Útmutató elkülönített diagnosztikai vágásra küldéshez az 56/2019. (XII.
12.) AM rendelet I. melléklet 1.1 pontja alapján

Az erről rendelkező határozaton túl az elkülönített diagnosztikai vágásra küldött
szarvasmarhát a belföldi állatszállításhoz szükséges szokásos dokumentumok kell, hogy
kísérjék.
Az élőállatok belföldi szállításhoz használt, 87/2012 VM rendelet által meghatározott,
„Állattartó Nyilatkozat” és „Állatorvosi Bizonyítvány” dokumentumok a következőképpen
kitöltve (csak a releváns, módosítandó részeket emeljük ki):
1. melléklet a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelethez

Állattartó Nyilatkozata
belföldi élő-állatszállításhoz
4. Származási tartási helyre vonatkozó állategészségügyi és állatvédelmi adatok:
a) A származási tartási hely állategészségügyi hatósági intézkedés miatt nem áll
állategészségügyi korlátozás alatt/ korlátozás alatt áll (kérem aláhúzni)
b) Nincs/Van (kérem aláhúzni) tudomásom olyan okról, amely az állatok forgalmazását tiltja.
c) Az állatok rendszeres állatorvosi ellátás alatt állnak/nem állnak (kérem aláhúzni)
d) Egyéb állategészségügyi információ (mentességek, sürgősségi vágás/elkülönített vágás
stb.)
Elkülönített diagnosztikai vágás gümőkór fertőzés gyanúja miatt

2. melléklet a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelethez
Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból
IV. Nyilatkozat vágóállat szállítás esetén: alulírott kijelentem, hogy
– A fent leírt állatokat a szállítás előtt ........................................ (nap)
.................................................. (időpontban) a származási gazdaságban megvizsgáltam,
és azokat egészségesnek találtam.
– Az említett állatokkal kapcsolatos nyilvántartások és dokumentáció megfelel a külön
jogszabályi követelményeknek, és nem akadályozza az állatok levágását.
V. Nyilatkozat a szállított állat állategészségügyi státuszáról:
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** Alulírott állatorvos a származási gazdaság az állattartó nyilatkozata (Nyil. száma:
........................................) alapján igazolom, hogy a fent leírt állatok:
– olyan gazdaságból származnak, amely nem áll állategészségügyi okokból zárlat alatt és
nem érintkeztek olyan állatokkal, amelyek ilyen gazdaságból származnak;
– olyan állományból származnak, amely az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 3. melléklet
vonatkozó pontjaiban foglaltaknak megfelel;
– az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII.
27.) VM rendelet 3. melléklet vonatkozó pontjaiban megkövetelt, e bizonyítvány VII.
pontjában részletezett egyedi vizsgálati eredményekkel rendelkeznek.
VII. További állategészségügyi információk:
Vizsgálati eredmények: (vizsgálat célja, időpontja, eredménye:)
Intradermális tuberkulin vizsgálat (egyszerű, szimultán) jegyzőkönyv száma, időpontja,
eredménye

** ** A nem kívánt rész áthúzandó!

v. 1.0

