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ANIMAL HEALTH LAW

Állategészségügyi Kerettörvény
2016/429 (EU) rendelet



1. Betegségek jelentése

2. Felügyelet

• Felelős személyek kötelezettségei

• Egészségi állapot figyelemmel kísérése, termelési paraméterekben bekövetkező változás, 

abnormalis mértékű mortalitás

• Prevenciós célú állategészségügyi vizit

• Illetékes hatóság kötelezettségei

• A jegyzékbe foglalt és új betegségek (emerging diseases) jelenléte

3. Felszámolási programok

4. Mentesség státusz

2020/689 (EU) rendelet & AHL 18-42 cikkei
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ANIMAL HEALTH LAW

Állategészségügyi Kerettörvény
2016/429 (EU) rendelet

APAO Vízi állatokból származó termékek Felhatalmazáson alapuló rendelet (DR, DA)

G Szaporítóanyagok Végrehajtási rendelet(IR)
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kötelezettségeire 
vonatkozó derogációk ( A)



IV. rész: 2020/688 (EU) rendelete & 
(EU) 2020/990 rendelete

• szállítási feltételek mentesítési 

programokkal összefüggésben (B+C kat)

• Ebben a felhatalmazáson alapuló 

rendeletben:

ment. programban részt vevő, 

vagy mentes övezetekbe történő 

állatszállítás feltételei

• IV. rész: egy tagállamból egy ment.

programban részt vevő, vagy 

mentes tagállamba történő 

szállítás dokumentálandó feltételei

III. rész: 2020/687 (EU) rendelet

• Betegség-kontroll intézkedések

• Ebben a felhatalmazáson alapuló 

rendeletben a program 

végrehajtandó elemei szerepelnek

• III. rész, a mentes övezetek 

végrehajtandó elemei

(azonos a DA-ban lefektetettekkel)

Összefüggések egyéb jogi aktusokkal
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1. (EU) 2020/2002 bizottság végrehajtási rendelete jelentésekről, bejelentésről

• Betegség bejelentése: betegségek, határidők, értesítendő régiók

• Jelentések, felszámolási programok, Uniós felügyeleti programok

• Mentesség elismerése iránti kérelmek

• A számítógépes rendszer az Uniós bejelentésekhez – ADIS az ADNS helyett

2. (EU) 2020/690 bizottság végrehajtási rendelete uniós szintű felügyeleti programok és azok földrajzi 

hatálya; kompartmentek 

1. Uniós szintű felügyeleti programok: jelenleg csak madárinfluenza (HPAI és LPAI )

2. Kompartmentek: vízi állatok betegségei

3. Bizottság végrehajtási rendelete (EU) 2021/620) a mentes körzetek és jóváhagyott 

programjaik

Kiegészítő végrehajtandó jogi aktusok
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Diagnosztikai módszerek

• 2000/428/EC határozat: diagnosztikai módszerek: SVD

• 2002/106/EC határozat : diagnosztikai módszerek: KSP

• 2003/422/EC határozat : diagnosztikai módszerek: ASP

• 2006/437/EC határozat : diagnosztikai módszerek: AI

• 2015/1554 végrehajtási határozat: diagnosztikai módszerek: vízi állatok

Felügyelet

• 1266/2007 (EC) rendelet: kéknyelv

• 2008/896/EC határozat : kockázat alapú felügyelet-vízi állatok

Mentes területekről és elfogadott programokról szóló határozatok

• Hatályon kívül lettek helyezve az új végrehajtási rendelet által, ami ezeket felsorolja 

Bizottság végrehajtási rendelete (EU) 2021/620)

Felhatalmazási rendelettel egyidőben hatályukat vesztő

jogi aktusok

2021 áprilisától
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• Illetékes hatóságok kötelessége: A felügyelet megtervezése a jegyzékbe foglalt és 

az új betegségekre

• Általános követelmények:

• bejelentés

• A megnövekedett mortalitás kivizsgálása, a csökkent termelés, jelek, gyanú az

E kategóriás betegségekre vagy az újonnan megjelenő betegségekre

• Hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek során keletkezett információk 

felhasználása a felügyelet tervezésénél

Felügyelet

9



• Speciális követelmények az alábbi esetekben:

• Uniós szintű felügyeleti programok (csak szárazföldi állatok)

• Kötelező vagy opcionális mentesítési programok, mentesség fenntartása

• Betegség- kontrol intézkedések

• Szállítás (kereskedelem-import)

• Létesítmények jóváhagyása

• Kockázat alapú felügyelet (csak vízben élő állatok)

• Önkéntes felügyeleti programok C kategóriájú betegségekhez (csak vízi állatok) 

Felügyelet
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A jelenlegi megközelítéstől egy rugalmasabb megközelítésig

1. Speciális szabályok és útmutatók az EURL és a Bizottság honlapján

2. OIE kézikönyvek/manuals

3. 34. cikk of OCR ( official control regulation 2017/625)

• Nemzeti szabályok. 

Nemzeti szabályok hiányában, az NRL által ajánlott, nemzetközi standardok szerint validált módszerek

• laborok által validált módszerek

• Szükség esetén az NRL (annak hiányában más kijelölt labor) esetlegesen nem validált

módszereket is használhat 

4. Diagnosztikai módszerek a mentességek eléréséhez és fenntartásához a III. és VI. mellékletben 

találhatóak

Diagnosztikai módszerek
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Általános
• gyanú

• Klinikai, post mortem, laboratóriumi vizsgálatok vagy eredmények egy olyan diagnosztikai módszer által,

ami az adott betegségre utal

• Epidemiológiai kapcsolat egy megerősített esettel

• megerősítés

• Izoláció (kivéve vakcina törzsek)

• Azok az állatok amik klinikai jeleket mutatnak vagy epidemiológiai kapcsolatuk van egy gyanús

vagy igazolt esettel:

• Beazonosított antigén vagy nukleinsav (kivéve vakcina törzsek)  vagy

• Pozitivitás egy indirekt diagnosztikai módszerrel (kivéve vakcina törzsek)

Speciális esetdefiníciók: HPAI, LPAI, Newcastle :I. melléklet /vízi állatok 

betegségei:VI. melléklet

Eset definíció
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• Kötelező illetékes hatósági felügyelet az Unió számára releváns betegségeknél

(AHL 28. cikk)

• Kezdetben, csak a HPAI (és LPAI)

• Benyújtás a Bizottság számára, jóváhagyás nélkül (AHL 28. cikk)
• A tartalma a AI Uniós felügyeleti programnak: (EU) 2020/689

rendelet II. melléklet

• Információ a benyújtáshoz és a jelentési kötelezettségről

((EU) 2020/689 rendelet, 11. cikk) 

• Határidők: (EU) 2020/2002 bizottság végrehajtási rendelete
• Benyújtás: Május 31

• Jelentés: Március 15

Uniós szintű felügyeleti programok
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• HPAI korai észlelése baromfiban

• HPAI korai észlelése vad madarakban: a célpopulációk EURL weben

• HPAI észlelése olyan baromfi fajokban, amelyek nem mutatnak szignifikáns 

klinikai tüneteket: a célpopulációk meghatározásra kerültek

A célpopulációk meghatározásra kerültek.
• Az LPAI észlelése ami terjedhet az állományok között:

• Zoonotikus kockázattal összefüggő tudásanyag növelése

• Mintavétel és laboratóriumi tesztelési módszerek

Madárinfluenza Uniós szintű felügyeleti 

program

14
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Felszámolási programok
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• B kategóriás betegségek (kötelezően) és C kategóriás betegségek (opcionálisan)

• Regionális hatáskör: Tagállamok, zónák vagy kompartmentek (csak vízi állatoknál)

• Zóna (szárazföldi állatok): közigazgatási egység, amely minimum 2000 km2 területű és 

magába foglal legalább egy bejelentési és jelentéstételi régiót ( AHL 21.cikk szerint)

• Zóna (vízi állatok): összefüggő vízi rendszer különböző egészségügyi státusszal a különböző

betegségekre vonatkozóan vagy olyan betegségre vonatkozóan, ami a következő 

felsorolásban említésre kerül

(i) Torkolat vagy tó teljes vízgyűjtője

(ii) Több mint egy vízgyűjtő terület

(iii) Vízgyűjtő része a forrástól a torkolatig, amit védenek a bevezetőben említett betegség(ek)től

(iv) Olyan partmenti terület része, ami földrajzilag elhatárolt

(v) Olyan torkolat, ami földrajzilag elhatárolt



Kompartment:

• subpopulációk

• egy vagy több vízi létesítmény tartalmazza

Felszámolási programok (vízi állatok)
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• közös biológiai védelmi menedzsment rendszer

• meghatározott egészségügyi státusz

• megfelelő betegség kontroll és a biológiai védelmi intézkedések alkalamzandók

Lehet független a körülvevő vizektől, vagy függhet az egészségügyi státusza tőlük



• Határidők (EU) 2020/2002 bizottság végrehajtási rendelete a jelentéstételről

• benyújtás: május 31 (kötelező pr.) –bármikor (opcionális pr.)

• Jelentés: április 30

Felszámolási programok
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• Célok: középfokú és végső előrehaladást mutat a felszámolás vagy annak teljesítése irányában

• Időtartam: az opcionális programokra maximum 6 év

• Tartalma a benyújtott programoknak és jelentéseknek

((EU) 2020/2002 bizottság végrehajtási rendelete)



Felszámolási programok – szárazföldi állatok
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• Mentes státusz létesítményi szintű mentességen alapszik

• B kategóriájú betegségek (szföldi): MTBC, Brucella abortus, B. melitensis and B.

Suis általi fertőzöttség

• C kategóriájú betegségek (szföldi): EBL, IBR/IPV, Aujeszky, BVD

• Mentes státusz területi szinten alapszik

• B kategóriájú betegségek: RAVB-al való fertőzöttség- veszettség

• C kategóriájú betegségek: BTV-al való fertőzöttség - kéknyelv



• célpopuláció + további populációk

• Felelős személyek kötelezettségei

• Általános: felügyelet az illetékes hatóság rendelkezései szerint, állatmozgatás szabályainak 

betartása, vakcinázás, betegség-kontroll intézkedések, egyéb intézkedések

• Betegség specifikus: részletes szabályok minden betegséghez a mellékletekben

• Hatóságok kötelezettségei

• elkezdi, fenntartja vagy visszavonja a felszámolási programok

• megadja, felfüggeszti és visszavonja a mentes státuszt

• meghatározza a felfüggesztés maximális időtartamát 

• járványügyi egységek meghatározása (békeidőben) 

Felszámolási programok – szárazföldi állatok
Létesítményi szinten
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Betegség-kontroll intézkedések
• Gyanú és megerősítés

• forgalmi korlátozás és kivételek alóla

• Gyanú és megerősítés-vadállatok

• vizsgálati rendszer és a állatok 

eltávolítása

Felszámolási programok –szárazföldi állatok.

Létesítményi szinten
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• Termék menedzsment

• Tisztítás és fertőtlenítés

• a visszafertőződés kockázatát enyhítő 

intézkedések

• Teljes járványügyi nyomozás

• Mentes státusz visszaállítása

• Egyéb tesztek

• megerősített (vagy gyanús) esetek 

levágása/ leölése meghatározott időn belül



Mellékletben: MTBC

• Státusz megszerzése

• Nem volt eset 12 hónapja+ 2 teszt + 

beszállítás mentes létesítményekből

(nem mentes körzetből való szállítás 

esetén előtte teszt) + mentes 

szaporítóanyag

• gyorsított folyamat az új létesítményeknél

• Státusz fenntartása

• a megszerzés feltételei továbbra is 

fennállnak

Ritkább vizsgálatok, míg végül kockázati 

alapú rendszer

• Felfüggesztés és visszaállítás: 

• A fenntartás feltételei nem teljesültek

• Gyanú

• Visszavonás

• Letelt a felfüggesztés 

maximális periódusa

• MTBC megerősítése vagy nem zárható ki

• A betegség leküzdése érdekében indokolt

• Visszaszerzés: gyors út lehetséges

Felszámolási programok. Létesítményi szinten
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• Tagállamok vagy zónák mentessé 

minősítése

• Utóbbi három évben a létesítmények 

99.8%-a mentes, amelyek a szm

populáció legalább 99.9%-át képviselik

• Az év közbeni előfordulási ráta ne haladja 

meg a 0.1%-ot

• A felügyeleti programnak tartalmaznia kell legalább:

• Ante és post-mortem vizsgálatokat

• Minden elváltozás vizsgálatát

• Tagállamok vagy zónák minősítésének 

fenntartása

• Gümőkór mentesség megszerzése után 2 évvel

kockázat alapú rendszer alkalmazható

Felszámolási programok. Létesítményi szinten
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Melléklet: MTBC

Magyarország 

hivatalosan 

mentes 2014 óta



Felszámolási programok. Veszettség
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• Fókusz a rókákon

• Illetékes hatóságok kötelezettségei

• felügyeleti program

• Betegség kontroll intézkedések

• Vakcináció

• Tartott állatok

• Vadállatok: rendszeres kampány, csalétkek kiszórása, control-GIS, monitoring

• Veszettség mentes tagállamok, zónák

• Általános ellenőrzések az utóbbi 24 hónapban és 24 hónapos esetmentesség

Magyarország 

hivatalosan 

mentes 2021 óta



• Mentes vagy mentesítési programban részt vevő körzetekbe szállítások 

korlátozása

• bizonyos feltételek teljesülése esetén a szállításokat engedni kell

• opcionálisan engedélyezhető szállítások: bilaterális 

megállapodások nem lehetségesek, ha a feltételek teljesülnek 

mindenhonnan be kell engedi

• Mellékletben: 

• Felügyelet

• Szállítási követelmények

• Státusz megszerzése és megtartása

Felszámolási programok. BTV - kéknyelv
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• Összes szerotípus felszámolása

• A teljes tagállam területe, vagy minimum 150 km-re  a fertőzött létesítmény körül 

(kivételek lehetségesek)

• Vakcinázásra alapulóan (kivéve, ha a kockázatbecslés másra vezet)

• Betegség-kontroll intézkedések

Magyarország 

hivatalosan 

mentes 2021 óta



• Területi hatály: tagállamok/ zónák/kompartmentek

• Fajok: minden olyan létesítmény, ahol a releváns, jegyzékbe foglalt fajt tartják

• Derogáció: létesítmények kizárhatóak, ha:

• nem jelentenek szignifikáns kockázatot a program sikerére & 

• engedélyezés alól felmentettek

• Létesítmények, amelyek csak vektor fajokat tartanak kockázatbecslés után szintén 

kizárhatóak a programból 

• Közbülső és végső célok a felszámolás felé való haladás vagy 

annak elérése

Felszámolási programok : Vízi állatok
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• Felelős személyek  (állattartó) kötelezettségei

• Általános: illetékes hatóság által elrendelt felügyelet végrehajtása, beszállítások a létesítménybe,

bejelentés, vakcinázás (ahol releváns), betegség-kontroll intézkedések, egyéb intézkedések

• Betegség specifikus: C kategóriájú betegségekre vonatkozó szabályok a VI. függelékben

• Teljesíti a fentieket míg a program tart

• Illetékes hatóságok kötelezettségei

• A felszámolási program fenntartása, visszavonása

• A felelős személyek informálása a program fejlődéséről

Intézkedések azokban a 

tagállamokban/zónákban/kompartmentekben 

ahol felszámolási program van (vízi állatok) 
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Betegségkontroll intézkedések

• Gyanú és megerősített eset a

B kategóriájú vagy releváns C kategóriájú 

csoportokból (VI. melléklet)

• Forgalmi korlátozások– állatok & 
termékek

• Bizonyos derogációk & kockázatcsökkentő
intézkedések

• A betegség kontroll intézkedések lehetséges
kibővítése

• állatok eltávolítása 

• Takarítás, fertőtlenítés, pihentetés

• Kockázatcsökkentő intézkedések a visszafertőződés

megelőzésére

• járványügyi nyomozás teljes lefolyása

• Mentes státusz visszaállítása

Felszámolási programok(vízi állatok) 
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• Állategészségügyi látogatáshoz és mintavételhez szükséges követelmények a 

vízi állatok C kategóriájú betegségeinél

• Hal: VHS ( pisztrángok vírusos vérfertőzése), IHN (pisztrángok fertőző vérképzőszervi elhalása), A HPR-deletált

lazacanémia vírusával való fertőzöttség 

• Puhatestűek: Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae

• Rákfélék: White spot-betegség vírusával (WSSV) való fertőzöttség

• Speciális követelmények a különböző vizsgálatokhoz

• állategészségügyi látogatások száma/év

• a tesztelt állatok száma & kategóriája

• a program futásának ideje

• szerv- és szövetminták gyűjtése

• a használt diagnosztikai módszerek

Felszámolási programok (vízi állatok) 
VI. melléklet
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• Általános követelmények állategészségügyi látogatáshoz és mintázáshoz (vízhőmérséklet, mintavételek 

közti időtartam, a mintázott állatok kiválasztása, vadon élő állatok mintázása ahol szükséges

• Mentes státusz megszerzése az ismeretlen  státuszú tagállamokban/zónákban/

/kompartmentekben (2 éves vagy 4 éves modell, állategészségügyi látogatások /év, állategészségügyi 

látogatások időzítése, minták száma/év, tesztelt állatkategóriák, tesztelt állatok száma, poolonkénti halak 

száma)

• Mentes státusz megszerzése fertőzött tagállamokban/zónákban/kompartmentekben (mint az előző plusz

betegség-kontroll intézkedések)

• Felügyelet szükséges a mentes státusz fenntartásához

• Használt diagnosztikai módszerek

Megjegyzés: hasonló felépítésű megközelítés található minden C kategóriájú betegséghez a

VI. melléklet, II. rész, 1-6 fejezetben

Felszámolási programok (vízi állatok) 
Például: VHS /IHN
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• Tagállamok/ zónák vagy kompartmentek (csak vízi állatok) 

• Különféle lehetőségek

• Jegyzékbe foglalt állatfaj hiánya

• Kórokozó fennmaradásának valószínűtlensége

• A fennmaradáshoz szükséges környezeti tényezők hiánya a jegyzékbe foglalt betegségeket

terjesztő vektorok számára

• Történelmi és felügyeleti adatokra alapozva

• Felszámolási programokra alapozva

• Speciális szabályok vonatkoznak azon vízi kompartmentekre, amelyek függetlenek a 

környező vizektől

• mentességi anyag beadására vonatkozó részletek: (EU) 2020/2002 bizottság 

végrehajtási rendelete

Mentesség
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• Sosem jelentett vagy felszámolt 25 éve

• Jelentett az elmúlt 25 évben és felszámolt a felszámolási kritériumoknak

megfelelően

• Csak új tagállamoknak vagy újonnan kategorizált betegségnél lehetséges 2 évig

• Speciális esetek:

• Veszettség és BTV-vel való fertőzöttség

• Varroa és Newcastle vírustól való mentesség vakcinázás nélkül

• BVD, Bonamia exitiosa, WSSV

Történelmi és felügyeleti adatokon alapuló 

mentesség
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• Egy létesítménynél, ami elkezdi vagy újrakezdi vízi tevékenységét egy szünet után, 

mentesnek minősül, ha 

• Sosem volt B vagy C kategóriás betegség

• Takarított, fertőtlenített és pihentetett (ha szükséges), re-populáció előtt

• mentes tagállamból/zónából/kompartmentből telepített újra

• Egy független kompartment ami újrakezdi vízi tevékenységét egy szünet után B vagy C kategóriás 

betegségek tekintetében mentesnek minősül, ha

• Az első mintázásra 3-12 hónappal az újratelepítés után kerül sor, olyan mintaméretet használva,

ami biztosítja a releváns patogének kimutatását, 95% -os megbízhatósággal, ha a cél prevalencia 2%

Mentesség: specifikus szabályok független vízi

kompartmentekre
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• Takarított, fertőtlenített és pihentetett (ha szükséges), re-populáció előtt

• mentes tagállamból/zónából/kompartmentből telepített újra



• Kockázat alapú felügyelet

• Egyes, az (EU) 2020/691 rendeletével összehangban engedélyezett létesítményekre és létesítménycsoportokra 

vonatkozik

• A cél a megnövekedett mortalitás, jegyzékbe foglalt betegségek, új betegségek detektálása

• Függ attól, hogy a létesítményben mekkora a fertőződés és a betegség terjesztésének kockázata => alkalmazandó

jegyzékbe foglalt és jegyzéken kívüli betegségekre 

• Létesítmények besorolása: Magas / Közepes/ Alacsony kockázatú

• Kombinálható állategészségügyi látogatásokkal és mintázással a 

következők részeként:

• Felszámolási programok

• Mentesség fenntartása

• Felügyeleti programok

Kiegészítő felügyelet vízi állatoknál
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• Felügyeleti programok

• Létesítményi szint

• Nem vesz részt felszámolási programban, de nem kereskedik fertőzött létesítménnyel

• Célzott felügyelet (aktív surv.) de alacsonyabb szintű mint a felszámolási programnál

• Részletek: VI. melléklet, III. rész, 1- 6. fejezet, betegségtől függően

• Általános követelmények – állategészségügyi látogatások és mintázások

• Speciális követelmények minden C kategóriájú betegségnél: 

• demonstrálja a felügyeleti programok megvalósítását

• felügyeleti program újraindítása betegség kitörés után
34

Kiegészítő felügyelet vízi állatoknál



• Fenntartás: 

• Általános elvek: felügyelet, járványvédelem

• Betegségpecifikus követelmények: mellékletekben

• Felfüggesztés

• Közbülső lépés a visszavonás előtt

• Használható, mint közbülső lépés a gyanú felmerülése vagy megerősítés után

• Bizonyos időt biztosít a helyzet kezelésére,  a tagállamok és a Bizottság informálására

Fenntartás és felfüggesztés
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Varroa spp. fertőzöttségtől való mentesség, és a Newcastle betegségtől való 

mentes státusz vakcinázás nélkül

• Nincsenek szabályok felszámolási programra

• Követelmények a : V. mellékletben a mentes státusz megszerzésére

Echinococcus multilocularis

Mentesség feltételei a 576/2013 rendelet szerint, 2026-ig hatályban

Különleges esetek
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• Az AHL alkalmazása előtt is mentes körzetek/tagállamok

• Mint mentes körzetek/tagállamok figyelembe lesznek véve a felhatalmazáson alapuló 

rendeletben

• Fel lesznek sorolva a bizottság végrehajtási rendeletében (A BIZOTTSÁG (EU) 2021/620 

VÉGREHAJTÁSI RENDELETE) 

• A mentes tagállamoknak biztosítani kell, hogy a felhatalmazáson alapuló rendeletben ( 

2020/689 felsorolt fenntartás feltételei továbbra is teljesüljenek (MO: TBC, kiskérődző 

brucellózis, BT, Aujeszky …

• Az AHL alkalmazása előtt már zajló felügyeleti és mentesítési programok

• Figyelembe lesznek véve, mint jóváhagyott programok a felhatalmazáson alapuló rendeletben

6 évig

• A programot folytató tagállamoknak biztosítani kell, hogy az 

intézkedéseik megfeleljenek a 2020/689-nek

Átmeneti rendelkezések
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• Fel lesznek sorolva a bizottság végrehajtási rendeletében (A BIZOTTSÁG (EU) 2021/620 

VÉGREHAJTÁSI RENDELETE)



Köszönöm a figyelmet!

© European Union 2020

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are 
not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Slide xx: element concerned, source: e.g. Fotolia.com; Slide xx: element concerned, source: e.g. iStock.com

38


