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HATÁROZAT
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állat-egészségügyi

Osztálya,

mint

első

fokon

eljáró

szerv,

állategészségügyi és állatvédelmi hatósági jogkörben eljárva,
a Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémia PL/27-2/2019 számú kérelmére hivatkozással a 2019.
szeptember 13-15. között a Pannon Lovasakadémia területén tervezett XIII. KÁN – Kaposvári
Állattenyésztési Napok megrendezését az alábbi feltételekkel engedélyezem.
A rendezvény során be kell tartani az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.)
FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat vonatkozó 61-63. §-ait és
a 7. számú függelék előírásait.
Az állatok beszállításakor az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló
87/2012. (VII. 27.) VM rendeletben a továbbtartásra szánt állatok szállítása esetében megkövetelt
dokumentumokat a szállítónak rendelkezésre kell bocsátania az ellenőrzést végző hatósági állatorvos
számára.
Ha más uniós tagállamból is érkeznek állatok, a tagállamok közötti kereskedelem során előírt
állategészségügyi igazolásoknak; harmadik országból érkező szállítmányok esetén a vonatkozó EU
importbizonyítványoknak kell kísérniük az állatokat.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
7400 Kaposvár, Cseri major Pf.: 126 Telefon: 82/311-311 Fax: 82/312-357
e-mail: elelmiszer@kaposvar.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatal rövid neve SMKHKJHEAO KRID: 647369380

Az ellenőrzés részét képezheti a szállítmányok állatvédelmi ellenőrzése, a szállítást végző
szállítmányozó cégek és magánszemélyek engedélyének, a szállító járművek engedélyének, és a
szállítást végző személyek képesítési bizonyítványának ellenőrzése.
A fajonkénti részletes követelmények:
1. Szarvasmarhák kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
Szarvasmarha gümőkórtól mentes állományból való származás igazolása, valamint a 6 hetesnél

o

idősebb állaton a 30 napon belül elvégzett intradermális tuberkulin próba negatív eredménye
{Magyarországról vagy más gümőkórtól hivatalosan mentes országból, illetve régióból származó állat
esetén az intradermális tuberkulin próba elvégzése nem szükséges (2003/467/EK bizottsági
határozat)}.
o Szarvasmarha brucellózistól (Brucella abortus) mentes állományból való származás igazolása,
egy évesnél idősebb állatoknál 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat kedvező
eredménye.
o Szarvasmarhák enzootiás leukózisától mentes állományból való származás igazolása, egy
évesnél idősebb állatoknál 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat kedvező
eredménye.
o Kéknyelv betegség: Magyarország teljes területén a védőkörzeten belül érvényes szabályok
szerint lehet a kéknyelv betegségre fogékony állatokat szállítani. A kéknyelv betegségre vonatkozóan
a következőket kell igazolni:
-

a kéknyelv betegségre fogékony állatok származási állományában az elmúlt 30 napon belül a
kéknyelv betegség előfordulását nem állapították meg és

-

a szállítandó állatok klinikai vizsgálata – a szállítást megelőző 24 órán belül – kedvező
eredménnyel megtörtént.

o IBR mentes állományból való származás igazolása, vagy vakcinázott állomány esetében az IBR
elleni vakcinázás igazolása és 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat gE negatív
eredménye.
o A származási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o Szállítási dokumentumok: érvényes marhalevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2.
melléklete, másik EU tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
2. Lófélék kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Érvényes lóútlevél.
o 1 évnél nem régebben elvégzett fertőző kevésvérűség szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
Romániából származó lovak esetén a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai
védőintézkedésekről szóló 2010/346/EU bizottsági határozat feltételei érvényesek.
o 3 évnél nem régebben elvégzett takonykór szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
o 6 hónapnál nem régebben beadott influenza vakcinázás igazolása (versenylovak esetén, a
Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján).
o Szállítási dokumentumok: érvényes lóútlevél, EU ideiglenes beléptetésre szóló importbizonyítvány
(másik EU tagállamból ló beszállítás kiállítási, versenyeztetési célra nem számít kereskedelmi
célúnak, így TRACES bizonyítvány nem szükséges).

3. Juhok és kecskék kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o 30 napnál nem régebben elvégzett Brucella melitensis szerológiai vizsgálat kedvező eredménye
{Magyarországról vagy más, Brucella melitensistől hivatalosan mentes országból, illetve régióból
származó állat esetén ez nem szükséges (93/52/EGK bizottsági határozat)}.
o 30 napnál nem régebben elvégzett Brucella ovis szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
o Border betegség esetében annak igazolása, hogy az állományban a betegséget az elmúlt három
évben nem állapították meg.
o 30 napnál nem régebben elvégzett Maedi-Visna (kecskéknél kecskék arthritis-encephalitise)
szerológiai vizsgálat kedvező eredménye, vagy annak igazolása, hogy az állományban a
betegséget az elmúlt három évben nem állapították meg.
o Értékesítésre szánt tenyészkosok esetében a súrlókór genetikai vizsgálat eredménye
o A származási állomány vonatkozásában annak igazolása, hogy az állományban a kecskék és
juhok fertőző elapasztását az elmúlt 12 hónapban nem állapították meg.
o Kéknyelv betegség: ld. szarvasmarhára vonatkozó követelmények.
o Kecske olyan állományból szállítható a kiállításra, ahol kecskék paratuberkulózisának és sajtos
nyirokcsomó-gyulladásának klinikai tüneteit az utolsó 12 hónapban nem állapították meg.
o A kiállításra kerülő juhok rühösségtől való mentességének igazolása. Annak igazolása, hogy a
származási állomány rühösségtől mentes és évente rühösség ellen hatékony szerrel, az
Állategészségügyi Szabályzat előírásai szerint kezelik.
o A származási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o Szállítási dokumentumok: juh, kecske szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2.
melléklete, másik EU tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
4. Sertések kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Aujeszky-betegség szempontjából a kiállításra szánt állatoknak a 2008/185/EK Bizottsági
Határozat 1. cikkében szereplő feltételeknek kell megfelelniük (Magyarország és a hivatalosan
mentes tagállamok esetében a mentesség igazolása nem szükséges).
o B. suis mentes állományból való származás igazolása vagy 30 napnál nem régebben elvégzett
szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
o PRRS mentes állományból való származás igazolása vagy 30 napnál nem régebben elvégzett
szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
o Leptospira pomona és L. tarassovi tekintetében mentes állományból való származás igazolása
vagy 30 napnál nem régebben elvégzett szerológiai vizsgálat kedvező eredménye.
o Klasszikus sertéspestis (KSP) vonatkozásában a 2013/764/EU bizottsági végrehajtási határozat
mellékletében felsorolt területekről (jelen pillanatban Románia és Bulgária teljes területéről, illetve
Horvátország és Lettország meghatározott területeiről), valamint klasszikus sertéspestis miatt
korlátozás alá vont harmadik ország területéről sertést behozni tilos
o Afrikai sertéspestis miatt korlátozás alá eső (sem külföldi, sem hazai) területről sertés nem
szállítható be a kiállításra! Az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos
járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében korlátozás alá vont területekről
sertést behozni tilos. A kiállításra sertések csak az Országos Főállatorvosnak a kiállítás

időpontjában hatályos előírása szerint ASP szempontjából ALACSONY KOCKÁZATÚ
területekről szállíthatók be.
o Felhívom figyelmét, hogy az afrikai sertéspestis hazai járványügyi helyzetének kedvezőtlen
alakulása esetén a sertések szállítására vonatkozó feltételek a jogszabályoknak megfelelően
szigorításra kerülhetnek, ebben az esetben a kiállítás állategészségügyi feltételeit
módosítani szükséges! Kérem, hogy az állatok szállítását megelőzően a kiállítók
tájékozódjanak az állatok származási helye szerinti Kormányhivatalnál az aktuális korlátozó
intézkedésekről.
o Szállítási dokumentumok: sertés szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete,
másik EU tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
5. Elfogadott mesterséges termékenyítő állomásról a kiállításra – mének kivételével –
visszaszállítási szándékkal apaállat nem szállítható be; mének esetén az eljárásra az egyes állatok
szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet előírásai alkalmazandók.
6. Nyulak kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Nyulak a kiállításra szállíthatók, ha azokat a szállítás előtt legalább 15 nappal, de hat hónapnál
nem régebben nyulak vérzéses betegsége (RHD) és myxomatosis ellen vakcinával beoltották és a
származási állományban nyulakra átragadó fertőző és parazitás betegség nem áll fenn.
o Szállítási dokumentumok: 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete, másik EU
tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
7. Baromfi és díszmadár kiállításra beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Tyúk és pulyka baromfitífusztól és szalmonellózistól, gyöngytyúk csak baromfitífusztól mentes
állományból szállítható a kiállításra.
o Az állatokat (tyúk, pulyka, gyöngytyúk, valamint tenyésztett fácán, fürj, fogoly) az elszállítást
megelőző legalább 15 nappal (de fél évnél nem régebben) Newcastle-betegség (baromfipestis)
ellen hatékony vakcinával immunizálták.
o Ludak Derzsy-betegség (libainfluenza) ellen, a kacsák kacsapestis (duck plague, vírusos
bélgyulladás) és kacsák vírus okozta májgyulladása (kacsák vírushepatitise) ellen az egyes állatok
szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 5. számú mellékletének
előírásai szerint vakcinázott törzsállományokból szállíthatók a kiállításra.
o A galambokat olyan állományból lehet a kiállításra szállítani, amely 10 km sugarú körzetében 21
napon belül baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség nem fordult
elő. Az állatokat a szállítást megelőzően legalább 14 nappal korábban, de egy évnél nem
régebben paramyxovírus okozta megbetegedés ellen PMV-1 törzset tartalmazó vakcinával,
állatorvos által igazoltan vakcináztak.
o Egyéb díszmadarak esetén a származási hely nem lehet forgalmi korlátozás alatt az adott fajt
veszélyeztető bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség miatt, papagájfélék esetén klinikai
értelemben mentesnek kell lennie psittacosistól (papagájkór).
o Bejelentésköteles példányok esetén az állattartó köteles a kirendelt állatorvosnak az állat
azonosító okmányát bemutatni.

o Szállítási dokumentumok: baromfi szállítólevél, 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete,
másik EU tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
Tekintettel a baromfifajok és díszmadarak eltérő állategészségügyi előírásaira és státuszára,
javasolt külön légtérben történő elhelyezésük.
8. Zárt körülmények között tenyésztett vadon élő kérődző- és nem kérődző állatok
beszállításának állategészségügyi feltételei:
o Kéknyelv betegség: ld. szarvasmarhára vonatkozó követelmények.
o Zárt körülmények között tenyésztett vadak a kiállításra csak akkor szállíthatók, ha származási
állományuk mentes gümőkórtól és brucellózistól. Amennyiben nem mentes a származási
állomány, a kiszállítandó állatokat a szállítást megelőző 30 napon belül brucellózisra irányuló
egyedi, szerológiai vizsgálatnak kell alávetni, amelynek vizsgálati eredménye negatív, valamint
30 napnál nem régebben elvégzett intradermális tuberkulinpróba kedvező eredménye szükséges.
o Vaddisznó csak az országnak a kiállítás időpontjában hatályos Országos Főállatorvosi
előírás szerint ASP szempontjából ALACSONY KOCKÁZATÚ területeiről szállítható be a
kiállításra. Kérem, hogy az állatok szállítását megelőzően a kiállítók tájékozódjanak az állatok
származási helye szerinti Kormányhivatalnál az aktuális korlátozó intézkedésekről.
o Vaddisznók

esetében

az

Aujeszky-betegség,

Brucellózis,

PRRS,

leptospirózis

és

KSP

szempontjából ugyanazoknak a feltételeknek kell teljesülnie, mint házi sertés esetében.
o A kiállítás ideje alatt a vadon élő kérődző- és nem kérődző haszonállatokat a háziállatoktól,
különösen a rokon fajoktól térben elkülönítetten kell tartani.
o A kiindulási állományban a kiállításra történő szállítás megkezdését megelőző 30 napban fertőző
betegséget nem állapítottak meg.
o Szállítási dokumentumok: a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. melléklete, másik EU
tagállamból TRACES bizonyítvány, harmadik országból importbizonyítvány.
Egyéb feltételek:
 A szállítóeszközt és a ketreceket az állatok szállítását megelőzően megtisztították és
fertőtlenítették.
 A bemutató területén kívül tilos állatok bemutatása, kiállítása, illetőleg vására!
 A bemutató után a terület megfelelő módon végzett takarításáról és fertőtlenítéséről a kiállítást
rendező köteles gondoskodni.
A kiállítás szervezőjének nyilvántartást kell vezetnie, azt 6 hónapig meg kell őriznie, és az illetékes
hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátania. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következő
adatokat:
 Résztvevők neve, címe, telefonszáma.
 Kiállított állatok száma, faja, egyedi azonosítója (amennyiben van).
 Amennyiben eladás történik, az eladott állatok száma, faja, egyedi azonosítója és a vásárló neve,
címe, telefonszáma.
Valamennyi faj esetében:
 Korlátozás alatt lévő telepről és községből tilos állatokat a kiállításra szállítani.

 Valamennyi jelölésre kötelezett egyed szabályszerűen jelölt kell legyen.
 A forgalomképességet a szolgáltató állatorvos igazolja a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2.
melléklete szerinti magánokiratban.
 A kiállításról visszaszállított állatokat a származási állományba történő

visszaengedést

megelőzően az Állategészségügyi Szabályzatban meghatározott módon és ideig karanténozni kell.
A kiállításra történő szállítás előtt 24 órán belül az állatok tartási helyén állatorvosi szemlét kell tartani,
amelynek során a kiállításra kerülő állatokat egyedenként meg kell vizsgálni. Kiállításra csak
egészséges állat szállítható. Ha az állatorvosi szemle során a kiállítási állatokkal együtt tartott
állományban az illető állatfajra átragadt fertőző vagy parazitás betegséget állapítanak meg, az együtt
tartott állományból állatokat (állatfajokat) kiállításra szállítani tilos.
A kiállítás egész időtartama alatt az állatok tartási helyén rovar- és rágcsáló irtást dokumentált módon
végre kell hajtani.
Az állatok kiállításra történő érkezéséről a beszállítást megelőző minimum 24 órával korábban
a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztály járási főállatorvosát értesíteni kell.
Bármely állatfajt érintően, kedvezőtlen járványhelyzet esetén az engedély visszavonásra vagy
módosításra kerülhet.
A határozatot a kiállítás honlapján közzé kell tenni.
A rendezvény állatorvosi felügyeletének biztosítására hatósági állatorvost rendelek ki. A rendezvényen
résztvevő állatok állategészségügyi / sürgősségi ellátását biztosító állatorvosról a rendező köteles
gondoskodni.
A rendezvény felügyeletéért megkezdett óránként 7000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Jelen engedély más hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít, azokkal együttesen
érvényes.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetőjéhez címzett (7400 Kaposvár,
Nagy Imre tér 1.), de hivatalomnál (7400 Kaposvár, Cseri major) 2 példányban benyújtott
fellebbezéssel lehet élni.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja – tekintettel arra, hogy a fellebbezés tárgyának értéke jelen
esetben pénzben nem állapítható meg – 10 000 forint. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot
a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárás díját a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Magyar Államkincstárnál vezetett, 10039007-00301064-00000000 számú számlájára,
átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati
eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

INDOKOLÁS
A Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémia nevében Halas Áron mb. igazgató a 2019.
szeptember 13-15. között a Pannon Lovasakadémia területén tartandó XIII. KÁN – Kaposvári
Állattenyésztési Napok megtartásához szükséges engedélyek megadását kérte.
Az engedélyben foglalt feltételek az alábbi jogszabályi előírásokon alapulnak:
- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat (továbbiakban ÁSz.) 61-63. §-ai és 7. számú
függeléke
- az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VII. 27.) VM
rendelet
- az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és
kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet
- a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 02.3/994-2/2018. számú szakmai
véleménye
- a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet 19. §
(1) és (3) bekezdései
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 36-38.§-ai
- a Tanács lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.)
- a Bizottság (EU) 2015/262 végrehajtási rendelete (2015. február 17.) a 90/427/EGK és a
2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó
szabályok meghatározásáról (lóútlevélről szóló rendelet)
- a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.09.) Korm. rendelet
A rendezvény felügyeletéért fizetendő díj mértékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási
díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja határozza
meg.
A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban Ákr.) 112. §-a és 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 14. § (1) bekezdése szerint.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3)
bekezdései tartalmazzák.
Hatóságom hatáskörét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
26. § (1) bekezdés d) pontja, 34. § (1) bekezdés j) pontja, 34. § (2) bekezdés d) és l) pontjai, a Korm.
rend. 5. § (1) bekezdés e) pontja, 13. § g) pontja, 18. § (3) bekezdés a) pontja, az ÁSz. 61. § (2)
bekezdése, illetékességét a Korm. rend. 14. § (5) bekezdése és a fővárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Kaposvár 2019.07.29.
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