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Állategészségügyi Kerettörvény 
keretrendszer 

ANIMAL HEALTH LAW 

Állategészségügyi Kerettörvény 
2016/429 (EU) rendelet 
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Érintett jogi aktusok 
 Bizottság (EU) 2020/687-es felhatalmazáson alapuló rendelete, szabályok bizonyos jegyzékbe foglalt 
betegségek megelőzése és kontollja érdekében 

 Bizottság (EU) 2021/… [SANTE/7144/2020] felhatalmazáson alapuló rendelete, a jegyzékbe foglalt 
betegségek megelőzésére és kontolljára használható állatgyógyászati termékek 

 Bizottság (EU)2020/689-es felhatalmazáson alapuló rendelete, felügyelet, felszámolási programok és 
a mentes státusz 

 Bizottság (EU)2020/2154-as felhatalmazáson alapuló rendelete a szárazföldi állatoktól származó állati 

eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, bizonyítványkiállítási és bejelentési 
követelményekről 

 Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete EU vakcina bankok működéséről 

 Bizottság (EU)végrehajtási rendelete EU vakcinabankok szabályiról 

 Bizottság(EU) végrehajtási rendelete, a készenléti tervekről 



 

Bizottság (EU) 2020/687-as 
felhatalmazáson alapuló rendelete, 
megelőzés és kontroll szabályairól 

esetében 
Kiegészítő cikkek: AHL 53-69 

bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek 
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Folyamat 

Új jogi alap 
+ új betegség listák 

Létező szabályok + megszerzett tapasztalat 
+ új EFSA állásfoglalások 

+ OIE standardok 

Új, 

harmonizált 
keret az 

A kategóriás 
betegségeknek, 

egyben 
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Existing rules replaced by this DA 

2003/85/EC irányelv, ragadós száj- és körömfájás 

2005/94/EC irányelv, madárinfluenzáról 

2002/60/E irányelv, afrikai sertéspestisről 

2001/89/EC irányelv, klasszikus sertéspestisről 

92/119/EEC irányelv, különböző betegségekről (LSD, BT, stb.) 

92/66/EEC irányelv, Newcastle betegségről 

92/35/EEC irányelv, afrikai lópestis 

2006/88/EC irányelv, vízi állatokról 

Végrehajtási határozatok (pl. diagnosztikai kézikönyvek: 2003/422/EC, 2002/106/EC, 

2014/709/EU -ASP) 

2021 áprilisától 
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Navigálás 

Cikkek 

Általános 

szabályokat 

fektet le az 

A kategóriás 

betegségekhez 

Mellékletek 
A különféle 

betegségekre 

szabott 

speciális 

szabályok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

   

   

    

  

  

     

  

   

   

  

   

   

  

     

  

   

 

kategói:iájú b.c:tcg égek V6:ltíkür.a:t f'elügyderi lwrLet 

Ragadós száj- és körömfájás Hm 10km 

e eli .1na.rhavés:z vírusá,ral ,raló fertőzöttség Hm 10km 

Rift-,rölgyi láz vírusával való ertózöttség 20km 50km 

Bórcso:mósodáskór vírusával v:iló 20km 50km 
fertőzöttség 

Mycap~JSma myroi es sub.sp. rr!Y(Oides C 
(szarvasmarook ragadós rud.ólobja) általi létesítmény 3km 
fertőzöruég 

-+ 
Juhhimló és: kecskehi.mló 3km 10km 

Kis~r&hiók pestisének vírusával v:iló 3km 10km 
fertőzöttség 

Kecs~ék .ert&ó rudó- és. m tll:i.íirtya- létesítmény 3km gyulladása 

Afrikai ló;peslis 100km l 0km 

Buikholdrna marki általi fertőzöttség létes!Ítmény létesÍlmény 
(tikonykór) 

Klasszikus sertéspestis 3km 10kn1 

Afrikai sertés:pesti:s Jkrn 10km 

fagas patoge:nitású madárinfluenza 3km 10km 

ewca.stle-betegség vírusával v:iló 3km 10km 
fertőzöttség 
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Article 21

Establishment of a restricted zone

1. In the event of an outbreak of a category A 

disease in an establishment, food and feed 

business, animal by products establishment or

other locations, including means of transport, 

the competent authority shall immediately

establish around the affected establishment or 

location a restricted zone, which comprises:

(a) a protection zone based on the minimum

radius from the outbreak set out for the 

relevant category A disease in Annex V; 

(b) a surveillance zone based on the minimum

radius from the outbreak set out for the 

relevant category A disease in Annex V; and 

(c) if necessary, on the basis of the criteria set

out in paragraph 1 of Article 64 of Regulation 

(EU) 2016/429, further restricted zones around 

or adjacent to the protection and surveillance 

zones, where the competent authority shall

apply the same measures as those provided for

in Section 3 of this Chapter for the 

surveillance zone. 

Navigálás– Példa 

21. cikk 

Korlátozás alatt álló körzet létrehozása 

(1) Ha egy létesítményben, élelmiszer- és 
takarmányipari vállalkozásban, állati 

melléktermékekkel foglalkozó létesítményben 

vagy egyéb helyszínen – ideértve a 

szállítóeszközöket is – A kategóriájú betegség 
tör ki, az illetékes hatóság a fertőzött 

létesítmény vagy helyszín körül 
haladéktalanul létrehoz egy korlátozás alatt 

álló körzetet, amely a következőkből áll: 

–

a) egy védőkörzet, amelynek kijelölése az V. 

mellékletben az adott A kategóriájú betegségre 
nézve meghatározott, a kitörés helyszínétől 

számított minimális sugárméret alapján történik; 
b) egy felügyeleti körzet, amelynek kijelölése az 

V. mellékletben az adott A kategóriájú betegségre 

nézve meghatározott, a kitörés helyszínétől 
számított minimális sugárméret alapján történik; 

valamint 

c) ha szükséges, az (EU) 2016/429 rendelet 64. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
kritériumok szerint további, korlátozás alatt álló 

körzetek a védőkörzetek és a felügyeleti körzetek 
körül vagy azok szomszédságában, amelyekben 

az illetékes hatóság ugyanazon intézkedéseket 

alkalmazza, mint amelyeket a felügyeleti körzetre 

e fejezet 3. szakasza előír. 



I. rész – Általános rendelkezések 
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Általános cikkek 

4. Készenléti tervek (csak hivatkozás) 

3. Klinikai vizsgálatok, mintázás, diagnosztikai módszerek 

2. Definíciók 

1. Hatály: alkalmazási terület/ mire vonatkozik? 
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Hatály 1 

A kategóriás 
betegségek 

megerősített eset gyanú 
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Hatály 2 

B és C kategóriás 
kategóriás 
betegségek 

gyanú megerősített eset 

V. Fejezet: utalás a Bizottság (EU) 2020/689 

felhatalmazáson alapuló 
rendeletre: szabályok a felügyeletben, 

mentesítési programokban, és a mentes státusz 
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Mintázás 
I. 

Mellékletben 

A készenléti 
tervben 

meghatározottak 
szerinti végrehajtás 

nem előíró 

előíró 

4. Kritérium 
Földrajzi& klimatikus 

körülmények 

X. Kritérium 
Pl. várható 
prevalencia 

2. Kritérium 
fogékony 
fajok 

1.Kritérium 
betegségprofil 

3. Kritérium 
Létesítmény típusa/ 
hasznosítási irány 

Klinikai vizsgálatok száma 
Minták száma 
Létesítmények száma 

Helyi viszonyokra szabott 

alkalmazás 

készenléti 
terv 
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Diagnosztikai módszerek 

Hivatkozva a Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendeletére: 
technikák, validálás és a diagnosztikai módszerek értelmezése: 

6 (1). cikk szárazföldi állatok: OIE 

VI. Melléklet, III. rész, vízi állatok: betegség specifikus 



II. rész –Szárazföldi állatok 
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A kategóriás betegség gyanúja 

10. intézkedések, ha a gyanú élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásokban, 
határállomásokon, állati melléktermékekkel foglalkozó létesítményekben,  szállítóeszközön 

stb jelenik meg 

9. Ideiglenes korlátozás alatt álló körzetek 

8. Leltár, nyilvántartások elemzése 

7. Előzetes korlátozó  és járványvédelmi intézkedések 

6. Létesítményben gyanú esetén a hatósági vizsgálat lefolytatása 

5. Felelős személyek kötelezettségei gyanú esetén a létesítményben 
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Felelős személyek kötelezettségei 

A kategóriás betegséggel való fertőzöttség gyanúja 

esetén elkülöníteni az állatokat; 

A trágyát, beleértve az almot és minden tárgyat, 

anyagot ami kontaminálódhatott, és A kategóriás 
betegség átvitelére alkalmas, elkülönítve kell tárolni illetve 

védeni a rovaroktól, rágcsálóktól, a nem jegyzékbe foglalt, 
tartott állatoktól és vadállatoktól az ésszerű technikai és 
praktikussági szempontokat figyelembe véve; 

Végrehajtani további járványvédelmi intézkedéseket, az 
A kategóriás betegségek terjedésének elkerülése 
céljából; 

Megszüntetni a jegyzékbe foglalt fajok mozgatását a 

létesítményből, vagy a létesítménybe; 

Tartózkodni a nem létfontosságú mozgatástól, a nem 
jegyzékbe foglalt fajok, a termékek, az anyagok, személyek 
esetében 

biztosítani a létesítmény termelési, egészségügyi és 
nyomonkövethetőségi nyilvántartásainak frissítését; 

Biztosítani a hatóság számára kérés esetén bármely releváns 
információt az A kategóriás betegségeket illetően; és 

Követni a hatóság utasításait az A kategóriás betegségek 
ügyében, összhangban az (EU) 2016/429-es rendeletével és 
az AHL-el. 
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Leltár, nyilvántartások elemzése 

Nyomonkövetési 
időszak 

Az időkeret (összefügg a lappangási idővel, de nem egyenlő vele) megállapítása minden A 

kategóriás betegségre szárazföldi állatok esetén (II. Melléklet) : 

amelynek el kell telnie, hogy a hatóság alkalmazhasson, elrendelhessen, engedélyezzen 
vagy feloldjon bizonyos védelmi intézkedéseket; 

amelyet le kell fednie a hatósági vizsgálatoknak és nyilvántartás-elemzéseknek; 

amely előtt bizonyos, a korlátozás alatt álló területről származó termékek esetleg nem 

jelentenek kockázatot a betegség terjedése szempontjából 
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Intézkedések, ha a gyanú élelmiszer- és 

takarmányipari vállalkozásokban, 

határállomásokon, állati melléktermékekkel 

foglalkozó létesítményekben,  szállítóeszközön 
stb. jelenik meg 

A felhatalmazáson alapuló rendelet speciális szabályokat tartalmaz minden szakaszban/fejezetben 

ezekre a létesítményekre és helyekre vonatkozóan, biztosítva a hatóság számára, hogy 

a konkrét helyzetre szabja a szabályokat. Egyes esetekben speciális szabályokat, 
derogációkat biztosít. 
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A kategóriájú betegség jelenlétének 

megállapítása - megerősített eset 

20. Gyanú esetén intézkedések az élelmiszer és takarmány, stb. üzemeknél 

19. A nyomon követéssel azonosított termékek esetében alkalmazandó intézkedések 

18. Intézkedések a kontaktgazdaságokban 

17. Kontaktgazdaságok azonosítása 

16. Derogációk az előzetes tisztításban és fertőtlenítésben 

15. Előzetes tisztítás és fertőtlenítés 

14. Kiegészítő intézkedések 

13. Bizonyos típusú létesítmények esetében derogációk 

12. Betegség-kontroll intézkedések az érintett létesítményben 

11. Hivatalos megállapítás 
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Hivatalos megállapítás 

A hatóság hivatalosan megerősíti az A kategóriás betegség kitörését a tartott, szárazföldi állatoknál, 
ha az eset megerősítést nyer az (EU) 2020/689-as felhatalmazáson alapuló rendeletének 

9(2), (3) és (4) cikkei alapján: 

Az illetékes hatóság egy jegyzékbe foglalt betegség vagy új betegség megerősített eseteként sorol be egy 

állatot vagy állatok egy csoportját, ha: 

a) a betegség kórokozóját – a vakcinatörzsek kivételével – izolálták az állatból vagy az állatok 
csoportjából vett mintában; 

b) a kórokozóra jellemző antigént vagy nukleinsavat, amely nem vakcinázás következményeként van 

jelen, azonosították egy olyan állatból vagy állatok egy olyan csoportjából származó mintában, 
amely a betegségre utaló klinikai tüneteket mutatja, vagy járványügyi kapcsolatban áll egy gyanús 
vagy megerősített esettel; vagy 

c) egy indirekt diagnosztikai módszer pozitív eredményt mutatott – nem vakcinázás 
következményeként – egy olyan állatból vagy állatok egy olyan csoportjából származó mintában, 
amely a betegségre utaló klinikai tüneteket mutatja, vagy járványügyi kapcsolatban áll egy gyanús 
vagy megerősített esettel. 
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Derogációk a leölésre vonatkozóan 

A felhatalmazáson alapuló rendelet biztosítja a lehetőséget a hatóságnak, hogy engedélyezzen 

derogációkat, kockázatelemzést követően. 
A derogációk hatálya szélesebb, mint amit a korábbi szabályok lefedtek: 

körülhatárolt létesítményben tartott állatok; 

tudományos célból; vagy védett vagy veszélyeztetett faj megőrzésével összefüggő célból 

tartott állatok, vagy 

korábban már hivatalosan ritka fajtaként regisztrált állatok; 

igazoltan magas genetikai, kulturális vagy oktatási értéket képviselő állatok; 

lófélék (Afrikai lópestis és takonykór). 
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Előzetes takarítás és fertőtlenítés 

A felhatalmazáson alapuló rendelet megtartja az előzetes takarítás és 

fertőtlenítés’ eddig ismert fogalmát, mint a korlátozás alatt álló területen 

érvényben lévő intézkedések kezdőpontját. 

A ‘végső takarítás és fertőtlenítés’ fogalma szintén megmarad, mint az 

újratelepítés előtti várakozási idő kezdőpontja a fertőzött létesítményekben. 
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Járványügyileg érintett létesítmények 
(kontaktgazdaságok) és más 
releváns helyszínek azonosítása, beleértve 
a szállítóeszközöket 

‘járványügyi nyomozás keretében’: AHL 57. kiegészítő cikke 

Nyomonkövetési időszak a gyanú felmerülésétől visszafelé számolva 

Biztonságos termékek kivételek lehetnek ez alól 
(részletek VII mellékletben, az OIE szárazföldi szabályzatára alapozva) 

tej szm és kecske ragadós tüdőlobja esetén 

A hatóságnak intézkedéseket kell hoznia ezekben a kontaktgazdaságokban és helyszíneken, a 

járványügyi kapcsolat jellegétől függően 



  

 

 

  

-- European 1 
Commission 

Korlátozás alatt álló körzet 

Jegyzékbe vett állatfajok és termékeik szállítóeszközeire vonatkozó követelmények 

23. Derogációk a korlátozás alatt álló körzetben 

22. Intézkedések a korlátozás alatt álló körzetben 

21. Létesítmények a korlátozás alatt álló körzetben 
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Létesítmények a korlátozás alatt álló területen 

Korlátozás alatt álló terület = védőkörzet + megfigyelési körzet + t o v á b b i 
korlátozás alatt álló területek (opcionális) 

Mérete: V . Mellékletben minden A kategóriás betegségre 

Korlátozás alatt álló körzet létesítményeire vonatkozó derogációk: a hatóság dönthet úgy, hogy nem 

hoz létre korlátozás alá eső körzetet, ha a kitörésekre igaz: 

a) Létesítmények a 13(2) cikk szerint (e) Ideiglenes összegyűjtési műveletek vagy 

(pl.állatkert stb) 
(b) keltetők; 

ideiglenes kiállítások vagy állatorvosi 
kezelés céljából ott tartott állatok; és 

(c) élelmiszer- és a takarmányipari (f) Bármely más helyszín, ami nem létesítmény. 

vállalkozások, határátkelőhelyek, 

állati melléktermékekkel foglalkozó létesítmények; 

(d) szállítóeszköz; 



 

-- European 1 
Commission 

Intézkedések a korlátozás alatt álló körzetben 

Létesítmények 

számbavétele 
Megelőző leölés 

vagy vágás lehetősége 

Állati eredetű 

melléktermékek 
szállítására vonatkozó 

szabályok, 

bizonyítványok 

Korlátozás alatt álló 

körzeten való 

átszállítás feltételei-

tranzit 
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Derogációk a korlátozás alatt álló körzetben: 
‘a rugalmassági cikk’ 

A hatóság derogációkat adhat az összes intézkedés alól a korlátozás alá eső területen, 

a szükséges mértékben és kockázatbecslés után: 

Akiegészítő korlátozás alá eső területen : 21(1)(c) cikk; 

ha a hatóság úgy dönt, hogy létrehozza a korlátozás alá eső területet, A kategóriás 
betegség esetén, a 21(3) cikk szerinti létesítményben vagy helyszínen (keltető, gyűjtő, 
takarmányüzem, szállítóeszköz stb.) 

ha a kitöréssel érintett létesítményben maximum 50 fogságban tartott madár van 

a 21(3) cikk szerinti létesítményben vagy helyszínen (keltető, gyűjtő, takarmányüzem, 
szállítóeszköz stb.) 



  

 

 

 

 

határállomáson stb

European 1 
Commission 

Védőkörzet 

39. Az intézkedések időtartama a védőkörzetben 

38. Intézkedések az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozásokban, melléktermék üzemekben, 

29 - 37. Bizonyos mozgatások engedélyezésének  speciális feltételei 

28. Derogációkra vonatkozó általános feltételek 

27. Tilalmak a védőkörzetben 

26. Hatósági állatorvosi látogatás a védőkörzetben lévő létesítményekben 

25. Intézkedések a védőkörzetben lévő létesítményekben 
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Hatósági állatorvosi látogatás a védőkörzetben lévő 
létesítményekben 

Minden létesítmény, ami a védőkörzetben van és jegyzékbe vett fajokat tart, 
hatósági állatorvos által látogatott kell, hogy legyen 

Ha a védőkörzet sugara nagyobb, mint 3 km (bőrcsomósodáskór, afrikai lópestis, 
rift-völgyi láz), a hatóság dönthet úgy, hogy elég csak reprezentatív számú 

létesítményt látogatni 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DAon 
movements of 

products within 
the Union under 

Article 166 of 
AHL 

European 1 
Commission 

Tilalmak a védőkörzetben 

Tevékenysé 
gek, 

mozgatások, 

transzport 

tilalma az V. 

melléklet 

szerint 

Derogáció 

lehető-

sége 
bizonyos 

tilalmakra 

Általános 
feltételek 

+ 

Speciális 
feltételek 

Bizonyos 

tevékenysé 
gek, 

mozgatások 
sok és 
transzport 

engedélyez 
ése 

Általános 
mentesség 
ek 

bizonyos 

termékekre 

Bizonyítv 
ány, hogy 
elhagy-

hatja a 

korlátozá 
s alatt 

álló 
területet 
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Tilalmak a védőkörzetben 

Tilalom alá eső termékek, 

derogációk lehetősége 

Tilalmak alól mentesülnek 

az alábbi feltételek esetén: 

A termelés, tárolás, 

transzport a ki nem 

szállítható termékektől 
elkülönítve történt, 

+ 

kiszállításhoz megfelelő 

jelöléssel vannak ellátva 

Ha a feltételek nem teljesülnek 

Tilalom alá eső termékek 

Minden más termék 

A védőkörzeten kívül tartott 
állatokból származó termékek 

Megfelelően 
kezelt termékek 

A nyomonkövetési 
időszak előtt készült 
termékek 

Biztonságos 

termékek 

Származtatott 
termékek(derived 

products) 

A védőkörzetben 

előállított vagy 
feldolgozott 

termékek 
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Commission *In accordance with R(EU) No 853/2004

Tilalmak a védőkörzetben 

A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (I) 

A védőkörzetben készült, de a 

körzeten kívülről származó 
állatból származó hústermékek 

A védőkörzetben készült, de a 

körzeten kívülről származó 
állatból származó hústermékek 

A védőkörzetben készült, de a 
körzetben a nyomonkövetési időszak 

előtt tartott állatból származó 
hústermékek 

A védőkörzetben készült, de a 
körzetben a nyomonkövetési időszak 

előtt tartott állatból származó 

hústermékek 

elkülönítve és jelölve 

nincs elkülönítve 
és/vagy jelölve* 

elkülönítve és jelölve 

nincs elkülönítve és 
jelölve* 

Nem tiltott, 

bizonyítvány kell 

Tiltott, nincs 

derogáció 

Nem tiltott, 

bizonyítvány kell 

Tiltott, nincs 

derogáció 

*Összhangban az EU 853/2004-

es rendeletével 
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Tilalmak a védőkörzetben 

A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (II) 

A védőkörzetben 
készült, a 
körzetben tartott 
állattól származó 
termékek 

A védőkörzetben 
készült, a 
körzetben tartott 
állattól származó 
termékek 

A védőkörzetben 
készült, a 
körzetben tartott 
állattól származó 
termékek 

VI melléklet 

szerint 

kezelve 

VI melléklet 

szerint 

kezelve 

Nincs kezelve 

a VI melléklet 

szerint 

elkülönítve 

és jelölve* 

nincs 

elkülönítve 
és/vagy 
jelölve* 

Tiltott, 

nincs 

derogáció 

Nem tiltott, 

bizonyítvány 
kell 

Tiltott, 

nincs 

derogáció 

*Összhangban az EU 853/2004-

es rendeletével 



Conditions to be fulfilled to authorise movements of animals 

kept inside the PZ to a slaughterhouse 

Tilalmak a védőkörzetben 
Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzetben tartott állatokat a 

vágóhídra lehet szállítani 

Általános feltételek 
(28. cikk) 

• Kockázatbecslés 
• Klinikai vizsgálatok & mintázás 
• Kijelölt útvonal 
• Kijelölt fogadó létesítmény 

A szállítóeszközök és a 
szállítás feltételei 

(24. cikk) 

• Szivárgásmentes 

• takarítás és fertőtlenítés 
előtte és utána 
• Rovarok és rágcsálók kontrollálása, 
ha szükséges 
• Járványvédelmi intézkedések az 
egész szállítási folyamat alatt 

Speciális feltételek 
(29.1 és 29.2 cikkek) 

• A vágóhíd helye 
• Szállítóeszközök lezárása 
plombával 

• Hatóság kötelességei a 
vágóhídon 
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Conditions to be fulfilled to authorise movements of animals 

kept outside the PZ to a slaughterhouse in the PZ 

Tilalmak a védőkörzetben 
Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzeten kívül tartott 

állatokat a védőkörzetben lévő vágóhídra lehet szállítani 

Általános feltételek 
(28. cikk) 

A szállítóeszközök és a 
szállítás feltételei 

(24. cikk) 

• Kockázatbecslés 
• Klinikai vizsgálatok & 
Mintázás 
• Kijelölt útvonal 
• kijelölt fogadó 
létesítmény 

• Szivárgásmentes 

• takarítás és fertőtlenítés 
előtte és utána 

• Rovarok és rágcsálók 
kontrollálása, ha szükséges 

• Járványvédelmi intézkedések 
az egész szállítási folyamat alatt 
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Speciális feltételek 
(29.3. cikk) 

• Állatok tartása és vágása 
szeparáltan történjen a 
védőkörzetből származó 
állatoktól 
• A friss hús elkülönítve a 
védőkörzetből származó 
állatokétól 
• szállítóeszközök takarítása 
és fertőtlenítése, hatósági 
felügyelet mellett 
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Tilalmak a védőkörzetben 

Feltételek védőkörzetben tartott patásoktól származó friss hús 
mozgatásának engedélyezéséhez 

Általános feltételek Speciális feltételek 
(28. cikk) (33. cikk) 

A szállítóeszközök és a 
szállítás feltételei 

(24. cikk) 

• Szivárgásmentes 

• takarítás és fertőtlenítés 
előtte és utána 
• Rovarok és rágcsálók kontrollálása, 
ha szükséges 
• Járványvédelmi intézkedések az 
egész szállítási folyamat alatt 

• Kockázatbecslés 
• A létesítmény hatósági állatorvos 
általi felügyelete 
• Gyanú nem áll fenn 
• Kijelölt útvonal 
• Kijelölt céllétesítmény 
• Elkülönítés a gyártás, 

feldolgozás, tárolás, szállítás 
során azoktól a termékektől, 

amelyek nem hagyhatják el a 

védőkörzetet 
• Megfelelő jelölés 
szükséges a védőkörzet elhagyásához 

• A feldolgozó célletesítményben 
kezelés szükséges (33.1.a cikk) 

• Jelölés a IX. ( 33.2.a cikk) 
melléklet 2. pontja szerint 

• Szállítászárt konténerben 

• A feldolgozó létesítmény 
helye 

• A feldolgozó létesítmény hatósági 
felügyelete 



  

   

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

  

 

 

  

  

      

-- European 1 
Commission 

Tilalmak a védőkörzetben 

Feltételek a védőkörzetben tartott szárnyasoktól származó friss hús 
mozgatásának engedélyezéséhez 

Általános feltételek Speciális feltételek 
(28. cikk) (33. cikk) 

A szállítóeszközök és a 
szállítás feltételei 

(24. cikk) 

• Szivárgásmentes 

• takarítás és 
fertőtlenítés előtte és 
utána 

• Rovarok és rágcsálók 
kontrolálása, ha szükséges 

• Járványvédelmi intézkedések 
az egész szállítási folyamat alatt 

• Kockázatbecslés 
• A létesítmény hatósági állatorvos 
általi felügyelete 
• Gyanú nem áll fenn 

• Kijelölt útvonal 
• Kijelölt céllétesítmény 
• Elkülönítés a gyártás, 

feldolgozás, tárolás, szállítás 
során azoktól a termékektől, 

amelyek nem hagyhatják el a 

védőkörzetet 
• Megfelelő jelölés 
szükséges a védőkörzet 
elhagyásához 

• Jelölés a IX. (33.1.b) 
melléklet 1. pontja szerint és nem 
másik tagállamba megy 

• Jelölés a IX: (Article 33.2.a) 
melléklet 2. pontja szerint 

• Szállítászárt konténerben 

• A feldolgozó létesítmény 
helye 

• A feldolgozó létesítmény hatósági 
felügyelete 
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Megfigyelési körzet 

55. Derogációk a szállítási tilalmak alól a korlátozás alatt álló területeken 

55. Az intézkedések időtartama a megfigyelési körzetben 

54. Intézkedések az élelmiszer- és a takarmányüzemekben, melléktermék üzemekben, határállomásokon. stb 

44 - 53 . A szállítások engedélyezésének speciális feltételei 

43. Általános feltételek a derogációkhoz 

42. Tilalmak a megfigyelési körzetben 

41. A hatósági állatorvos látogatásai a megfigyelési körzet létesítményeiben 

40. A megfigyelési körzet létesítményeire vonatkozó intézkedések 
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Speciális feltételek a megfigyelési 

körzetbe/körzetből történő szállítások 

engedélyezésére 

A szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a hatóságnak a derogációk tekintetében és a 

megfigyelési körzetből származó állatok és termékeik szállításával kapcsolatos követelmények 

kevésbé lesznek szigorúak 

45(2) cikk új lehetőségeket biztosít: 

Kockázatértékelés elvégzését követően az illetékes hatóság engedélyezheti a jegyzékbe foglalt fajokhoz 
tartozó tartott patásoknak egy a megfigyelési körzetben vagy azon kívül található, ugyanazon ellátási lánc 
részét képező létesítménybe történő mozgatását, ha az a termelési ciklusnak a levágás előtti lezárása 

céljából történik. Ha a rendeltetési létesítmény a megfigyelési körzeten kívül található, az illetékes hatóság 
a létesítményben a 40. cikkben, a 41. cikkben és 42. cikkben foglalt intézkedéseket alkalmazza, amíg a 

származási megfigyelési körzetben még fenn vannak tartva a járványvédelmi intézkedések az 55. cikkben 

foglaltaknak megfelelően. 
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A megfigyelési körzetben alkalmazott 

intézkedések időtartama 

Y-X nap 

Y nap 

X nap 
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Korlátozás alatt álló területen 

lévő létesítmény újratelepítése 

61. Fertőzött létesítményben az újratelepítés, és a korlátozó intézkedések vége 

60. Egyéb követelmények az újratelepítéshez 

59. létesítmények jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó tartott állatokkal való újratelepítésének követelményei 

58. Derogációk az élelmiszer- és a takarmányipari vállalkozások , gyűjtők , határállomások stb. esetén 

57. Az újratelepítés engedélyezésének feltételei 
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Feltételek a korlátozás alatt álló területen lévő 
létesítmények újratelepítéséhez 

végső tisztítás, 

fertőtlenítés 

Nyomonkövet 
ési időszak 

újratelepítésének 
engedélyezése 

A fertőzött 
létesítmény Kivéve: 

- legelők 
- C&D nem teljesen 

befejezett (min. 3 hónap) 
- élelmiszer- és a takarmányüzem, 

gyűjtők, határáll., mellékterméküzem 
vagy egyéb más helyek - 24 óra után 
lehet újra állatot hozni 
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Betegség leküzdő intézkedések 
vadállatokban 

67. Intézkedések időtartama a fertőzött területen 

66. Operatív szakértői csoport 

65. A fertőzött területen alkalmazott kiegészítő intézkedések 

64. A fertőzött területen alkalmazott intézkedések 

63. Intézkedések A kategóriás betegség jegyzékbe foglalt vadállatban való megerősítése esetén 

62. Intézkedések gyanú esetén, jegyzékbe foglalt vad fajnál 
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Betegség leküzdő intézkedések 
vadállatokban 

Operatív szakértői csoport 

A hatóság létrehozhat fertőzött területet, ahol: 
- megerősített járványvédelmi intézkedések vannak 
- vad állatok és termékeik mozgatása tiltott 

- állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítva lettek vagy 

feldolgozásra kerültek a 1069/2009 rendelet szerint 

- Egyéb intézkedések (opcionális): tartott állatok mozgatásának 
szabályozása, 

vadászat, állat-etetés tiltása, felszámolási program 

Megerősítés 

Az intézkedések időtartama függ a járványügyi helyzet alakulásától 

Gyanú 

Vizsgálat 
(post-mortem 
vizsgátatok 
elhullott és 
kilőtt 

állatoknál) 



  
  

Bizottság (EU) 2020/2154-as felhatalmazáson 
Alapuló rendelete, szárazföldi állatoktól 
származó állati eredetű termékek Unión belüli 
mozgatására vonatkozó állategészségügyi, 
bizonyítványkiállítási és bejelentési 
követelmények tekintetében történő 
kiegészítéséről 
Kiegészítő cikkek: AHL 166, 168 és 169 
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D 

D 

D 

Tárgya és hatálya 

A felelős személyek kötelességei a vészhelyzeti intézkedések vagy forgalmi korlátozás alá 

eső létesítményekből, élelmiszerüzemekből vagy területekről származó állati eredetű 

termékek Unión belüli szállítására vonatkozóan: (EU) 2016/429 rendelet, 166(2) cikk; 

Az állategészségügyi követelményekről információ a (EU) 2016/429 rendelet, 167(1) cikk szerint, 

(állategészségügyi bizonyítvány); 

Egy szállítmány egy másik tagállamba történő szállításának előzetes 

bejelentéséhez szükséges információk: (EU)2016/429 rendelet, 169(1) cikk szerint 

Vészhelyzeti eljárások a szállítmányok előzetes bejelentéséhez 
(EU) 2016/429 rendelet 169(1) cikk szerint) p l . áramkimaradás vagy a 

TRACES egyéb zavara esetén 
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Felelős személyek kötelességei az állati 
eredetű termékek szállítására vonatkozóan 

Békeidőben 

• Nincs AHL általi 

állategészségügyi kötezettség 
• 2002/99 irányelv hatályát 
vesztette!!! 

Vészhelyzeti intézkedések 

vagy forgalmi korlátozások 
((EU) 2016/429 rendelet 

166(2) cikkben említett) 
• Állati eredetű termékek szállítását az előállításuk 
helyén a hatóság engedélyezte 

• A z állati eredetű szállítmányoknak 
teljesíteniük kell a szállítás 
engedélyezésének feltételeit 

• Mindig kísérnie kell állategészségügyi 
bizonyítványnak (élelmiszer 

bizonyítványminta a végrehajtási 
rendeletben) 



 
 

A Bizottság(EU)2020/… [SANTE/2020/7144] 
felhatalmazáson alapuló rendelete az 
állatgyógyászati készítmények használatáról a 
jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésében és 
leküzdésében 

AHL, kiegészítő 47(1). cikke 
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Circumstances 
under which  VMPs 

can be used

Who is the 
responsible to 

decide when to use 
VMPs

Which VMPs can 
be used

Preconditions

Implementation
Measures (prohibitions) 

in the vaccination zone

Recovery of the 
previous animal health 

status

Megközelítés 

Az állatgyógyászati készítmények jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és 
leküzdésére való használatának szabályai ( I. rész) 

Állatgyógyászati készítmények A kategóriás betegségek megelőzésére és 
leküzdésére való használatának szabályai (II. rész) 

Stratégia 

Betegség- és készítményspecifikus szabályok 
(III. rész) 

Előfeltételek 

Végrehajtás 
Intézkedések (tiltások) a 

vakcinázott területen 

A korábbi 

állategészségügyi 
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Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete, 
EU-s vakcina bankok menedzsmentje 

AHL 48(3) cikk 

Bizottság (EU) végrehajtási rendelete, 

az EU-s vakcina bankokra vonatkozó szabályok 
AHL 50(1) cikk 



    

 

 

 

D 

D 

D 

D 

European 1 
commission 

EU vakcina bankok (I) 

AHL 48 – 51 cikkei: Uniós antigén, vakcina- és diagnosztikai reagens bankok 

• azokra az A kategóriás betegségekre, amelyeknél a vakcinázás nem tiltott 

• készletek elégséges mennyisége 

megfelelő antigének, vakcinák, oltócsíra-törzsanyagok és 
diagnosztikai reagensek 

készenléti tervek keretében felbecsült tagállami szükségletek; 

O a készletek rendszeresen feltöltése és kellő időben való pótlása 

o összhangban a biológiai védelmi, biológiai biztonsági és biológiai elszigetelési előírásokkal 

O bizalmas információk 

AHL 52 cikk: Nemzeti antigén, vakcina és diagnosztikai reagens bankok 
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EU vakcina bankok (II) 

Felhatalmazáson alapuló rendelet– AHL 48(3) cikk 

Kidolgozás 

alatt 

1. szabályok a managementre, tárolásra, az antigén, vakcina és 

diagnosztikai reagens készletek pótlására, különösképpen: 

a. Az antigének, vakcinák és a diagnosztkai reagensek tulajdonságai 

b. Az antigének, vakcinák és a diagnosztkai reagensek tárolása 

c. Antigénkészítmények vakcinákká alakítása 
d. A fogyó készletek pótlása 
e. Antigének lehetséges visszavétele az érvényességük lejárta után 
f. Antigének/vakcinák megsemmisítése/ártalmatlanítása 

2. Biológiai védelmi, biológiai biztonsági és biológiai elszigetelési követelmények 
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EU vakcina bankok (III) 

Végrehajtási rendelet– A H L 50(1) cikk 

Kidolgozás 

alatt 

1. Eredeti állapot megőrzése: uniós ragadós száj- és körömfájás, 

és klasszikus sertéspestis bankok 
2. Rendelkezések, melyek lehetővé teszik az uniós antigén- és vakcinabankok és 
diagnosztikai reagensek használatát más A kategóriás betegségekkel szemben 

3. Az antigén és a vakcina típusára és a mennyiségére vonatkozó követelmények 

4. Készletekre, tárolásra és pótlásra vonatkozó követelmények 

5. A vakcinák, diagnosztikai reagensek rendelkezésre bocsátásának, szállításának menete 
6. Az antigének, vakcinák, diagnosztikai reagensek felvétele az uniós bankokba, 
és a hozzáférés szabályai 
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	stb. jelenik meg 
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	A hatóság hivatalosan megerősíti az A kategóriás betegség kitörését a tartott, szárazföldi állatoknál, ha az eset megerősítést nyer az (EU) 2020/689-as felhatalmazáson alapuló rendeletének 9(2), (3) és (4) cikkei alapján: 
	Az illetékes hatóság egy jegyzékbe foglalt betegség vagy új betegség megerősített eseteként sorol be egy állatot vagy állatok egy csoportját, ha: 
	a) 
	a) 
	a) 
	a betegség kórokozóját – a vakcinatörzsek kivételével – izolálták az állatból vagy az állatok csoportjából vett mintában; 

	b) 
	b) 
	a kórokozóra jellemző antigént vagy nukleinsavat, amely nem vakcinázás következményeként van jelen, azonosították egy olyan állatból vagy állatok egy olyan csoportjából származó mintában, amely a betegségre utaló klinikai tüneteket mutatja, vagy járványügyi kapcsolatban áll egy gyanús vagy megerősített esettel; vagy 

	c) 
	c) 
	egy indirekt diagnosztikai módszer pozitív eredményt mutatott – nem vakcinázás következményeként – egy olyan állatból vagy állatok egy olyan csoportjából származó mintában, amely a betegségre utaló klinikai tüneteket mutatja, vagy járványügyi kapcsolatban áll egy gyanús vagy megerősített esettel. 


	Derogációk a leölésre vonatkozóan 
	Figure
	A felhatalmazáson alapuló rendelet biztosítja a lehetőséget a hatóságnak, hogy engedélyezzen derogációkat, kockázatelemzést követően. A derogációk hatálya szélesebb, mint amit a korábbi szabályok lefedtek: 
	körülhatárolt létesítményben tartott állatok; tudományos célból; vagy védett vagy veszélyeztetett faj megőrzésével összefüggő célból 
	tartott állatok, vagy 
	korábban már hivatalosan ritka fajtaként regisztrált állatok; 
	igazoltan magas genetikai, kulturális vagy oktatási értéket képviselő állatok; 
	lófélék (Afrikai lópestis és takonykór). 
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	Előzetes takarítás és fertőtlenítés 
	Figure
	A felhatalmazáson alapuló rendelet megtartja az előzetes takarítás és fertőtlenítés’ eddig ismert fogalmát, mint a korlátozás alatt álló területen érvényben lévő intézkedések kezdőpontját. 
	A ‘végső takarítás és fertőtlenítés’ fogalma szintén megmarad, mint az újratelepítés előtti várakozási idő kezdőpontja a fertőzött létesítményekben. 
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	Járványügyileg érintett létesítmények (kontaktgazdaságok) és más releváns helyszínek azonosítása, beleértve a szállítóeszközöket 
	‘járványügyi nyomozás keretében’: AHL 57. kiegészítő cikke 
	Nyomonkövetési időszak a gyanú felmerülésétől visszafelé számolva Biztonságos termékek kivételek lehetnek ez alól (részletek VII mellékletben, az OIE szárazföldi szabályzatára alapozva) 
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	A hatóságnak intézkedéseket kell hoznia ezekben a kontaktgazdaságokban és helyszíneken, a 
	járványügyi kapcsolat jellegétől függően 
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	Jegyzékbe vett állatfajok és termékeik szállítóeszközeire vonatkozó követelmények 23. Derogációk a korlátozás alatt álló körzetben 22. Intézkedések a korlátozás alatt álló körzetben 21. Létesítmények a korlátozás alatt álló körzetben 
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	Létesítmények a korlátozás alatt álló területen 
	Figure
	Korlátozás alatt álló terület = védőkörzet + megfigyelési körzet + további 
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	korlátozás alatt álló területek (opcionális) 
	Mérete: V . Mellékletben minden A kategóriás betegségre Korlátozás alatt álló körzet létesítményeire vonatkozó derogációk: a hatóság dönthet úgy, hogy nem 
	hoz létre korlátozás alá eső körzetet, ha a kitörésekre igaz: 
	a) Létesítmények a 13(2) cikk szerint 
	a) Létesítmények a 13(2) cikk szerint 
	a) Létesítmények a 13(2) cikk szerint 
	(e) Ideiglenes összegyűjtési műveletek vagy 

	(pl.állatkert stb) (b) keltetők; 
	(pl.állatkert stb) (b) keltetők; 
	ideiglenes kiállítások vagy állatorvosi kezelés céljából ott tartott állatok; és 

	(c) élelmiszer-és a takarmányipari 
	(c) élelmiszer-és a takarmányipari 
	(f) 
	Bármely más helyszín, ami nem létesítmény. 

	vállalkozások, határátkelőhelyek, 
	vállalkozások, határátkelőhelyek, 


	állati melléktermékekkel foglalkozó létesítmények; 
	(d) szállítóeszköz; 
	Sect
	Figure

	Intézkedések a korlátozás alatt álló körzetben 
	Figure
	Létesítmények számbavétele Megelőző leölés vagy vágás lehetősége Állati eredetű melléktermékek szállítására vonatkozó szabályok, bizonyítványok Korlátozás alatt álló körzeten való átszállítás feltételei-tranzit 
	Sect
	Figure

	Derogációk a korlátozás alatt álló körzetben: 
	‘a rugalmassági cikk’ 
	‘a rugalmassági cikk’ 
	Figure
	A hatóság derogációkat adhat az összes intézkedés alól a korlátozás alá eső területen, a szükséges mértékben és kockázatbecslés után: 
	Akiegészítő korlátozás alá eső területen : 21(1)(c) cikk; 
	Akiegészítő korlátozás alá eső területen : 21(1)(c) cikk; 
	Akiegészítő korlátozás alá eső területen : 21(1)(c) cikk; 

	ha a hatóság úgy dönt, hogy létrehozza a korlátozás alá eső területet, A kategóriás 
	Figure

	betegség esetén, a 21(3) cikk szerinti létesítményben vagy helyszínen (keltető, gyűjtő, takarmányüzem, szállítóeszköz stb.) 
	ha a kitöréssel érintett létesítményben maximum 50 fogságban tartott madár van 
	Figure

	a 21(3) cikk szerinti létesítményben vagy helyszínen (keltető, gyűjtő, takarmányüzem, szállítóeszköz stb.) 
	Sect
	Figure

	Védőkörzet 
	Figure
	39. Az intézkedések időtartama a védőkörzetben 38. Intézkedések az élelmiszer-és takarmányipari vállalkozásokban, melléktermék üzemekben, 29 -37. Bizonyos mozgatások engedélyezésének speciális feltételei 28. Derogációkra vonatkozó általános feltételek 27. Tilalmak a védőkörzetben 26. Hatósági állatorvosi látogatás a védőkörzetben lévő létesítményekben 25. Intézkedések a védőkörzetben lévő létesítményekben 
	Hatósági állatorvosi látogatás a védőkörzetben lévő létesítményekben 
	Figure
	Minden létesítmény, ami a védőkörzetben van és jegyzékbe vett fajokat tart, 
	hatósági állatorvos által látogatott kell, hogy legyen 
	Ha a védőkörzet sugara nagyobb, mint 3 km (bőrcsomósodáskór, afrikai lópestis, 
	Figure

	rift-völgyi láz), a hatóság dönthet úgy, hogy elég csak reprezentatív számú létesítményt látogatni 
	Figure
	Tilalmak a védőkörzetben 
	Figure
	Tevékenysé gek, mozgatások, transzport tilalma az V. melléklet szerint 
	Derogáció lehető-sége bizonyos tilalmakra Általános feltételek + Speciális feltételek Bizonyos tevékenysé gek, mozgatások sok és transzport engedélyez ése 
	Derogáció lehető-sége bizonyos tilalmakra Általános feltételek + Speciális feltételek Bizonyos tevékenysé gek, mozgatások sok és transzport engedélyez ése 
	Általános mentesség ek bizonyos termékekre 
	Figure
	Bizonyítv ány, hogy elhagy-hatja a korlátozá s alatt álló területet 

	Tilalmak a védőkörzetben 
	Tilalom alá eső termékek, derogációk lehetősége 
	Tilalom alá eső termékek, derogációk lehetősége 
	Tilalmak alól mentesülnek az alábbi feltételek esetén: 
	A termelés, tárolás, 
	transzport a ki nem 
	szállítható termékektől elkülönítve történt, 
	+ 
	kiszállításhoz megfelelő jelöléssel vannak ellátva 
	Ha a feltételek nem teljesülnek 
	Tilalom alá eső termékek 
	Minden más termék 
	A védőkörzeten kívül tartott állatokból származó termékek Megfelelően kezelt termékek A nyomonkövetési időszak előtt készült termékek Biztonságos termékek 
	Származtatott termékek(derived products) 

	Figure
	A védőkörzetben előállított vagy 
	feldolgozott 
	feldolgozott 
	termékek 

	Tilalmak a védőkörzetben 
	Figure
	A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (I) 
	A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (I) 
	A védőkörzetben készült, de a körzeten kívülről származó állatból származó hústermékek A védőkörzetben készült, de a körzeten kívülről származó állatból származó hústermékek A védőkörzetben készült, de a körzetben a nyomonkövetési időszak előtt tartott állatból származó hústermékek A védőkörzetben készült, de a körzetben a nyomonkövetési időszak előtt tartott állatból származó hústermékek 
	elkülönítve és jelölve 
	nincs elkülönítve és/vagy jelölve* 
	elkülönítve és jelölve 
	nincs elkülönítve és jelölve* 

	Nem tiltott, 
	bizonyítvány kell 
	Tiltott, nincs 
	derogáció 
	Nem tiltott, 
	bizonyítvány kell 
	Tiltott, nincs 
	derogáció 
	*Összhangban az EU 853/2004es rendeletével 
	-

	Tilalmak a védőkörzetben 
	Figure
	A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (II) 
	A védőkörzetben készült hús és tejtermékek szállítása (II) 
	A védőkörzetben készült, a körzetben tartott állattól származó termékek A védőkörzetben készült, a körzetben tartott állattól származó termékek A védőkörzetben készült, a körzetben tartott állattól származó termékek 
	VI melléklet 
	szerint kezelve 
	VI melléklet 
	szerint kezelve 
	Nincs kezelve a VI melléklet szerint 
	elkülönítve és jelölve* 
	nincs 
	elkülönítve és/vagy jelölve* 
	Tiltott, nincs 
	derogáció 

	Nem tiltott, 
	bizonyítvány 
	kell 
	kell 
	Tiltott, nincs 

	derogáció 
	*Összhangban az EU 853/2004es rendeletével 
	-

	Sect
	Figure
	Figure

	Tilalmak a védőkörzetben 
	Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzetben tartott állatokat a vágóhídra lehet szállítani 
	Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzetben tartott állatokat a vágóhídra lehet szállítani 

	Általános feltételek (28. cikk) • Kockázatbecslés • Klinikai vizsgálatok & mintázás • Kijelölt útvonal • Kijelölt fogadó létesítmény A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) • Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrollálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt Speciális feltételek (29.1 és 29.2 cikkek) • A vágóhíd helye • Szállítóeszközök lezárása plombával • Hatóság kötelességei a vágóhídon 
	Figure
	Tilalmak a védőkörzetben 
	Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzeten kívül tartott állatokat a védőkörzetben lévő vágóhídra lehet szállítani 
	Feltételek, melyek teljesülésével a védőkörzeten kívül tartott állatokat a védőkörzetben lévő vágóhídra lehet szállítani 

	Általános feltételek (28. cikk) A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) • Kockázatbecslés • Klinikai vizsgálatok & Mintázás • Kijelölt útvonal • kijelölt fogadó létesítmény • Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrollálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt 
	Speciális feltételek 
	(29.3. cikk) 
	• 
	• 
	• 
	Állatok tartása és vágása szeparáltan történjen a védőkörzetből származó állatoktól 

	• 
	• 
	A friss hús elkülönítve a védőkörzetből származó állatokétól 

	• 
	• 
	szállítóeszközök takarítása és fertőtlenítése, hatósági felügyelet mellett 


	Sect
	Figure

	Figure
	Tilalmak a védőkörzetben 
	Feltételek védőkörzetben tartott patásoktól származó friss hús mozgatásának engedélyezéséhez 
	Általános feltételek 
	Általános feltételek 
	Általános feltételek 
	Speciális feltételek 


	(28. cikk) 
	(28. cikk) 
	(28. cikk) 
	(33. cikk) 


	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 

	• Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrollálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt 
	• Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrollálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt 



	• 
	• 
	• 
	Kockázatbecslés 

	• 
	• 
	A létesítmény hatósági állatorvos általi felügyelete 

	• 
	• 
	Gyanú nem áll fenn 

	• 
	• 
	Kijelölt útvonal 

	• 
	• 
	Kijelölt céllétesítmény 

	• 
	• 
	Elkülönítés a gyártás, feldolgozás, tárolás, szállítás során azoktól a termékektől, amelyek nem hagyhatják el a védőkörzetet 


	• Megfelelő jelölés szükséges a védőkörzet elhagyásához 
	• 
	• 
	• 
	A feldolgozó célletesítményben kezelés szükséges (33.1.a cikk) 

	• 
	• 
	Jelölés a IX. ( 33.2.a cikk) melléklet 2. pontja szerint 

	•Szállítászárt 
	•Szállítászárt 
	konténerben 

	• 
	• 
	A feldolgozó létesítmény 


	helye 
	helye 

	• A feldolgozó létesítmény hatósági felügyelete 
	Sect
	Figure

	Figure
	Tilalmak a védőkörzetben 
	Feltételek a védőkörzetben tartott szárnyasoktól származó friss hús mozgatásának engedélyezéséhez 
	Általános feltételek 
	Általános feltételek 
	Speciális feltételek 

	(28. cikk) 
	(28. cikk) 
	(28. cikk) 
	(33. cikk) 


	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 
	A szállítóeszközök és a szállítás feltételei (24. cikk) 

	• Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrolálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt 
	• Szivárgásmentes • takarítás és fertőtlenítés előtte és utána • Rovarok és rágcsálók kontrolálása, ha szükséges • Járványvédelmi intézkedések az egész szállítási folyamat alatt 


	Figure

	• 
	• 
	• 
	Kockázatbecslés 

	• 
	• 
	A létesítmény hatósági állatorvos általi felügyelete 

	• 
	• 
	Gyanú nem áll fenn 

	• 
	• 
	Kijelölt útvonal 

	• 
	• 
	Kijelölt céllétesítmény 

	• 
	• 
	Elkülönítés a gyártás, feldolgozás, tárolás, szállítás során azoktól a termékektől, amelyek nem hagyhatják el a védőkörzetet 


	• Megfelelő jelölés szükséges a védőkörzet elhagyásához 
	Figure
	• 
	• 
	• 
	Jelölés a IX. (33.1.b) melléklet 1. pontja szerint és nem másik tagállamba megy 

	• 
	• 
	Jelölés a IX: (Article 33.2.a) melléklet 2. pontja szerint 

	•Szállítászárt 
	•Szállítászárt 
	konténerben 

	• 
	• 
	A feldolgozó létesítmény 


	Figure
	Figure
	Sect
	Figure
	helye 

	• A feldolgozó létesítmény hatósági felügyelete 
	Megfigyelési körzet 
	Figure
	55. Derogációk a szállítási tilalmak alól a korlátozás alatt álló területeken 55. Az intézkedések időtartama a megfigyelési körzetben 54. Intézkedések az élelmiszer-és a takarmányüzemekben, melléktermék üzemekben, határállomásokon. stb 44 -53 . A szállítások engedélyezésének speciális feltételei 43. Általános feltételek a derogációkhoz 42. Tilalmak a megfigyelési körzetben 41. A hatósági állatorvos látogatásai a megfigyelési körzet létesítményeiben 40. A megfigyelési körzet létesítményeire vonatkozó intézke
	Speciális feltételek a megfigyelési körzetbe/körzetből történő szállítások engedélyezésére 
	Figure
	A szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a hatóságnak a derogációk tekintetében és a 
	megfigyelési körzetből származó állatok és termékeik szállításával kapcsolatos követelmények kevésbé lesznek szigorúak 
	45(2) cikk új lehetőségeket biztosít: Kockázatértékelés elvégzését követően az illetékes hatóság engedélyezheti a jegyzékbe foglalt fajokhoz 
	tartozó tartott patásoknak egy a megfigyelési körzetben vagy azon kívül található, ugyanazon ellátási lánc részét képező létesítménybe történő mozgatását, ha az a termelési ciklusnak a levágás előtti lezárása céljából történik. Ha a rendeltetési létesítmény a megfigyelési körzeten kívül található, az illetékes hatóság a létesítményben a 40. cikkben, a 41. cikkben és 42. cikkben foglalt intézkedéseket alkalmazza, amíg a származási megfigyelési körzetben még fenn vannak tartva a járványvédelmi intézkedések az
	Sect
	Figure

	A megfigyelési körzetben alkalmazott intézkedések időtartama 
	Figure
	Y-X nap Y nap X nap 
	Korlátozás alatt álló területen lévő létesítmény újratelepítése 
	Figure
	61. Fertőzött létesítményben az újratelepítés, és a korlátozó intézkedések vége 60. Egyéb követelmények az újratelepítéshez 59. létesítmények jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó tartott állatokkal való újratelepítésének követelményei 58. Derogációk az élelmiszer-és a takarmányipari vállalkozások , gyűjtők , határállomások stb. esetén 57. Az újratelepítés engedélyezésének feltételei 
	Feltételek a korlátozás alatt álló területen lévő létesítmények újratelepítéséhez 
	Figure
	végső tisztítás, fertőtlenítés Nyomonkövet ési időszak újratelepítésének engedélyezése A fertőzött létesítmény 
	Kivéve: 
	-
	-
	-
	legelők 

	-
	-
	C&D nem teljesen 

	TR
	befejezett (min. 3 hónap) 

	-
	-
	élelmiszer-és a takarmányüzem, 

	TR
	gyűjtők, határáll., mellékterméküzem 

	TR
	vagy egyéb más helyek -24 óra után 

	TR
	lehet újra állatot hozni 


	Sect
	Figure

	Betegség leküzdő intézkedések vadállatokban 
	Figure
	67. Intézkedések időtartama a fertőzött területen 66. Operatív szakértői csoport 65. A fertőzött területen alkalmazott kiegészítő intézkedések 64. A fertőzött területen alkalmazott intézkedések 63. Intézkedések A kategóriás betegség jegyzékbe foglalt vadállatban való megerősítése esetén 62. Intézkedések gyanú esetén, jegyzékbe foglalt vad fajnál 
	Betegség leküzdő intézkedések vadállatokban 
	Figure
	Operatív szakértői csoport 
	A hatóság létrehozhat fertőzött területet, ahol: -megerősített járványvédelmi intézkedések vannak -vad állatok és termékeik mozgatása tiltott -állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítva lettek vagy feldolgozásra kerültek a 1069/2009 rendelet szerint 
	Figure

	-Egyéb intézkedések (opcionális): tartott állatok mozgatásának 
	szabályozása, vadászat, állat-etetés tiltása, felszámolási program 
	Megerősítés 
	Megerősítés 

	Az intézkedések időtartama függ a járványügyi helyzet alakulásától 
	Gyanú 
	Gyanú 
	Vizsgálat 
	(post-mortem vizsgátatok elhullott és kilőtt 
	állatoknál) 

	Bizottság (EU) 2020/2154-as felhatalmazáson Alapuló rendelete, szárazföldi állatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, bizonyítványkiállítási és bejelentési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
	Kiegészítő cikkek: AHL 166, 168 és 169 
	Figure
	Tárgya és hatálya 
	A felelős személyek kötelességei a vészhelyzeti intézkedések vagy forgalmi korlátozás alá 
	Figure

	eső létesítményekből, élelmiszerüzemekből vagy területekről származó állati eredetű termékek Unión belüli szállítására vonatkozóan: (EU) 2016/429 rendelet, 166(2) cikk; 
	Az állategészségügyi követelményekről információ a (EU) 2016/429 rendelet, 167(1) cikk szerint, 
	Figure

	(állategészségügyi bizonyítvány); 
	Figure
	Egy szállítmány egy másik tagállamba történő szállításának előzetes 
	bejelentéséhez szükséges információk: (EU)2016/429 rendelet, 169(1) cikk szerint 
	Vészhelyzeti eljárások a szállítmányok előzetes bejelentéséhez 
	Figure

	(EU) 2016/429 rendelet 169(1) cikk szerint) p l . áramkimaradás vagy a TRACES egyéb zavara esetén 
	Sect
	Figure

	Felelős személyek kötelességei az állati eredetű termékek szállítására vonatkozóan 
	Békeidőben 
	Békeidőben 
	Békeidőben 

	• Nincs AHL általi állategészségügyi kötezettség • 2002/99 irányelv hatályát vesztette!!! 
	• Nincs AHL általi állategészségügyi kötezettség • 2002/99 irányelv hatályát vesztette!!! 


	Vészhelyzeti intézkedések vagy forgalmi korlátozások ((EU) 2016/429 rendelet 166(2) cikkben említett) 
	• 
	• 
	• 
	Állati eredetű termékek szállítását az előállításuk helyén a hatóság engedélyezte 

	• 
	• 
	Az állati eredetű szállítmányoknak teljesíteniük kell a szállítás engedélyezésének feltételeit 


	• Mindig kísérnie kell állategészségügyi bizonyítványnak (élelmiszer bizonyítványminta a végrehajtási rendeletben) 
	Sect
	Figure

	A Bizottság(EU)2020/… [SANTE/2020/7144] felhatalmazáson alapuló rendelete az állatgyógyászati készítmények használatáról a jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésében és leküzdésében 
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