági állatorvosnak kell aláírnia, egyéb esetekben
87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” kiállításra jogosult
szolgáltató állatorvos írja alá a kéknyelv betegségre vonatkozó kiegészítő igazolást is.
A fenti szabály alól kivételt képez a kéknyelv betegség miatt korlátozás alatt nem álló
(továbbiakban: mentes) területen lévő állományból, mentes területen lévő vágóhídra vagy
állományba történő szállítás, illetve a korlátozás alatt álló területen történő átszállítás, ha az
mentes területről indul ki. Ezekben az esetekben kiegészítő igazolásra nincs szükség, hanem
az alábbiak szerint kell eljárni
o Az ország mentes területére történő szállítás esetén a szállításra jogosult állatorvosnak
a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány”, „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában jeleznie kell, hogy „BT mentes
területről származó állat(ok)”.
o Átszállítás esetében a szállításra jogosult állatorvosnak kell igazolnia a 87/2012. (VIII.
27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány”,„VII. További
állategészségügyi információk„ pontjában, hogy „BT mentes területről származó és a
1266/2007/EK rendelet 9. cikkének megfelelő állat(ok)”.
Abban az esetben, ha az állatokat 3. országba kívánják exportálni a vonatkozó
állategészségügyi bizonyítványban foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Ha vonatkozó
állategészségügyi bizonyítványban foglalt előírások lehetővé teszik a kéknyelv betegség miatt
korlátozás alá vont területről történő szállítást is, akkor a bizonyítványban előírt feltételek
teljesülése esetén az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya
az 1. pontban foglaltaktól eltérően engedélyt adhat az állatok exportjára, ha az 1266/2007/EK
rendelet 8. cikk (5a) bekezdésében foglaltak is teljesülnek.
Másik EU tagországba szállítás esetén az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor, illetve
a TRACES rendszer használatakor az állatok származási és rendeltetési helye kéknyelv
betegségre vonatkozó státusznak megfelelően és az alapján kell megjelölni a kéknyelv
betegségre vonatkozó állategészségügyi garanciákat, hogy a 1266/2007/EK rendeletben
foglalt feltételek közül melyik, vagy melyek teljesülnek. Az ország kéknyelv betegségtől
mentes területeiről induló szállítások esetében a kéknyelv betegségre vonatkozó
kiegészítő garanciát nem kell megjelölni.
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Minden, a korlátozás alá vont körzetből történő szállítás vagy a körzeten történő átszállítás
esetén a takarításon és fertőtlenítésen felül berakodáskor el kell végezni a szállítójárművek
rovarirtó, vagy rovarriasztó szerrel történő kezelését, illetve továbbtartásra (szarvasmarha és
bivaly esetében vágóhídra is) való szállítás esetén az állatok rovarriasztó szerrel történő
kezelését is.
Ha a korlátozás alá vont területen az állattartó – az országos főállatorvos 1/2015. számú
határozatában foglalt engedély alapján állatát be kívánja oltatni kéknyelv betegség
ellen, akkor az állattartónak, illetve a vakcinázást végző szolgáltató állatorvosnak
naprakész nyilvántartást kell vezetnie a beoltott állatokról. A nyilvántartásnak az
alkalmazott oltóanyag nevét és gyártási számát, a beoltott állatok teljes egyedi azonosító
számát és az oltás dátumát mindenképpen tartalmaznia kell. A nyilvántartást az
állattartónak legalább öt évig meg kell őriznie és az állategészségügyi hatóság kérésre be
kell mutatnia.
A) Juh/kecske szállítása
1. Közvetlen vágóhídra történő szállítás
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti illetékes
állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás esetén fax
vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért
felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre, illetve az illetékes
járási főállatorvoshoz.
 Korlátozás alatt nem álló (a továbbiakban: mentes) területről származó állat korlátozás
alatt álló területen levő vágóhídra is további külön feltételek nélkül szállítható. A
kiegészítő igazoláson a „1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat(ok)”
szövegrészt kell aláhúzni, igazolni.
 Azonos korlátozás alatt álló területen belül, illetve megfigyelési körzetből védőzónába –
ha a telepen legalább 30 napja nem fordult elő a kéknyelv betegség - a szolgáltató
állatorvos által 24 órán belül elvégzett klinikai vizsgálat során egészségesnek talált állatok
további feltételek nélkül szállíthatók. A kiegészítő igazoláson az „a megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül, vagy a
megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá az 1266/2007/EK rendelet 7. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek” szövegrészt kell megjelölni és a feltételek
teljesülését igazolni.
 Védőkörzetből megfigyelési körzetbe, illetve védő- és megfigyelési körzetből az ország
mentes területeire abban az esetben lehetséges a szállítás, ha a telepen legalább 30 napja
nem fordult elő a kéknyelv betegség és a hatósági állatorvos a 24 órán belül elvégzett
klinikai vizsgálat során egészségesnek találta a szállítandó állatokat, továbbá a rendeltetési
hely szerint illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztályát a
berakodást megelőzően 48 órával értesítik a szállítmány érkezéséről. Ezt a tényt, valamint
a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési körzetből származó állat) a
kiegészítő igazoláson le kell igazolni. Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a
megfigyelési körzetbe történik és 1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és
(2) bekezdése c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni
- a védő- és megfigyelési körzetből történő szállításkor az „a kéknyelv-betegség miatt
elrendelt megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás a kéknyelv
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betegség miatt az ország korlátozás alá nem vont területére történik, továbbá a
1266/2007/EK rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek”
szövegrészt kell aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak a
szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell igazolni,
valamint a 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést (BT3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a szállítás, amely
szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelési körzet hatálya
alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a
magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve megfigyelési körzetben. Ebben az esetben
azonos korlátozás alá eső területre történő szállítás során a 7. cikk (1) bekezdésének,
illetve a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe szállításnál a 7. cikk (2) bekezdés c)
pontjának kell megfelelni (BT-1).
2. Vágóhídra történő szállítás gyűjtőállomáson keresztül
A gyűjtőállomáson keresztüli vágóállat szállítás az alábbi irányokba lehetséges:


Védőkörzetből

→

védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra

A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomások esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomásokra történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat, illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Alacsonyabb kockázatú területről származó állatokat a magasabb kockázatú gyűjtőállomásról
a származási állományba visszaszállítani tilos.
Az állatok a gyűjtőállomáson maximum 6 napig tartózkodhatnak. A szállítmány zárása a
gyűjtőállomáson történik, a szállítmány megváltoztatása a gyűjtőállomás elhagyása után tilos.
A berakodás előtt itt történik meg a szállítójármű rovarriasztó szerrel való kezelése.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve a vágóhídra szánt állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel az
állatokat a telepre beszállították, a rakodást végző hatósági állatorvos bevonja, azokat a
telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor – ha az állatokat belföldre szállítják tovább - új
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kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt
„Állatorvosi Bizonyítvánnyal” és az ENAR szállítólevéllel együtt a vágóhídra kíséri.
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti
illetékes állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás
esetén fax vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre,
illetve az illetékes járási főállatorvoshoz.
 Mentes területen lévő gyűjtőállomásról az állatok további külön garanciák nélkül
kiszállíthatók, de minden esetben kísérni kell őket a vágóhídra szánt állatok
szállítására szolgáló kiegészítő igazolásnak, melyen a "1266/2007/EK rendelet hatálya
alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni. (Az első bekezdés szerint
magasabb kockázatú területről tilos állatot fogadni.)
 Korlátozás alá eső területen lévő gyűjtőállomásról történő kiszállítás esetében
amennyiben a szállítmányt belföldi vágásra irányítják, a berakodást felügyelő
állatorvosnak a kiegészítő igazoláson a szállítás feltételeit a gyűjtőállomás földrajzi
helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok
származási helye szerint. Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetben található gyűjtőállomásról a megfigyelési körzetbe történő
szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe történik és
1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése c) pontjában foglalt
feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni

- a védő- vagy a megfigyelési körzetben található gyűjtőállomásról történő
szállításkor az „a kéknyelv-betegség miatt elrendelt megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás a kéknyelv betegség miatt az
ország korlátozás alá nem vont területére történik, továbbá a 1266/2007/EK
rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek” szövegrészt kell
aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak a
szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell igazolni,
valamint a 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést (BT3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a szállítás, amely
szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelési körzet hatálya
alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a
magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve megfigyelési körzetben. Ebben az esetben
azonos korlátozás alá eső területre történő szállítás során a 7. cikk (1) bekezdésének,
illetve a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe szállításnál a 7. cikk (2) bekezdés c)
pontjának kell megfelelni (BT-1). Fontos, hogy a szállítás feltételeit a gyűjtőállomás
földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok
származási helye szerint. A szállítmányt kísérheti egynél több TRACES dokumentum, de
maximum szintenként egy. A TRACES bizonyítványokon szintén a gyűjtőállomás
földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolni a szállítás
feltételeit és NEM az állatok származási helye szerint.
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3. Vágóhídra történő szállítás kereskedő telepen keresztül
A kereskedő telepre vágóállat szállítás az alábbi irányokból lehetséges:


Védőkörzetből

→

védőkörzetben levő kereskedő telepre



Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedő telepre



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedő telepre

A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telep esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telepre történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat(ok)),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Az állatok a kereskedő telepen maximum 29 napig tartózkodhatnak, de a közvetlen vágásra
szánt állatok a vágóállatok belföldi szállítására vonatkozó kiegészítő igazolással kereskedő
telepre csak abban az esetben szállíthatók, ha kereskedő telepen lévő valamennyi állat az első
állat beszállítását követő 48 órán belüli vágóhídra szállítása biztosított. Egyéb esetben a
beszállított állatok csak a továbbtartásra szánt állatokra előírt feltételekkel és igazolással
szállíthatók be. A kereskedő telepen egy időben csak egy értékesítési célra – azaz 48 órán
belüli elszállítás, vagy ettől későbbi kiszállítások – szánt állatok tartózkodhatnak. A berakodás
előtt itt történik meg a szállítójármű rovarriasztó szerrel való kezelése.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve az állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel az állatokat a
kereskedő telepre beszállították a telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor a hatósági
állatorvos új kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt az ENAR szállítólevéllel együtt
a vágóhídra kíséri.
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti
illetékes állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás
esetén fax vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre,
illetve az illetékes járási főállatorvoshoz.
 Mentes területen lévő kereskedő telepről az állatok további külön garanciák nélkül
kiszállíthatók, de minden esetben kísérni kell őket a vágóhídra szánt állatok
szállítására szolgáló kiegészítő igazolásnak, melyen a "1266/2007/EK rendelet hatálya
alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni. (Az első bekezdés szerint
magasabb kockázatú területről tilos állatot fogadni.)
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 Korlátozás alá eső területen lévő kereskedő telepről történő kiszállítás esetében
amennyiben a szállítmányt belföldi vágásra irányítják, a berakodást felügyelő
állatorvosnak a kiegészítő igazoláson a szállítás feltételeit a kereskedő telep földrajzi
helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok
származási helye szerint. Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetben található kereskedő telepről a megfigyelési körzetbe történő
szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe történik és
1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése c) pontjában foglalt
feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni

 a védő- vagy a megfigyelési körzetben található kereskedő telepről történő szállításkor
az „a kéknyelv-betegség miatt elrendelt megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2
származnak és a szállítás a kéknyelv betegség miatt az ország korlátozás alá nem vont
területére történik, továbbá az 1266/2007/EK rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt
feltételek teljesülnek” szövegrészt kell aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak
a szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell
igazolni, valamint a 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való
kezelést (BT-3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a
szállítás, amely szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy
megfigyelési körzet hatálya alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a
szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve
megfigyelési körzetben. Ebben az esetben azonos korlátozás alá eső területre történő
szállítás során a 7. cikk (1) bekezdésének, illetve a védőkörzetből a megfigyelési
körzetbe szállításnál a 7. cikk (2) bekezdés c) pontjának kell megfelelni (BT-1).
Fontos, hogy a szállítás feltételeit a gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati
besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok származási helye szerint. A
szállítmányt kísérheti egynél több TRACES dokumentum, de maximum szintenként
egy. A TRACES bizonyítványokon szintén a kereskedő telep földrajzi helye szerinti
kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolni a szállítás feltételeit és NEM az
állatok származási helye szerint.
 Kereskedő telepről csak vágásra szánt juhok és kecskék szállíthatók!
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4. Közvetlenül továbbtartásra történő szállítás:
Minden továbbtartásra történő szállítás esetén a berakodásnál
- kedvező eredménnyel el kell végezni az állatok kéknyelv betegségre irányuló klinikai
vizsgálatát, valamint
- a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontját az V. fejezet bevezető részében
részletezettek szerint ki kell tölteni ;
- mentes területen belül történő szállítást, illetve a mentes terültről kiinduló, a korlátozás
alatt álló területen történő átszállítást, kivéve az állatokat kísérnie kell minden belföldi
szállítás esetén az élőállatok továbbtartásra történő szállítására vonatkozó kiegészítő
igazolásnak.
Ezen felül:
 Mentes területről származó állat korlátozás alatt lévő területen levő telepre is további
külön feltételek nélkül szállítható. A kiegészítő igazoláson a "1266/2007/EK rendelet
hatálya alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni.
 Azonos korlátozás alatt álló területen belül, illetve megfigyelési körzetből
védőkörzetbe az állatok az 1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében leírt
feltételek szerint szállíthatók, a kiegészítő igazoláson "a megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül, vagy a
megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá az 1266/2007/EK rendelet 7
cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek." szövegrészt kell megjelölni,
valamint kitölteni az ahhoz tartozó igazolást. A rendeltetési helyen a karantén (30 nap)
ideje alatt fenn kell tartani az állatok vektormentességét és a karantén feloldása előtt
kéknyelv betegségre irányuló klinikai vizsgálatot kell végezni.
 A védőkörzetből másik tagország olyan területére, amely szintén a kéknyelv betegség
miatt elrendelt védőkörzet hatálya alá tartozik - a 1266/2007/EK rendelet III.
melléklete A. részében felsorolt feltételek teljesítése nélkül - lehetséges a szállítás, de
csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a
magyarországi kiindulási védőkörzetben. Ebben az esetben a 7. cikk (1) bekezdésének
kell megfelelni (BT-1).
 A megfigyelési körzetből másik tagország olyan területére amely a kéknyelv betegség
miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelés körzet hatálya alá tartozik - a
1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. részében felsorolt feltételek teljesítése nélkül
- lehetséges a szállítás, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok)
fordul(nak) elő, mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben. Ebben az esetben a 7.
cikk (1) bekezdésének kell megfelelni (BT-1).

Magasabb kockázatú helyről alacsonyabb kockázatú helyre (védőkörzetből
megfigyelési vagy mentes körzetbe, illetve megfigyelési körzetből mentes körzetbe)
történő szállítás abban az esetben lehetséges, ha az állatok megfelelnek
- a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
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(Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
20

Kéknyelv betegség útmutató 4.1

vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE Terrestrial Manual szerinti, a
kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai
vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a szállítás előtt 60–360 nappal vett
mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás napja előtt hét nappal vett
mintákon végezték el; vagy
b) az OIE Terrestrial Manual szerint a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni
antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek rajtuk, amely pozitív
eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása előtt legalább 30 nappal került
sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt hét nappal az OIE Terrestrial
Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív
eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok továbbtartásra történő szállítására készült kiegészítő igazoláson
igazolni kell. A rendeltetési helyen az állatokat legalább 30 napra el kell különíteni
és a karantén ideje alatt fenn kell tartani az állatok vektormentességét. Ha
rendeltetési hely a kéknyelv betegség szempontjából alacsonyabb kockázatú, mint a
származási hely – azaz korlátozás alá vont területről mentes helyre, vagy
védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállítás esetén - a karantén feloldása
előtt a kéknyelv betegség kizárására érdekében az állatok egyedi klinikai vizsgálatát
is el kell végezni.
 Ha az állatokat a védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagország
kéknyelv betegségtől mentes területére vagy olyan korlátozás alá vont területére
szánják, ahol másik szerotípus fordul elő, mint a magyarországi kiindulási helyen,
akkor a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt 2. pont (BTA2), 3.
pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5), vagy 6. pont (BTA6) szerinti
garanciák teljesülése esetén lehetséges a szállítás. Az állategészségügyi bizonyítvány
kitöltésekor a 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjának való
megfelelést (BT-2,), valamint az 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró
szerrel való kezelést (BT-3) is ki kell választani a BTA2, BTA3, BTA4, BTA5, vagy
BTA6 kiválasztásán túl.
 Ha az állatokat a védőkörzetből másik tagország olyan területére szánják, amely a
kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési körzet hatálya alá tartozik, akkor a 7.
cikk (2) bekezdése a) pontjának kell megfelelni (BT-1), valamint teljesíteni kell a
1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont
(BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5) vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciákat is.
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5. Továbbtartásra történő szállítás gyűjtőállomáson keresztül
A gyűjtőállomáson keresztüli tenyésztésre vagy hizlalásra szánt juhok és kecskék szállítása az
alábbi irányokba lehetséges:


Védőkörzetből

→

védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra

A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomások esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomásokra történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat, illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Az állatok a gyűjtőállomáson maximum 6 napig tartózkodhatnak. A szállítmány zárása a
gyűjtőállomáson történik, a szállítmány megváltoztatása a gyűjtőállomás elhagyása után tilos.
Amennyiben a gyűjtőállomás korlátozás alá eső területen helyezkedik el, a berakodás előtt itt
történik meg a szállítójármű rovarriasztó szerrel való kezelése, valamint az állatok kezelése. A
gyűjtőállomásról történő kiszállítás során a szállítást végző állatorvosnak a szállítás feltételeit
a gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia,
NEM az állatok származási helye szerint.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve a vágóhídra szánt állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel az
állatokat a telepre beszállították, a rakodást végző hatósági állatorvos bevonja, azokat a
telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor – ha az állatokat belföldre szállítják tovább - új
kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt
„Állatorvosi Bizonyítvánnyal” és az ENAR szállítólevéllel együtt a vágóhídra kíséri.
 Mentes területen lévő gyűjtőállomásról a szállítmány további külön garanciák nélkül
kiszállítható. A kiegészítő igazoláson a "1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem
tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni.
 Korlátozás alatt lévő területen lévő gyűjtőállomásról belföldi továbbtartásra történő
szállítás esetén az oda beszállítandó állatoknak minden esetben (tehát még akkor is, ha
azok egyébként mentes területről származnak) meg kell felelniük:
- A 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
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vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
( Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
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d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok továbbtartásra történő szállítására készült kiegészítő igazoláson
igazolni kell. A gyűjtőállomásról származó állatokat is – a közvetlen szállításhoz
hasonlóan – karanténozni kell és az elkülönítés ideje alatt fenn kell tartani az
állatok vektormentességét. Ha rendeltetési hely a kéknyelv betegség szempontjából
alacsonyabb kockázatú, mint a származási hely – azaz korlátozás alá vont terüleről
mentes helyre, vagy védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállítás esetén - a
karantén feloldása előtt a kéknyelv betegség kizárására érdekében az állatok egyedi
klinikai vizsgálatát is el kell végezni.
 Ha az állatokat a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben működő
gyűjtőállomásról másik EU tagország kéknyelv betegségtől mentes területére vagy
olyan korlátozás alá vont területére szánják, ahol másik szerotípus fordul elő, mint a
magyarországi kiindulási helyen, akkor a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A
részében foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5)
vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciák teljesülése esetén lehetséges a szállítás. Az
állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdésének a) pontjának való megfelelést (BT-2,), valamint a 1266/2007/EK
rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést (BT-3) is ki kell választani
a BTA2, BTA3, BTA4, BTA5 vagy BTA6 kiválasztásán túl.
 Ha az állatokat védőkörzetben működő gyűjtőállomásról másik tagország olyan
területére szánják, amely a kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési körzet
hatálya alá tartozik, akkor a 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának kell megfelelni (BT1), valamint teljesíteni kell a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt
2. pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA6) vagy 6. pont
(BTA6) szerinti garanciákat is.
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B) Szarvasmarha/bivaly szállítása
1. Közvetlen vágóhídra történő szállítás
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti illetékes
állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás esetén fax
vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért
felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre, illetve az illetékes
járási főállatorvoshoz.
 Korlátozás alatt nem álló (a továbbiakban: mentes) területről származó állat korlátozás
alatt álló területen levő vágóhídra is további külön feltételek nélkül szállítható. A
kiegészítő igazoláson a „1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat(ok)”
szövegrészt kell aláhúzni, igazolni.
 Azonos korlátozás alatt álló területen belül, illetve megfigyelési körzetből védőzónába –
ha a telepen legalább 30 napja nem fordult elő a kéknyelv betegség - a szolgáltató
állatorvos által 24 órán belül elvégzett klinikai vizsgálat során egészségesnek talált állatok
további feltételek nélkül szállíthatók. A kiegészítő igazoláson az „a megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül, vagy a
megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a 1266/2007/EK rendelet 7. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.” szövegrészt kell megjelölni és a feltételek
teljesülését igazolni.
 Védőkörzetből megfigyelési körzetbe, illetve védő- és megfigyelési körzetből az ország
mentes területeire abban az esetben lehetséges a szállítás, ha a telepen legalább 30 napja
nem fordult elő a kéknyelv betegség és a hatósági állatorvos a 24 órán belül elvégzett
klinikai vizsgálat során egészségesnek találta a szállítandó állatokat, továbbá a rendeltetési
hely szerint illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya a
berakodást megelőzően 48 órával értesítik a szállítmány érkezéséről. Ezt a tényt, valamint
a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési körzetből származó állat) a
kiegészítő igazoláson le kell igazolni. Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a
megfigyelési körzetbe történik és 1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és (2)
bekezdése c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni

- a védő- és megfigyelési körzetből történő szállításkor az „a kéknyelv-betegség miatt
elrendelt megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás a kéknyelv
betegség miatt az ország korlátozás alá nem vont területére történik, továbbá a
1266/2007/EK rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek”
szövegrészt kell aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak a
szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor az
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell igazolni,
valamint az 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést
(BT-3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a szállítás,
amely szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelési körzet
hatálya alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő,
mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve megfigyelési körzetben. Ebben az
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esetben azonos korlátozás alá eső területre történő szállítás során a 7. cikk (1)
bekezdésének, illetve a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe szállításnál a 7. cikk (2)
bekezdés c) pontjának kell megfelelni (BT-1).
2. Vágóhídra történő szállítás gyűjtőállomáson keresztül
A gyűjtőállomáson keresztüli vágóállat szállítás az alábbi irányokba lehetséges:


Védőkörzetből

→

védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra

A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomások esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomásokra történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat, illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Alacsonyabb kockázatú területről származó állatokat a magasabb kockázatú gyűjtőállomásról
a származási állományba visszaszállítani tilos.
Az állatok a gyűjtőállomáson maximum 6 napig tartózkodhatnak. A szállítmány zárása a
gyűjtőállomáson történik, a szállítmány megváltoztatása a gyűjtőállomás elhagyása után tilos.
A berakodás előtt itt történik meg a szállítójármű és az állatok rovarriasztó szerrel való
kezelése.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve a vágóhídra szánt állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel az
állatokat a telepre beszállították, a rakodást végző hatósági állatorvos bevonja, azokat a
telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor – ha az állatokat belföldre szállítják tovább - új
kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt
„Állatorvosi Bizonyítvánnyal” és az ENAR szállítólevéllel együtt a vágóhídra kíséri.
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti
illetékes állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás
esetén fax vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre,
illetve az illetékes járási főállatorvoshoz.
 Mentes területen lévő gyűjtőállomásról az állatok további külön garanciák nélkül
kiszállíthatók, de minden esetben kísérni kell őket a vágóhídra szánt állatok
szállítására szolgáló kiegészítő igazolásnak, melyen a "1266/2007/EK rendelet hatálya
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alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni. (Az első bekezdés szerint
magasabb kockázatú területről tilos állatot fogadni.)
 Korlátozás alá eső területen lévő gyűjtőállomásról történő kiszállítás esetében
amennyiben a szállítmányt belföldi vágásra irányítják, a berakodást felügyelő
állatorvosnak a kiegészítő igazoláson a szállítás feltételeit a gyűjtőállomás földrajzi
helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok
származási helye szerint. Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetben található gyűjtőállomásról a megfigyelési körzetbe történő
szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe történik és
1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése c) pontjában foglalt
feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni

- a védő- vagy a megfigyelési körzetben található gyűjtő állomásról történő
szállításkor az „a kéknyelv-betegség miatt elrendelt megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás a kéknyelv betegség miatt az
ország korlátozás alá nem vont területére történik, továbbá az 1266/2007/EK
rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek” szövegrészt kell
aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak a
szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell igazolni,
valamint az 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést
(BT-3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a szállítás,
amely szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelési körzet
hatálya alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő,
mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve megfigyelési körzetben. Ebben az
esetben azonos korlátozás alá eső területre történő szállítás során a 7. cikk (1)
bekezdésének, illetve a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe szállításnál a 7. cikk (2)
bekezdés c) pontjának kell megfelelni (BT-1). Fontos, hogy a szállítás feltételeit a
gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia,
NEM az állatok származási helye szerint. A szállítmányt kísérheti egynél több TRACES
dokumentum, de maximum szintenként egy. A TRACES bizonyítványokon szintén a
gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolni a
szállítás feltételeit és NEM az állatok származási helye szerint.
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3. Vágóhídra történő szállítás kereskedő telepen keresztül
A kereskedő telepre vágóállat szállítás az alábbi irányokból lehetséges:


Védőkörzetből

→

védőkörzetben levő kereskedő telepre



Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedő telepre



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedő telepre

A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telep esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telepre történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat(ok)),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Az állatok a kereskedő telepen maximum 29 napig tartózkodhatnak, de a közvetlen vágásra
szánt állatok a vágóállatok belföldi szállítására vonatkozó kiegészítő igazolással kereskedő
telepre csak abban az esetben szállíthatók, ha kereskedő telepen lévő valamennyi állat az első
állat beszállítását követő 48 órán belüli vágóhídra szállítása biztosított. Egyéb esetben a
beszállított állatok csak a továbbtartásra szánt állatokra előírt feltételekkel és igazolással
szállíthatók be. A kereskedő telepen egy időben csak egy értékesítési célra – azaz 48 órán
belüli elszállítás, vagy ettől későbbi kiszállítások – szánt állatok tartózkodhatnak.. A
berakodás előtt itt történik meg a szállítójármű és az állatok rovarriasztó szerrel való kezelése.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve az állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel az állatokat a
kereskedő telepre beszállították a telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor a hatósági
állatorvos új kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a belföldi marhalevéligazolólappal együtt a vágóhídra kíséri.
 A korlátozás alatt álló területen kívülre történő szállítás esetén a szállítmányt indító
hatósági állatorvos a berakodás előtt 48 órával értesíti a rendeltetési hely szerinti
illetékes állategészségügyi hatóságot a szállítmány érkezéséről. Ez belföldi szállítás
esetén fax vagy e-mail küldését jelenti az illetékes Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztályának, amelyet továbbítanak a vágóhídi kirendeltségre,
illetve az illetékes járási főállatorvoshoz.
 Mentes területen lévő kereskedő telepről az állatok további külön garanciák nélkül
kiszállíthatók, de minden esetben kísérni kell őket a vágóhídra szánt állatok
szállítására szolgáló kiegészítő igazolásnak, melyen a "1266/2007/EK rendelet hatálya
alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni. (Az első bekezdés szerint
magasabb kockázatú területről tilos állatot fogadni.)

28

Kéknyelv betegség útmutató 4.1

 Korlátozás alá eső területen lévő kereskedő telepről történő kiszállítás esetében
amennyiben a szállítmányt belföldi vágásra irányítják, a berakodást felügyelő
állatorvosnak a kiegészítő igazoláson a szállítás feltételeit a kereskedő telep földrajzi
helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok
származási helye szerint. .Ennek megfelelően a kiegészítő igazoláson
- védőkörzetben található kereskedő telepről a megfigyelési körzetbe történő
szállításkor „a szállítás a védőkörzetből a megfigyelési körzetbe történik és
1266/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése c) pontjában foglalt
feltételek teljesülnek” szöveget kell aláhúzni

- a védő- vagy a megfigyelési körzetben található kereskedő telepről történő
szállításkor az „a kéknyelv-betegség miatt elrendelt megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás a kéknyelv betegség miatt az
ország korlátozás alá nem vont területére történik, továbbá az 1266/2007/EK
rendelet 8 cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek” szövegrészt kell
aláhúzni.
 A védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagországba szállítás esetén
TRACES rendszeren kell üzenetet küldeni a fogadás helye szerint illetékes hatóságnak
a szállítást megelőző 48 órával. Az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor a
1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésének (BT-2) való megfelelést kell
igazolni, valamint a 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való
kezelést (BT-3). Ez alól kivételt képez, ha másik tagország olyan területére történik a
szállítás, amely szintén a kéknyelv betegség miatt elrendelt védőkörzet vagy
megfigyelési körzet hatálya alá tartozik, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a
szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben, illetve
megfigyelési körzetben. Ebben az esetben azonos korlátozás alá eső területre történő
szállítás során a 7. cikk (1) bekezdésének, illetve a védőkörzetből a megfigyelési
körzetbe szállításnál a 7. cikk (2) bekezdés c) pontjának kell megfelelni (BT-1).
Fontos, hogy a szállítás feltételeit a gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati
besorolásnak megfelelően kell igazolnia, NEM az állatok származási helye szerint. A
szállítmányt kísérheti egynél több TRACES dokumentum, de maximum szintenként
egy. A TRACES bizonyítványokon szintén a kereskedő telep földrajzi helye szerinti
kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolni a szállítás feltételeit és NEM az
állatok származási helye szerint.
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4. Közvetlenül továbbtartásra történő szállítás:
Bármilyen korlátozás alá eső területről történő szállítás esetén a berakodást megelőzően a
szállítójárművet tisztítani, fertőtleníteni és rovarriasztó szerrel kell kezelni, az állatokat pedig
rovarriasztó szeres kezelésben kell részesíteni.
Minden továbbtartásra történő szállítás esetén a berakodásnál
- kedvező eredménnyel el kell végezni az állatok kéknyelv betegségre irányuló klinikai
vizsgálatát, valamint
- a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontját az V. fejezet bevezető részében
részletezettek szerint ki kell tölteni;
- mentes területen belül történő szállítást, illetve a mentes terültről kiinduló, a korlátozás
alatt álló területen történő átszállítást, kivéve az állatokat kísérnie kell minden belföldi
szállítás esetén az élőállatok továbbtartásra történő szállítására vonatkozó kiegészítő
igazolásnak.
Ezen felül:
 Mentes területről származó állat korlátozás alatt lévő területen levő telepre is további
külön feltételek nélkül szállítható. A kiegészítő igazoláson a "1266/2007/EK rendelet
hatálya alá nem tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni.
 Azonos korlátozás alatt álló területen belül, illetve megfigyelési körzetből védőzónába
az állatok további külön feltételek nélkül szállíthatók, a kiegészítő igazoláson " a
megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten
belül, vagy a megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a 1266/2007/EK
rendelet 7 cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek." szövegrészt kell
megjelölni, valamint kitölteni az ahhoz tartozó igazolás részt. A rendeltetési helyen a
karantén (30 nap) ideje alatt fenn kell tartani az állatok vektormentességét és a
karantén feloldása előtt kéknyelv betegségre irányuló klinikai vizsgálatot kell végezni.
 A védőkörzetből másik tagország olyan területére, amely szintén a kéknyelv betegség
miatt elrendelt védőkörzet hatálya alá tartozik - a 1266/2007/EK rendelet III.
melléklete A. részében felsorolt feltételek teljesítése nélkül - lehetséges a szállítás, de
csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok) fordul(nak) elő, mint a
magyarországi kiindulási védőkörzetben. Ebben az esetben a 7. cikk (1) bekezdésének
kell megfelelni (BT-1).
 A megfigyelési körzetből másik tagország olyan területére amely a kéknyelv betegség
miatt elrendelt védőkörzet vagy megfigyelés körzet hatálya alá tartozik - a
1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. részében felsorolt feltételek teljesítése nélkül
- lehetséges a szállítás, de csak akkor, ha ott is ugyanaz(ok) a szerotípus(ok)
fordul(nak) elő, mint a magyarországi kiindulási védőkörzetben. Ebben az esetben a 7.
cikk (1) bekezdésének kell megfelelni (BT-1).

Magasabb kockázatú helyről alacsonyabb kockázatú helyre (védőkörzetből
megfigyelési vagy mentes körzetbe, illetve megfigyelési körzetből mentes körzetbe)
történő szállítás abban az esetben lehetséges, ha az állatok megfelelnek
- Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
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(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot végeztek,
amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
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meghatározott immunvédelem kezdete UTÁNlegalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok továbbtartásra történő szállítására készült kiegészítő igazoláson
igazolni kell. A rendeltetési helyen az állatokat legalább 30 napra el kell különíteni és
a karantén ideje alatt fenn kell tartani az állatok vektormentességét. Ha rendeltetési
hely a kéknyelv betegség szempontjából alacsonyabb kockázatú, mint a származási
hely – azaz korlátozás alá vont terüleről mentes helyre, vagy védőkörzetből
megfigyelési körzetbe történő szállítás esetén - a karantén feloldása előtt a kéknyelv
betegség kizárására laboratóriumi vizsgálatot is kell végezni. Vakcinázott vagy
átvészelt állatok esetén virológiai (PCR) vizsgálatot kell végezni.
 Ha az állatokat a védőkörzetből vagy a megfigyelési körzetből másik EU tagország
kéknyelv betegségtől mentes területére vagy olyan korlátozás alá vont területére
szánják, ahol másik szerotípus fordul elő, mint a magyarországi kiindulási helyen,
akkor az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt 2. pont (BTA2), 3.
pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5) vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciák
teljesülése esetén lehetséges a szállítás.
Az állategészségügyi bizonyítvány
kitöltésekor az 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjának való
megfelelést (BT-2,), valamint az 1266/2007/EK rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró
szerrel való kezelést (BT-3) is ki kell választani a BTA2, BTA3, BTA4, BTA5 vagy
BTA6 kiválasztásán túl.
 Ha az állatokat a védőkörzetből másik tagország olyan területére szánják, amely a
kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési körzet hatálya alá tartozik, akkor a 7.
cikk (2) bekezdése a) pontjának kell megfelelni (BT-1), valamint teljesíteni kell az
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1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont
(BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5) vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciákat is.
5. Továbbtartásra történő szállítás gyűjtőállomáson keresztül
A gyűjtőállomáson keresztül szarvasmarhák szállítása az alábbi irányokba lehetséges:
 Védőkörzetből
→
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra


Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő gyűjtőállomásra

A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomások esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő gyűjtőállomásokra történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat, illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Az állatok a gyűjtőállomáson maximum 6 napig tartózkodhatnak. A szállítmány zárása a
gyűjtőállomáson történik, a szállítmány megváltoztatása a gyűjtőállomás elhagyása után tilos.
Amennyiben a gyűjtőállomás korlátozás alá eső területen helyezkedik el, a berakodás előtt itt
történik meg a szállítójármű rovarriasztó szerrel való kezelése, valamint az állatok kezelése. A
gyűjtőállomásról történő kiszállítás során a szállítást végző állatorvosnak a szállítás feltételeit
a gyűjtőállomás földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia,
NEM az állatok származási helye szerint.
A 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” egy példányát,
illetve a továbbtartásra szánt állatok szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat, melyekkel
az állatokat a telepre beszállították, a rakodást végző hatósági állatorvos bevonja, azokat a
telepen 5 évig meg kell őrizni. Kiszállításkor – ha az állatokat belföldre szállítják tovább - új
kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt
„Állatorvosi Bizonyítvánnyal” és az ENAR szállítólevéllel együtt a célállomásra kíséri.
 Mentes területen lévő gyűjtőállomásról a szállítmány további külön garanciák nélkül
kiszállítható. A kiegészítő igazoláson a "1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem
tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni.
 Korlátozás alatt lévő területen lévő gyűjtőállomásról belföldi továbbtartásra történő
szállítás esetén az oda beszállítandó állatoknak minden esetben (tehát még akkor is, ha
azok egyébként mentes területről származnak) meg kell felelniük:
- A 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
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(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot végeztek,
amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
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meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok továbbtartásra történő szállítására készült kiegészítő igazoláson
igazolni kell. A gyűjtőállomásról származó állatokat is – a közvetlen szállításhoz
hasonlóan – karanténozni kell. A rendeltetési helyen a karantén (30 nap) ideje alatt fenn
kell tartani az állatok vektormentességét. Ha rendeltetési hely a kéknyelv betegség
szempontjából alacsonyabb kockázatú, mint a származási hely – azaz korlátozás alá vont
terüleről mentes helyre, vagy védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállítás esetén
- a karantén feloldása előtt a kéknyelv betegség kizárására laboratóriumi vizsgálatot is kell
végezni. Vakcinázott vagy átvészelt állatok esetén virológiai (PCR) vizsgálatot kell
végezni.
 Ha az állatokat a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben működő
gyűjtőállomásról másik EU tagország kéknyelv betegségtől mentes területére vagy
olyan korlátozás alá vont területére szánják, ahol másik szerotípus fordul elő, mint a
magyarországi kiindulási helyen, akkor az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A
részében foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5)
vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciák teljesülése esetén lehetséges a szállítás. Az
állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor az 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdésének a) pontjának való megfelelést (BT-2,), valamint az 1266/2007/EK
rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést (BT-3) is ki kell választani
a BTA2, BTA3, BTA4, BTA5 vagy BTA6 kiválasztásán túl.
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 Ha az állatokat védőkörzetben működő gyűjtőállomásról másik tagország olyan
területére szánják, amely a kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési körzet
hatálya alá tartozik akkor a 7. cikk (2) bekezdése a) pontjának kell megfelelni (BT-1),
valamint teljesíteni kell az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében foglalt 2.
pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5) vagy 6. pont (BTA6)
szerinti garanciákat is.
6. Továbbtartásra történő szállítás kereskedő telepen keresztül
A kereskedő telepre szarvasmarhák szállítása az alábbi irányokból lehetséges:
 Védőkörzetből
→
védőkörzetben levő kereskedői telepre


Megfigyelési körzetből

→

megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedői telepre



Mentes területről

→

mentes területen vagy
megfigyelési körzetben vagy
védőkörzetben levő kereskedői telepre

A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telepek esetében az épületek állandó,
technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését egész évben, az állatforgalomtól
függetlenül biztosítani kell.
A korlátozás alatt álló területeken működő kereskedő telepre történő szállítás esetén a
kiegészítő igazoláson meg kell jelölni a származási hely státuszát (védő- vagy megfigyelési
körzetből származó állat, illetve a 1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem tartozó állat),
valamint a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt „Állatorvosi Bizonyítvány” „VII.
További állategészségügyi információk„ pontjában a szolgáltató állatorvosnak „jeleznie kell,
hogy „BT kiegészítő igazolás szükséges”.
Az állatok a kereskedő telepen maximum 29 napig tartózkodhatnak. Amennyiben a
kereskedőtelep korlátozás alá eső területen helyezkedik el, a berakodás előtt itt történik meg a
szállítójármű rovarriasztó szerrel való kezelése, valamint az állatok kezelése. A
kereskedőtelepről történő kiszállítás során a szállítást végző állatorvosnak a szállítás feltételeit
a kereskedőtelep földrajzi helye szerinti kockázati besorolásnak megfelelően kell igazolnia,
NEM az állatok származási helye szerint.
Az élőállatok továbbtartásra történő belföldi szállítására szolgáló kiegészítő igazolásokat,
melyekkel az állatokat a kereskedő telepre beszállították, a kereskedői telepet felügyelő
jogosult vagy hatósági állatorvos bevonja, azokat a kereskedői telepen 5 évig meg kell őrizni.
Kiszállításkor új kiegészítő igazolást állít ki, amely a szállítmányt a belföldi marhalevéligazolólappal együtt a rendeltetési helyre kíséri.
 Mentes területen lévő kereskedő telepről a szállítmány további külön garanciák nélkül
kiszállítható. A kiegészítő igazoláson a "1266/2007/EK rendelet hatálya alá nem
tartozó állat(ok)" szövegrészt kell megjelölni.
 Korlátozás alatt lévő területen lévő kereskedő telepről belföldi továbbtartásra
történő szállítás esetén az oda beszállítandó állatoknak minden esetben (tehát még
akkor is, ha azok egyébként mentes területről származnak) meg kell felelniük:
- A 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
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(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
( Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
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meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell. A kereskedő
telepről származó állatokat is – a közvetlen szállításhoz hasonlóan – karanténozni kell. A
rendeltetési helyen a karantén (30 nap) ideje alatt fenn kell tartani az állatok
vektormentességét. Ha rendeltetési hely a kéknyelv betegség szempontjából alacsonyabb
kockázatú, mint a származási hely – azaz korlátozás alá vont területről mentes helyre,
vagy védőkörzetből megfigyelési körzetbe történő szállítás esetén - a karantén feloldása
előtt a kéknyelv betegség kizárására laboratóriumi vizsgálatot is kell végezni. Vakcinázott
vagy átvészelt állatok esetén virológiai (PCR) vizsgálatot kell végezni.
 Ha az állatokat a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben működő kereskedő
telepről másik EU tagország kéknyelv betegségtől mentes területére vagy olyan
korlátozás alá vont területére szánják, ahol másik szerotípus fordul elő, mint a
magyarországi kiindulási helyen, akkor az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A
részében foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5)
vagy 6. pont (BTA6) szerinti garanciák teljesülése esetén lehetséges a szállítás. Az
állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor az 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdésének a) pontjának való megfelelést (BT-2,), valamint az 1266/2007/EK
rendelet 9. cikkében előírt szúnyogíró szerrel való kezelést (BT-3) is ki kell választani
a BTA2, BTA3, BTA4, BTA5 vagy BTA6 kiválasztásán túl.
 Ha az állatokat védőkörzetben működő kereskedő telepről másik tagország olyan
területére szánják, amely a kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési körzet
hatálya alá tartozik, akkor a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjának kell megfelelni
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(BT-1), valamint teljesíteni kell az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A részében
foglalt 2. pont (BTA2), 3. pont (BTA3), 4. pont (BTA4), 5. pont (BTA5) vagy 6. pont
(BTA6) szerinti garanciákat is.
7. Borjak szállítása továbbtartásra
Abban az esetben, ha a szállítandó borjak születése előtt a magyar származású, illetve hitelt
érdemlően, bizonyíthatóan szeronegatív illetve szeropozitív anyatehenek legalább 28 napos
vektormentes időszakban való tartását igazolják és a megszületett borjakat születésük óta
folyamatosan szintén vektormentes területen tartják, a borjak születését követően a szerológiai
(illetve virológiai) vizsgálat esetében nem kell 28 (14) napot várni, az elvégezhető hamarabb
is. Kedvező vizsgálati eredmény esetén a felnőtt állatokéval megegyező szállítási feltételek és
dokumentációk az irányadóak. A 28 naposnál idősebb borjak esetében a felnőtt állatokhoz
hasonlóan kell elvégezni a szállítást megelőzően az egyedi vérvizsgálatokat is.
C) Állati sperma, petesejt, illetve embrió szállítása
Állati sperma, petesejt, illetve embrió szállítása esetében a megfelelő kiegészítő igazoláson
szereplő garanciáknak kell megfelelni.
D) Állatkerti állatok belföldi szállítása
Állatkertekben, vadasparkokban tartott kéknyelv betegségre fogékony állatokat az egyes
kitörések körüli 20 kilométeres sugarú területen elrendelt megfigyelési zárlat alá eső
helyről a megfigyelési zárlat feloldásáig kiszállítani tilos. Egyéb esetekben belföldre
történő szállítás esetén a szállítás előtt tájékoztatni kell a fogadó állatkertet, vadasparkot, hogy
az állatok származási helye a kéknyelv betegség szempontjából milyen járványügyi besorolás
alá esik. A kéknyelv betegséggel kapcsolatosan a szállítás előtt esetlegesen elvégzendő
vizsgálatokról, valamint a szállítmányt kísérő igazolás(ok) tartalmáról a szállításban érintett
felek közösen határoznak a fogadó hely szerint illetékes Kormányhivatal élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztálya által a konkrét szállítmányra vonatkozóan kiadott előírásainak
figyelembe vétele mellett.
E) Állatvásár, állatpiac tartása
Állatvásárra, állatpiacra kéknyelv betegségre fogékony állatok kizárólag azonos
korlátozás alá eső területről szállíthatók be és kizárólag azonos korlátozás alá eső területre
szállíthatók vissza. Ilyen esetben a szállítmányokat kísérő kiegészítő igazoláson a „a
megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül, vagy
a megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a 1266/2007/EK rendelet 7 cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.” szövegrészt kell megjelölni.
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F) Állatkiállítás tartása
Állatkiállításra kéknyelv betegségre fogékony állatok az alábbi feltételek betartásával
vihetők be:
1. Mentes területen lévő településen tartott állatkiállítás
Beszállítás:


Mentes területről származó fogékony állatok az általános állatszállítási
feltételek betartásával, külön garanciák és igazolások nélkül beszállíthatóak.



Korlátozás alá eső területről (megfigyelési vagy védőzónából egyaránt)
származó fogékony állatok abban az esetben szállíthatóak be, ha eleget tesznek

- A 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
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követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy

– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.
Kiszállítás:


Fogékony állatok további külön feltételek nélkül szállíthatók ki.
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2. Megfigyelési körzetben lévő településen tartott állatkiállítás
A megfigyelési körzetbe tartozó településeken illetve településrészeken tartott állatkiállításra
az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztálya engedélyezheti
kéknyelv betegség szempontjából fogékony állatok bevitelét, amennyiben az állatkiállítás
szabályos megtartása biztosított és az alábbi feltételek teljesülnek:
A megfigyelés körzetben működő állatkiállítások esetében az (épületek, karámok, kifutók,
stb.) állandó, technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését az állatkiállításra
érkező első fogékony állat érkezésétől az utolsó fogékony állat elszállítását követő 72 óráig
folyamatosan biztosítani kell.
Beszállítás:


Mentes területről származó fogékony állatok abban az esetben szállíthatóak be,
ha eleget tesznek

- a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
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végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)


és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.



Megfigyelési körzetből származó fogékony állatok további külön feltételek
nélkül szállíthatók be. A kiegészítő igazoláson "a megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül,
vagy a megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a
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1266/2007/EK rendelet 7 cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek."
szövegrészt kell megjelölni.


Védőkörzetből történő állatszállítás csak úgy lehetséges, ha az állatok
megfelelnek:
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották
őket és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó
antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozóátvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal,
amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult)

vagy
–

a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
(legalább 14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották
őket és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai
vizsgálatot végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi
időszak kezdetét követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív
eredménnyel zárult)

vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
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a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.
Kiszállítás:


Védőkörzetbe vagy megfigyelési körzetbe az állatok további külön feltételek
nélkül
szállíthatók,
a
kiegészítő
igazoláson
"a
megfigyelési
körzetből2/védőkörzetből2 származnak és a szállítás azonos körzeten belül,
vagy a megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a
1266/2007/EK rendelet 7 cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek"
szövegrészt kell megjelölni. A rendeltetési helyen a karantén (30 nap) ideje
alatt fenn kell tartani az állatok szúnyogmentességét és a karantén feloldása
előtt kéknyelv betegségre irányuló klinikai vizsgálatot kell végezni;



Mentes területre fogékony állatok abban az esetben szállíthatóak ki, ha eleget
tesznek
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották
őket és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó
antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozóátvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal,
amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult)

vagy
–

a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
(legalább 14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották
őket és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai
vizsgálatot végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi
időszak kezdetét követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív
eredménnyel zárult)

vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
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b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.
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3. Védőkörzetben lévő településen tartott kiállítás
A védőkörzetbe tartozó településeken illetve településrészeken tartott
állatkiállításra az illetékes Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős
főosztálya engedélyezheti kéknyelv betegség szempontjából fogékony állatok
bevitelét, amennyiben az állatvásár szabályos megtartása biztosított és az alábbi
feltételek teljesülnek:
A védőkörzetben működő állatkiállítások esetében az (épületek, karámok, kifutók,
stb.) állandó, technológia szerinti rovarirtó és/vagy riasztószeres kezelését az
állatkiállításra érkező első fogékony állat érkezésétől az utolsó fogékony állat
elszállítását követő 72 óráig folyamatosan biztosítani kell.
Beszállítás:


Védőkörzetből származó fogékony állatok további külön feltételek nélkül
szállíthatók
be.
A
kiegészítő
igazoláson
„a
megfigyelési
2
2
körzetből /védőkörzetből származnak és a szállítás azonos körzeten belül, vagy
a megfigyelési körzetből a védőkörzetbe történik, továbbá a 1266/2007/EK
rendelet 7 cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek." szövegrészt kell
megjelölni.



Megfigyelési körzetből és mentes területről származó fogékony állatok abban az
esetben szállíthatóak be, ha eleget tesznek

– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
(legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
(legalább 14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozó47
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kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelvbetegségvírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot
végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása
előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt
hét nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.
Kiszállítás:


Védőkörzetbe az állatok további külön feltételek nélkül szállíthatók, a
kiegészítő igazoláson "a megfigyelési körzetből2/védőkörzetből2 származnak
és a szállítás azonos körzeten belül, vagy a megfigyelési körzetből a
védőkörzetbe történik, továbbá a 1266/2007/EK rendelet 7 cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek" szövegrészt kell megjelölni.



Megfigyelési körzetbe és korlátozás alatt nem álló területre csak abban az
esetben szállíthatóak ki fogékony állatok, ha eleget tesznek

- A 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 2. pontjának
(Az állatokat a kiszállításig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 3. pontjának
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( Legalább 28 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban a kéknyelv betegség víruscsoportjához tartozó antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivőkkel
szembeni védettségi időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat
negatív eredménnyel zárult
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó-átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 28 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kéknyelv betegség víruscsoportjához
tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól
a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak kezdetét követően
legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárul)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 4. pontjának
Legalább (14 napig szezonálisan kórokozó-átvivőktől mentes területen tartották őket
és ebben az időszakban kórokozó-kimutatásra szolgáló virológiai vizsgálatot
végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal került sor és amely negatív eredménnyel zárult.
vagy
Az állatokat kiszállításukig a II. mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő, kórokozó- átvivőktől védett létesítményben tartva védték a kórokozóátvivőkkel szemben legalább 14 napig, és ebben az időszakban az OIE szárazföldi
állatokra vonatkozó kézikönyve szerint a kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot
végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak kezdetét
követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.)
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 5. pontjának
(Az állatokat beoltották azon szerotípus(ok) ellen, amely(ek) a járványügyileg releváns
származási helyen jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak, továbbá az állatok
még a védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi
követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:
a) több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;
b) inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az
oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez
szükséges, és az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltóanyag leírásában
meghatározott immunvédelem kezdete UTÁN legalább 14 nappal került sor, amely
vizsgálat negatív eredménnyel zárult;
c) már korábban beoltották, majd az oltóanyag leírásában garantált immunitási
időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;
d) szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegségmentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60
napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban,
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amennyi az oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának
kezdetéhez szükséges.
vagy
– a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A része 6. pontjának
(Az állatokat mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen
tartották, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult elő vagy ahol legfeljebb egy szerotípus
előfordulása valószínűsíthető, és:
a) pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó
kézikönyve szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek
kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a
szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás
napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy
b) az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvel szerint a kéknyelvbetegség-vírus
szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek
rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása előtt
legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt hét
nappal az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyve szerint kórokozókimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.)
és ezt az élőállatok szállítására készült kiegészítő igazoláson igazolni kell.
Az állatkiállításra történő szállítás esetén az élő állatok szállítására használatos kiegészítő
igazolás a negatív eredményű intézeti vizsgálatot igazoló eredménnyel együtt, az intézeti lelet
kiállításától számított maximum 7 napig érvényes, amennyiben a vérvételezéstől is
folyamatosan biztosított a vektormentes tartás.
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