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Előszó
Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás minden társadalomban központi kérdés. Az utóbbi
időben komoly élelmiszer-vonatkozású problémák egész sora fordult elő amely súlyos
károkat okozott a közvélemény bizalmában. Ez a bizalomvesztés is sürgette újabb biztonsági
garanciák beépítését a termelésbe, hogy a lehetséges legmagasabb szintjét érjük el az
ember egészségvédelmének. Az mindenki előtt világos, hogy az ember egészségére
ártalmatlan állati eredetű élelmiszer kizárólag egészséges állatállománnyal biztosítható.
Ebből következik, hogy az állattartó telepeken folyó szakmai munka az
élelmiszerbiztonságot döntő mértékben befolyásolja.
A jogi szabályozás szerint a telep tulajdonosa felel az élelmiszerhigiéniai jogi előírások
betartásáért, melyet az illetékes hatóságok ellenőriznek. A tulajdonos joggal követeli meg,
hogy a telep vezetése a jogi előírásokat betartsa, és az élelmiszertermelés során a
kockázatokat minimalizálja. A termékek aggálymentessége érdekében a telepen a
fertőzések gyérítése, leküzdése mellett egyre többet kell foglalkozni az élelmiszerhigiéniai
kérdésekkel, a telepen termelt hús, tej, tojás, hal fogyaszthatóságával.
A termelési és élelmiszerbiztonsági kockázatokat a telepeken csökkenteni csak szervezett
munkával lehet, azaz integrálva az irányítást és a szakterületeket, folyamatosan javítva a
teremlési folyamatokat. Ezáltal jobban megelőzhetők a betegségek, jobban biztosíthatók az
állathigiéniai és élelmiszerhigiéniai követelmények. Ebben a munkában a telepet ellátó
magánállatorvosnak felkészültsége alapján kiemelt szerepe van.
A Magyar Állatorvosi Kamara a telepeket ellátó magánállatorvosok szakmai munkájának a
segítésére dolgozta ki minden állatfajra az előírt szakmai ajánlásét. Ez a biztonságos
élelmiszertermelést segítő „Állományegészségügyi Felügyeleti Terv” (ÁFT) elkészült. A
telep ellátó állatorvosa kap egy HACCP alapokon készült minőségbiztosítási rendszernek
megfelelő kész programot, amelyet a telep tulajdonosával és agrárszakemberekkel
egyeztetve az általuk irányított telepek jelen állatgészségügyi státuszához igazítanak –
természetesen a hatályos jogi szabályozás követelményrendszerének a keretein belül.
Pár napon belül alkalmazható, melynek szakszerű működtetése segíteni fogja a
hatékonyabb és biztonságosabb termelést a telepen.
Az ÁFT-nek sokkal nagyobb szerepe lesz a biztonságos élelmiszertermelésben, mint azt
nagyon sokan gondolják. Ha valamit csupán jól megszerveznek, és ennek megfelelően
működtetnek, már is hatékonyabb lesz. Ehhez még pénz sem kell, csak felismerés,
igényesség, felkészültség. Ha utólag veszik észre az élelmiszer okozta egészségkárosodást, az
már csak „tűzoltás”, ott már jelentős kár keletkezhet. A megelőzés az egyetlen jó megoldás.
A szervezett munka, a folyamatos belső felügyelet és dokumentáció segíti a hibák
feltárását és gyors javítását, tovább csökkenti a kockázatot, biztosítja a telepen termelt
élelmiszer aggálymentes fogyaszthatóságát, a jó minőségét, a nyomon-követhetőségét. Ez
által növelhető a fogyasztói bizalom, a magyar élelmiszer iránti kereslet és így a telep
jövedelmezősége is.
Meggyőződésem, hogy az ÁFT széleskörű alkalmazásával jelentősen sikerül elősegíteni a
magyar élelmiszerek piaci sikerét.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia szarvasmarha telepre
A telep neve, címe

A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
„Az Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg
hatályos magyar és európai jogszabályi követelményekkel.”
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell beírni,
hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre, hol és
hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 1
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Állatvédelem
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
1

Mellékelni kell a szerződést.
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hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell
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A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a fülszámát fel kell jegyezni, ha nincs, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell
tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
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A tehéntartás és tejtermelés folyamatábrája

tehén

tenyészüsző
vemhesítés

Sperma

vemhes tehén

vemhes üsző

szárazon álló tehén
Gyógyszer, fertőtlenítő

elletés
borjú
beteg gyógyítás

fejőstehén tartás

gyógyszer

Gyógyszer,
gyógyszerhatású szerek,
rovarölő szerek.

Mosóvíz, törlőpapír.

a tőgy előkészítése

tehén elkülönítés
Első tejsugár

fejőkehely felhelyezés, fejés

Tartálymosás,
fertőtlenítés.

tej hűtése, tárolása
Hűtőegység,
hűtőgép.
tejkiadás
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1/A sz. melléklet: Szarvasmarhatartás HACCP

Általános járványvédelem
Veszélyforrás
a betegségek kórokozóinak
közvetítése
zoonózisok

Személyforgalom

a betegségek kórokozóinak
közvetítése
Járműfogalom

Munkaeszközök

a betegségek kórokozóinak
közvetítése falkák és
korcsoportok között

Állatforgalom

kórokozók közvetítése,
mentesség veszélyeztetése,
maradék anyag a
vágóállatban

Hullák, hullarészek
Veszélyes anyagok
Tisztítás, fertőtlenítés

Rágcsálóirtás

állat- és közegészségügyi
környezetvédelmi veszély
állat- és közegészségügyi
környezetvédelmi veszély
hiányában kórokozók
feldúsulása

a betegségek, zoonózisok
kórokozóinak közvetítése,
mentesség veszélyeztetése
Veszélyforrás

Megelőzés/ellenőrzés
belépő személyek számának
minimálisra korlátozása
kéz és lábbeli fertőtlenítés
teljes átöltözés
látogatók nyilvántartása
dolgozók járványvédelmi és
közegészségügyi vonatkozású
oktatása
dolgozóknak háziorvosi
alkalmassági igazolás, kötelező
szűrővizsgálatok,
dokumentáció
kerítés épségének ellenőrzése
„külső” és „belső” használatú
járművek megkülönböztetése
kerékfertőtlenítők előírásos
használata
istállónkénti jelölés, csere
megakadályozása
állategészségügyi
beavatkozások higiéniás
szabályainak betartása
tenyészanyag behozatala csak
nagyon indokolt esetben
karanténozás és ellenőrző
vizsgálatok
(vágó)állat állatorvosi
ellenőrzéssel, kísérőirattal
szállítható ki
hullák előírásos gyűjtése,
tárolása szállítása
veszélyes anyagok előírásos
gyűjtése, tárolása szállítása
előírt fázisok, koncentráció
betartása
fertőtlenítő gépek műszaki
ellenőrzése
előírt gyakoriságú és
technológiájú rágcsálóirtás
Megelőzés/ellenőrzés
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Rovarirtás
Ecto- és endoparazitózisok

Takarmányok

Gyógyszerbeszerzés, tárolás,
felhasználás

Trágya- szennyvízkezelés

Épületek, elhelyezés

a betegségek, zoonózisok
kórokozóinak közvetítése,
mentesség veszélyeztetése
kondícióromlás,
immunszupresszió,
fertőzési vektor
A betegségek kórokozóinak
közvetítése az élettani
igényektől eltérő összetétel,
takarmány toxikózisok,
szennyezőanyagok
Nem engedélyezett
készítmény
felhasználásából származó
károk
- mellékhatások
-eüi.várakozási idő
elégtelen
-gyógyulás/immunitás
hiánya
Gyógyszerforgalmazó
szakszerűtlensége (szállítás,
tárolás)
Tárolási hibából eredő
károk
Felhasználás
- adagolás, applikálás
- várakozási idők
Fertőzés közvetítés,
környezeti károk
(környezetszennyezés)

előírt gyakoriságú és
technológiájú rovarirtás

Élettani igényektől eltérő
hőmérséklet, páratartalom,
világítás, levegőminőség,
padozat, férőhelyszükséglet
Fertőzésközvetítés

A kivitelezés és karbantartás
Kivitelezés, karbantartás
előírásos elhelyezési létszám
„All out, all in”
előírt tisztítás, fertőtlenítés

Előírt gyakoriságú kezelések
Beszállítók kontrollja
Rendszeres mintavétel és
ellenőrzés (független
laboratóriumokban)
Csak Magyarországon
törzskönyvezett készítmény
alkalmazása
Csak állatorvos által rendelt és
írásos utasítása szerinti kezelés,
eüi vár idő betartás
Szerződéskötés csak
engedéllyel rendelkező
forgalmazóval
Előírt tárolási körülmények
biztosítása, ellenőrzése
A használati utasításalapján a
gyógykezelési vagy
eseménynapló,
gyógyszernyilvántartás
vezetése mellett
Tisztítás, mosás, fertőtlenítés,
trágya- szennyvíz szakszerű
elhelyezése, szállítása
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Állomány-egészségügy

Állatazonosítás

Állatvédelmi szempontok,
bánásmód

Veszélyforrás
bizonytalan (lehetetlen)a
- betegek felderítése
elkülönítése
megfigyelése
vizsgálata
- gyógykezelés után a
várakozási idő betartása
- termelési mutatók
értékelése
- általában a szakszerű
gyógyszer-vakcina
felhasználás
tartástechnológiai hibákból,
helytelen bánásmódból
adódó egészségkárosodás
téteményképesség romlása

Alkalmazottak képzése és
felügyelete
állatvédelmi szabályok
betartása

elvesztéséből származó
gazdasági károk

mentesítési terv betartása
szűrővizsgálatok
- előírt rendszerességgel,
és mintaszámban

„időtényező”
a késedelmes diagnózis
egyre nagyobb kárt okoz

rendszeres kórbonctani,
laboratóriumi kiegészítő
vizsgálatok
vágóhídi vizsgálati eredmények
értékelése
betegség megelőző és kórokozó
csökkentési programok
alkalmazása
szakszerű
gyógyszerfelhasználás

Mentesség

Nagy gazdasági kárt okozó,
állományszintű
megbetegedések

Megelőzés/ellenőrzés
az állományban az egyed,
azonosíthatósága naprakész
legyen, és megfelelően kell
dokumentálni
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Tehéntartás
Elhelyezés

A szakszerűtlen elhelyezés
egészségkárosító hatása,
hasznos élettartam
rövidülése, termékenyülési
zavarok

Elegendő férőhely, etető-, itató
berendezések, pihenőhelyek
állapotának ellenőrzése,
karbantartása

Takarmányozás

Tenyészkondíciótól való
eltérés
Termékenyülési zavarok,
szaporulati mutatók
romlása

Élettani igényeknek megfelelő
összetételű és mennyiségű,
valamint jó minőségű
takarmány (toxinmentes)

Bánásmód

Szakszerűtlen bánásmódból
fakadó egészségkárosodás,
szaporulati mutatók
romlása

Fejősök, gondozók, elletősök
képzése, ellenőrzése

Egészségi állapot

Szaporulati mutatók
romlása
végtagbetegségek
Hasznos élettartam
rövidülése, mentesség
elvesztése

Okainak felderítése és
megszüntetése
rendszeres csülökápolás
Rendszeres és előírt
szűrővizsgálatok, vakcinázások,
preventív kezelések elvégzése

Termékenyítés

Elletés

Borjúnevelés
Elhelyezés

Veszélyforrás
Szaporulati mutatók
romlása
Fertőzésközvetítés

Megelőzés/ellenőrzés
Inszeminátorok képzése és
ellenőrzése
- ivarzók válogatása,
termékenyítés manuális
begyakorlása,
és pontos végzése

szennyezett gáttájék
rendellenes fekvés
involutiós rendellenességek
tőggyulladás
anyagforgami betegségek

Elletősök képzése és ellenőrzése
Elletés élettani alapjai
Elletés, segítségnyújtás, higiénia
alapjai
Újszülöttek szakszerű ellátása
állatorvosi gyógykezelés,
betegség megelőzésére intézk.

csoportos-zsúfoltan

megfelelő élettér - lásd.:
állatvédelmi előírás
száraz, egészséges alom, itatók
karbantartása
huzatmentes szellőztetés
Tisztítás, fertőtlenítés

nedves, penészes alom
párás, ammóniás levegő
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések
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Táplálás, takarmányozás

Coli megbetegedés
penészes széna, alom
penészes abrak
egyenlőtlen tak. adagolás

Egészségi állapot

Fejlődésben visszamaradás
Állományszintű
megbetegedések

Növendékek nevelése
Elhelyezés

Takarmányozás

Kolosztrumellátás időben és
higiénikusan
egészséges széna,alom
abrakcsere
egyenlő tak. elosztás
Élettani igényeknek megfelelő
táplálás (minőségi,mennyiségi
A borjak rendszeres szemlézése,
ellenőrzése
Védőoltások
huzatmentes nevelde, száraz
alom, jó levegő, túlzsúfoltság
megakadályozása
gyógykezelések

Fejlődésben való
visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések

Tisztítás, fertőtlenítés
Élettani igényeknek megfelelő
elhelyezés és tartás

Fejlődésben való
visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések
Takarmány toxikózisok

Élettani igényeknek megfelelő
összetétel, mennyiség, minőség
Rendszeres mintavétel és
elemzés

Dátum……………………….
ellátó állatorvos aláírása
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1/B sz. melléklet Tejtermelés HACCP
A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP 1
TEJTERMELÉS
1.
Technológiai
lépés

1.0.
Vemhesítés
(inszeminálás)

2.0.
Tehéntartás az
istállóban,
legelőn

3.0.
Elletés

2.
Potenciális veszély
meghatározásának
bemutatása

Fizikai: sérülés
Kémiai: nincs

3.
Van-e
szignifikáns
veszély az
élelmiszer
biztonságra
Nem

4.
A 3. oszlop
döntésének
igazolása

5.
A veszély
megelőzésének
módszere

6.
Ez a lépés
kritikus
szabályozási
pont?

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Biológiai: nem tiszta
eszköz

Nem

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Fizikai: idegen anyag
a takarmányban

Nem

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Kémiai:
- kémiai
szennyezettség a
takarmányban

Igen

Toxin, gyommag,
permet-,
rovarölőszer
maradvány
bekerülése a tejbe

Szállítói nyilatkozat,
belső audit, vizsgálat

Igen

- kémiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Mérgező anyagok,
nehézfém
bekerülése a tejbe

Vízvizsgálat

Igen

Biológiai:
-biológiai
szennyezettség a
takarmányban

Igen

Van közvetlen
hatással a tejre

Takarmányvizsgálat

Igen

- biológiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Van közvetlen
hatással a tejre

Vízvizsgálat

Igen

Fizikai: nehéz ellés
következtében sérülés
Kémiai: nincs
Biológiai: bakteriális
méh és tőgyfertőződés

Nem

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Igen

Gyógykezelés,
Baktériumok
antibiotikum-teszt
felszaporodása
miatti
összcsíraszám és
szomatikus
sejtszám
növekedés a tejben

Igen
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VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP 2
TEJTERMELÉS
1.
Technológiai
lépés

2.
Potenciális veszély
meghatározásának
bemutatása

4.0.
Fizikai: nincs
Fejőstehén tartás
karámban
Kémiai:
- kémiai szennyezettség
a takarmányban

5.0.
Megfigyelés,
gyógyítás

3.
Van-e
szignifikáns
veszély az
élelmiszer
biztonságra
Nem

4.
A 3. oszlop
döntésének
igazolása

5.
A veszély
megelőzésének
módszere

6.
Ez a lépés
kritikus
szabályozási
pont?

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Igen

Toxin, gyommag,
permet-, rovarölő
szer maradvány
bekerülése a tejbe

Szállítói nyilatkozat,
belső audit, vizsgálat

Igen

-kémiai szennyezettség
a vízben

Igen

Mérgező anyagok,
nehézfém
bekerülése a tejbe

Vízvizsgálat

Igen

Biológiai:
-biológiai
szennyezettség a
takarmányban

Igen

Baktériumok,
gyomnövények,
toxin

Takarmányvizsgálat

Igen

-biológiai
szennyezettség a vízben

Igen

Baktériumok, toxin Vízvizsgálat

Igen

Kémiai:
-gyógyszermaradvány

Igen

Gátlóanyag
megjelenése a
tejben

Igen

-növekedési hormonok

Nem

Európában tiltott a
használata

-szaporodásbiológiai
hormonok

Nem

Csak 0 nap élem.eüi vár. idejű
készítmények
használata

Biológiai:
-tőgybetegség

Igen

Összcsíraszám és
Beteg állat
szomatikus sejtszám elkülönítése
emelkedése a tejben

Igen

-állatbetegség

Igen

TBC

Igen

Fizikai: nincs
Élelm.-eü-i
várakozási idő
betartása,
antibiotikum-teszt

Tuberkulin-próba
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VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP 3
TEJTERMELÉS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Technológiai
lépés

Potenciális veszély
meghatározásának
bemutatása

Van-e
szignifikáns
veszély az
élelmiszer
biztonságra
Nem

A 3. oszlop
döntésének
igazolása

A veszély
megelőzésének
módszere

Ez a lépés
kritikus
szabályozási
pont?

6.0.
Terelés
fejéshez
7.0.
Tőgy
előkészítés

8.0.
Tehén
elkülönítés

Fizikai: sérülés
Kémiai, Biológiai:
nincs
Fizikai: elégtelen
mosás

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Nem

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Kémiai: kémiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Mérgező anyagok,
nehézfém
bekerülése a tejbe

Vízvizsgálat

Igen

Biológiai:
-elégtelen mosásból
adódó
mikrobaszaporodás

Igen

Összcsíraszám
emelkedése a
tejben

Technológiai
utasítás betartása,
szemrevételezés

Igen

-biológiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Igen

Fizikai: sérülés

Nem

Mikróba
Vízvizsgálat,
szaporodás miatti
vízfertőtlenítés
össz csíraszám
emelkedés a tejben
Nincs közvetlen
hatással a tejre

Összcsíra- és
szomatikus
sejtszám
növekedése a
tejben
Nincs közvetlen
hatással a tejre

Igen

Kémiai: nincs

9.0.
Fejőkehely
felhelyezése,
fejés

10.0
Tej hűtése

Biológiai: tőgybeteg
tehén

Igen

Fizikai: fejőkehely
szennyezettsége
Kémiai: nincs

Nem

Biológiai: elégtelen
tisztítás miatti mikroba
szaporodás
Fizikai: nem
megfelelő hűtés

Igen

Kémiai: hűtőfolyadék
bekerülése a tejbe
Biológiai: egyéb okból
mikróba szaporodás a
tejben

Technológiai
utasítás betartása,
antibiotikum-teszt

Összcsíraszám
Technológiai
emelkedés a tejben utasítás betartása,
szemrevételezés
Hűtő karbantartása
Tejhőfok ellenőrzés,

Igen

Igen

Mérgező anyag
bekerülése a tejbe

Hűtő folyadékszint
ell., karbantartás

Igen

Igen

Össz csíraszám
emelkedése a
tejben

Higiénia ellenőrzése

Igen

Igen

Igen
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VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP 4
TEJTERMELÉS
1.
2.
Technológiai
Potenciális veszély
lépés
meghatározásának
bemutatása
11.0.
Fizikai: víztisztaság
Rendszermosás
, fertőtlenítés
Kémiai:
-idegen víz

12.0.
Tej tárolás

13.0.
Tejtároló
tartályok és
tejkiadó
vezetékek
takarítása,
fertőtlenítése

3.
Van-e
szignifikáns
veszély az
élelmiszer
biztonságra
Nem

4.
A 3. oszlop
döntésének
igazolása

5.
A veszély
megelőzésének
módszere

6.
Ez a lépés
kritikus
szabályozási
pont?

Nincs közvetlen
hatással a tejre

Igen

Mosó-,
fertőtlenítőszer
bekerülése a tejbe

Technológia
betartása

Igen

-kémiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Mérgező anyagok,
nehézfém
bekerülése a tejbe

Vízvizsgálat

Igen

Biológiai:
-nem megfelelő
mosatás

Igen

Mikroba
szaporodás,
összcsíraszám
emelkedés

Technológia
betartása

Igen

-biológiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Vízvizsgálat,vízfertő
tlenítés

Igen

Fizikai: nem
megfelelő hűtés
Kémiai: idegen víz

Igen

Mikroba
szaporodás,
összcsíraszám
emelkedés
Csíra szaporodás

Hűtő karbantartása

Igen

Igen

Mosó-,
fertőtlenítőszer
bekerülése a tejbe

Technológia
betartása

Igen

Biológiai:
Csíraszaporodás
Fizikai: víztisztaság

Igen

Összcsíraszám
emelkedés
Nincs közvetlen
hatással a tejre
Mosó-,
fertőtlenítőszer
bekerülése a tejbe

Tejhőfok ellenőrzés

Igen

Technológia
betartása

Igen

Nem

Kémiai:
-idegen víz

Igen

-kémiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Mérgező anyagok,
nehézfém
bekerülése a tejbe

Vízvizsgálat

Igen

Biológiai:
-nem megfelelő
mosatás

Igen

Mikroba
szaporodás,
összcsíraszám
emelkedés

Technológia
betartása

Igen

-biológiai
szennyezettség a
vízben

Igen

Mikroba
szaporodás,
összcsíraszám
emelkedés

Vízvizsgálat,
vízfertőtlenítés

Igen
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VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP 5
TEJTERMELÉS
1.
Technológiai
lépés

14.0.
Tej kiadás

2.
Potenciális veszély
meghatározásának
bemutatása

Fizikai: nem tiszta
szállítóeszköz

3.
Van-e
szignifikáns
veszély az
élelmiszer
biztonságra
Igen

4.
A 3. oszlop
döntésének
igazolása

Mikroba

5.
A veszély
megelőzésének
módszere

6.
Ez a lépés
kritikus
szabályozási
pont?

Szállító felelőssége

A szállító
rendszerében
igen

Szállító felelőssége

A szállító
rendszerében
igen

szaporodás,
összcsíraszám
emelkedés
Mosó-,
fertőtlenítőszer
bekerülése a tejbe

Kémiai: idegen víz a
szállítóeszközben

Igen

Biológiai:
-nem tiszta
szállítóeszköz

Igen

Mikrobaszaporodá
s, összcsíraszámemelkedés

Szállító felelőssége

A szállító
rendszerében
igen

-hosszú szállítási idő

Igen

HőmérsékletSzállító felelőssége
emelkedés miatti
mikrobaszaporodás
, összcsíraszámemelkedés

A szállító
rendszerében
igen
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1/B-a táblázat
Veszélyek a tejtermelés során
Kémiai veszélyek:
Takarmány (tömegtakarmány, szálas takarmány, abrak):
Gyommag (biológiai?)
Toxin
Nehézfémek
Permet, rovarölőszer-maradvány
Víz
Nehézfémek
Mérgező anyagok
Gyógyszer-maradvány
Idegen víz
Mosószer a tejben
Fertőtlenítőszer a tejben
Hűtőfolyadék a tejben (propilén-glikol)
Biológiai veszélyek:
Tőgybetegség
Állatbetegség (szmha. gümőkór)
Elégtelen hűtés miatti mikrobaszaporodás
Nem megfelelő tisztítás miatti mikrobaszaporodás
Biológiailag szennyezett víz
Biológiailag szennyezett takarmány
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1/B-b táblázat
Tejtermelés HACCP rendszerben használatos bizonylatok és
nyilvántartások jegyzéke
Fejési napló
Tejszállító levél
Tőgykezelés nyilvántartása
Elletői tőgykezelési napló
Antibiotikum-teszt eredmények
Külső tejvizsgálatok nyilvántartása (befejések eredményei)
Tejminta vizsgálatának eredménye-dosszié (rezisztenciavizsgálatok)
TBC jegyzőkönyv
Takarmányok kísérő dokumentumai
Külső takarmányvizsgálatok eredményei
Laboratóriumi vizsgálati eredmények nyilvántartása (labornapló)
Megelőző és hibajavító intézkedések nyilvántartása
Oktatás nyilvántartása
Hibabejelentő füzet
Ellenőrzési napló
Vízvizsgálatok nyilvántartása
Mosó- és fertőtlenítőszerek nyilvántartása
Karbantartások nyilvántartása
Nem megfelelőségi jelentés
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
24

Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
Dátum
állatorvos aláírása
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3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
szerves savak
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citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0

27

Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:

Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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Fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók, elletők, neveldék betelepítésénél, az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és
telepítése elvet kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő
hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített állásokba, boxokba kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
az egyedileg tartott tenyészállatok tartási helyét is legalább havonta le kell fertőtleníteni
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
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A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
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fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni.
A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság
utasításai szerint kell eljárni.
Többek között egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek
megelőzésénél és leküzdésénél használható fertőtlenítőszerek az alábbiak:
Betegségek

Fertőtlenítési útmutató
Habzószóda

4%

Ragadós száj- és körömfájás
(Nátriumkarbonát)
Klórlúg
Formalin
Citromsav
Ortofoszforsav
Szulfaninsav
Jodoforok
Nátriumhidroxid
Nátrium metaszilikát
Továbbá minden olyan
készítmény, melynek ph-ja 4
alatt vagy 11 felett van

3%
3% (15 °C felett)
0,4% - ph: 4 alatt
0,3% - ph: 4 alatt
0,2% - ph: 6 alatt
2,0%
2,0%
1,0%

Veszettség

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C felett)

Brucellózis

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Lépfene

Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Dátum…………

állatorvos aláírása
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, a karantént
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített karantén naplót
köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és
az állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és
szükség esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a karanténban
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
dátum

állatorvos aláírása
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5.sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
1. állati hullák
2. magzatburok
3. gyógyszeres üvegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
4. állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
5. kommunális hulladék
6. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
7. A magzatburkokat a hullákkal megegyező módon kell ártalmatlanná tenni, de mivel a
magzatburkok (az elléseknek megfelelően) többé-kevésbé folyamatosan képződnek,
az elszállításig, csak az erre a célra használható szeméttárolóban (műanyag kuka) kell
gyűjteni. Ebben a tárolóba más szemetet nem szabad elhelyezni. Az edényt a kiürítés
után tisztítani és 2 % Klórlúg oldattal fertőtleníteni kell.
8. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
9. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter,
pipetta, stb.) a felhasználás helyén (ellető, inszemináló) elkülönítve kell tárolni, és
megfelelő időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az
elszállításig elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
10. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
Dátum

állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
A kezelések meghatározásakor az állatorvos mérlegelheti az alternatív gyógymódok
(akupunktúra, homeopátia, fitoterápia, magnetoterápia stb.) alkalmazhatóságának lehetőségét
is.
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
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A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
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Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
1. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
2. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”

……………….2011……………………..

………………………………….
ellátó állatorvos aláírása
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7. sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

………………..2011…………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet
Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági
(állategészségügyi) veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet
Tömegtakarmány HACCP
Erjesztéses tartósítás (szilázs- és szenázs készítés) élelmiszer-biztonsági és
állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük
Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

növény betakarítási
ideje

korai fenofázis: ecetsavas erjedés
elvénült, nagy sza. tart.

25% fölötti sza.
tömörítés, mielőbb lezárni
fonnyasztás, segédanyag
szársértő alkalmazása

időjárás betakarításkor

esős időben: földdel szennyezett
lehetőleg száraz idő
listeriózis,
lehetőleg száraz idő
bendőelhomokosodás, lehetőleg száraz idő

sok ecetsav

hasmenés,
étvágytalanság

sza. 25 % fölötti

sok vajsav

kedvezőtlen ízhatás

siló mielőbbi lezárása,
silózási segédanyag

túlmelegedés a silóban

nagy tápanyag veszteség

tömörítés, szecskaméret

utóerjedés

nagy tápanyag veszteség

megfelelő ütemű kitermelés

erjesztett tak.
kitermelése és etetése

fagyott: hasmenés, vetélés
penészes
rothadt, romlott

előzetes bekészítés
óvatosan adandó
tilos etetni

silózási segédanyagok

káros anyagok jelenléte

csak engedélyezett
használható

Megjegyzés: ajánlatos minden silókazal megkezdésekor, ill. a silózott takarmány etetésének
kezdete előtt laboratóriumi vizsgálat (az állattartó figyelmét föl kell hívni a napi adag
fokozatos emelésére).

42

9/d melléklet
Tömegtakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

- zöld takarmányok

adagolás
megázott, ill. nedves
befülledt
összetétel

fokozatos adagemelés és szoktatás
csak felszáradás után
szétteregetés után
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- szénák

megázott
dohos, penészes
összetétel

csak száraz etetendő
tilos
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- erjesztett takarmányok

sok ecetsav, vajsav
földdel szennyezett
fagyos
penészes
rothadt, romlott
silózási segédanyag

szálastak. együtt
óvatosan, kis mennyiségben
előzetes bekészítés
óvatosan
tilos etetni
csak engedélyezett használható

- helyszíni bekeverhetőség egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

Megelőzés, ill. ellenőrzés

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta
és mekkora mennyiségben etetik a kérdéses tömegtakarmányt.
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9/e melléklet
Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

legelőn tartás

nincs helyben víz itatóférőhely
pocsolya

istállózott tartás

csoportos, v. egyedi

biztosítandó lajtkocsival
férőhely: szm: 0,8 m;
tilos itatni
csöpögés-mentes

itató-berendezés:

szmha:

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás).
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9/f melléklet
Legelőgondozás HACCP
A legelő élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

gyeptelepítés

á. fajonként eltérő igény
növényzet összetétele

telepítés faji igény szerint
mérgező-, káros- és szennyező
gyommagtól mentes
500 m-es körzetben tilos

vegyi üzemek, főutak

növényvédőszer
hígtrágya
műtrágya, istállótrágya

Öntözés
opt. állateltartó képesség
mechanikai-, ill vegyszeres
védekezés
meghat. várakozási idő
kijuttatás után 30 nap
kijuttatás után 30 nap

korai fenofázis (ún. fűtetánia)
elöregedett, elgyomosodott
á. fajonként eltérő fűmagasság
vizes, mocsaras terület

fokozatosság+széna
korlátozás+egyéb tak.
optimális a faj részére
kerülendő

minőségileg nem megfelelő
nincs helyben
itató-férőhely
pocsolya

évente 1x labor-ellenőrzés
tilos itatni
lajtkocsival biztosítandó
férőhely: szm:0,8;
tilos itatni

takarmánysó

kiegészítés elmaradása

folyamatosan biztosítandó

pihenőhely

tartós, közvetlen Napfény

árnyékos szálláshely

alkalmi legelők

„szoktatás”
fagyott tak. (hasmenés, vetélés)
lucerna- és gabonatartók
(felfúvódás, tejsavmérgezés)
másodvetések, fiatal hajtások
(bendőmegterhelés, mérgezés)

fokozatosan és óvatosan
felengedés után
óvatosan

tápanyag gazdálkodás

legeltetés,
(ill. kaszálás)

Kisülés
Elgyomosodás

itatóvíz

fokozatosan és óvatosan

Megjegyzés: legelő állat megbetegedése, elhullása, termelésének csökkenése esetén a legelőfű
vizsgálata mellett a magán-állatorvos mindenre kiterjedő oknyomozása szükséges
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9/ g melléklet
A legeltetés élelmiszer-biztonsággal összefüggő állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzési és ellenőrzési lehetősége
Megnevezés
legelőterület

Veszélyforrás
mély fekvésű terület
soványfüves terület
kavics, kőtörmelék
száraz tövises növények
nedves fű
sertés, szarvasmarha
róka, kóbor kutya
mérgező gyomnövények
túllegeltetés

állat

Megelőzés/ellenőrzés
kizárása a legeltetésből;
mentesítés a csigapopulációtól
talajmunka, aljfű vetése
gyűjtés és eltávolítás
tisztító kaszálás
legeltetés a száradás után
elkülönített legeltetés
kerítés javítás; vakcinázás
tisztító kaszálás, gyomirtás
szakaszolt legeltetés

fertőző betegségek

vakcinázás

lépfene, sercegő üszök

vakcinázás

elhullott állatok

elégetés, ÁTEV-hez
szállítás

pásztorkutya

féregtelenítés

parazita által fertőzött bélsár
vérfesték vizelést okozó ivóvíz

bélsárvizsgálat, féregtelenítő
kezelés

pocsolyák

vályúból itatás

vadon élő állatok itatója

vályúból itatás

fito ösztrogének

széna etetés

gabonaszemek

széna-előetetés, rövid időtartalmú legeltetés, szoktatás

szennyvíziszap

kizárása a legelőből

túlzott műtrágya vagy istállótrágya
alkalmazása

előírás szerinti alkalmazás

hígtrágyakezelés

a legeltetés időszakos felfüggesztése

makro- és mikroelem hiány

mesterséges pótlás

köves talaj okozta fogrendellenesség

kövek gyűjtése

bendő elhomokosodása

széna etetése, hashajtók
alkalmazása

beteg állat

elkülönítés, kezelés
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ember

kutya

villanypásztor
állatvédelem

túlnőtt csülökszaru

csülökápolás

sántaság

csülökkezelés

vetélés

elkülönítés

idegen nyáj

elkülönítés

tűző napsütés

árnyékos pihenőhely, reggeli és esti órákban legeltetés

eső

védett helyen tartózkodás

fagyos talaj

épületben tartás

sáros talaj

száradásig a legeltetés kihagyása

gyapjúszórás

nyírás

mérgezési tünetek

állatorvosi segélynyújtás

légypopuláció

permetezés, nyalósó

fertőzést okozó köpedék

zsebkendő

fertőzést okozó bélsár

WC-használat

durva bánásmód

állatvédelmi előírások betartása

szennyezett kézzel segélynyújtás,
sebkezelés

személyi higiénia

állatharapás

kennel tartás

elhullott juhszervek

fogyasztásának megakadályozása

bélsár

féregtelenítés

beteg állat

elkülönítés

elektormos áram

szoktatás

túllegelt terület

kerítés áthelyezés

zsúfolt legelő

létszámcsökkentés, egyedi
v. kiscsoportos legelés biztosítása

állathajtás

szoktatás

állatrakodás

bántalmazás nélkül

csoportos gyógykezelés

mérsékelt szorítók alkalmazása

egyedi gyógykezelés

elkülönítés

állatszállítás

jogszabály betartása
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egyedi nyilvántartás

krotália hiánya

pótlás

vágás

fájdalom

kábítás

kóros tartalom

kobzás

vágott test

húsvizsgálat

azonosítás

egyedi jelölés

tárolás

hűtő, mélyhűtő
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10 melléklet : HACCP szarvasmarha
A szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszer-biztonsággal
összefüggő állategészségügyi veszélyforrásai

A munka megnevezése

Hatása az

Megelőzés

élelmiszerbiztonságra
Szárazonállás,

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált

előkészítés,

takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése

Közvetlen ellés előtti

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált

időszak

takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése

Elletés

CCP

Ellés lefolyása, higiéniai

Elléstől számítva nyolc

viszonyok

napig csak a hús
szempontjából CCP

magzatburok

Baktériumok bejutása,

Célzott kezelés, pontos

visszamaradás

elszaporodása a méhben

feljegyzések készítése, az

tőgygyulladás

és a tőgyben, az esetleges alkalmazott gyógyszerek
sérüléseken át véráramba várakozási idejének
jutása, vérmérgezés

betartása.

CCP

kialakulása
Involuciós vizsgálatok

A vizsgálat közömbös, az Az élelmezés
esetleges gyógykezelések egészségügyi várakozási
azonban a választott

idő betartása

gyógyszerek
függvényében már nem
Termékenyítés

CCP

Nincs hatása
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Vemhességi vizsgálat

Nincs hatása

Meddőségi vizsgálat

A vizsgálat közömbös, az A használt készítmények
esetleges gyógykezelések élelmezés egészségügyi
a választott gyógyszerek, várakozási idejének
hormon hatású
készítmények

figyelembe vétele
CCP

függvényében már nem
A vemhesség apasztás

Nincs hatása

előtti ellenőrzése
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11/a melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési
felkészültség (személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció),
takarmányminőség, állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás,
telepítés, állatsűrűség, alom, klíma, itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az
állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, -tárolás, -felhasználás folyamata,
élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:…………………………………………………………………………………….....
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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11/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves" Felügyeleti
Tesztlap" szarvasmarha telepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
betartják-e az előírt állatvédelmi szabályokat?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Megfelelő -e a fejési és tejkezelési higiénia?
a fejés előtti tőgykezelés, első tejsugarak
vizsgálata,
a gépi fejésnél a rendszer mosása, fertőtlenítése,
a tejtároló tartályok, kiadó vezetékek
fertőtlenítése,
a tejhűtés, tejtárolás, tejkiadás higiéniája.
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, -

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt számát
beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e az élelmiszer nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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12/a melléklet
Magán-állatorvos teendői a tömegtakarmányok etetésekor
1./ A magán-állatorvosnak napra készen ismernie kell, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a tömegtakarmány(oka)t.
2./ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tömegtakarmány(ok) minőségét helyben
végzendő érzékszervi bírálattal (kinézet, szín, szag, tapintat, földes- és/vagy poros
szennyezettség stb.).
3./ Ajánlatos minden szénakazal, ill. silókazal megkezdése előtt laboratóriumi vizsgálatot
végeztetni. Az eredmény ismeretéig óvatosan, kis adagban ajánlatos csak etetni.
4./ Valamennyi tömegtakarmány etetése (a legeltetés kezdete is) fokozatos szoktatással és
adagemeléssel történjen.
5./ Az érzékszervi bírálat (helyszíni minősítés) és a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján
a magán-állatorvos által véleményezendő az etetendő tömegtakarmány mennyisége, az
állatfaj és ezen belül a hasznosítási irány. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a legjobb
minőségű (kedvező összetételű és jó beltartalmi értékű) tömegtakarmányt a fiatal állatok
kapják, majd a tenyésztésre szánt növendék állatok, ill. tenyészállatok következzenek.
6./ A magán-állatorvosnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a tömegtakarmányok
minőségének és a termelési eredmény alakulásának tendenciáját.
7./ Amennyiben a legelőre hajtást követően, ill. az erjesztett- (szilázs, szenázs) és/vagy
szárított tömegtakarmány (széna, szalma) változtatása után közvetlen egyszerre több állat,
nagyjából azonos, vagy hasonló tünetek között hirtelen megbetegszik (elesettség, legtöbbször
láztalan állapot stb.) a magán-állatorvosnak oknyomozást kell folytatnia. Ennek ki kell
terjednie – a takarmány, ill. a takarmányozás vizsgálatán, és a fertőző betegség tisztázásán
fölül – a következőkre:
mérgező növények, vagy magvak esetleges fölvétele történt-e,
az állattartási hely közelében, vagy a takarmánytermő területen növényvédelmi kezelés,
fertőtlenítés, rágcsáló-, rovar- ill. dúvadirtás történt-e.
8./ Amennyiben a 7./ pontban jelzettek megtörténtének gyanúja a helyszínen megállapítható,
akkor a magán-állatorvos legfontosabb teendői az érintett állománynál (a mintavétel és
mintaküldés mellett) az alábbiak:
az érintett állatoknál a közvetlen életveszély elhárítása,
„mérgező” anyag további felvételének megakadályozása, egyidejűleg azonnali
takarmányváltoztatás,
a szervezetbe jutott, de még fel nem szívódott „méreg” megkötése és eltávolítása,
a felszívódott „méreg” hatástalanításának megkísérlése.
9./ A tömegtakarmányok (legelőszennyező gyomok) hatással vannak – a mennyiségen
(termelési mutatókon) kívül - a tej (és a belőlük készült termékek) szagára, ízére,
mikrobiológiai állapotára, valamint a hús minőségére. A magán-állatorvosnak föl kell
hívnia az állattartó figyelmét az etetett takarmányokkal összefüggő esetleges biztonsági
(minőségi) vonatkozásokra.
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12/b melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor - figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre - a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve - lehetőleg olvasható aláírással - és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak javasolnia kell hogy, akkreditált működési engedéllyel
rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges peres eljárás
során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium által kiadott
vizsgálati eredmények - peres eljárás során - vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen valamennyi etetett tömegtakarmány (szilázs, széna stb.) vizsgálata
és az eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos "hibának" a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a "problémát" a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
SERTÉS TELEPRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia sertéstelepre
A telep neve, címe:
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 2
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza (sertéstartásra 2. sz. melléklet).
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
2

Mellékelni kell a szerződést.
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betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze.
Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek fenntartása érdekében a
hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a hatályos jogszabályi
előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Például:
„Négyes mentes” azaz Brucellózistól, Aujeszky-féle betegségtől, Leptospirózistól és PRRStől mentes telep esetén: A mentesség fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt
szűrővizsgálatokat betegségenként a hatályos jogszabályi előírások szerint (jelenleg félévente
a kocák 5-10 % -a, és az összes tenyészkan vérvizsgálata, valamint a vetélések laboratóriumi
vizsgálatát kell elvégezni).
Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése „négyes mentes” telepen.
Vizsgálat

Cél

Gyakoriság

Vérvizsgálat

mentesség fenntartása Évente 2 x

Vérvizsgálat

Tenyészállat eladás

Ütemezés

Állat

Január
Július

5-10 % koca és az
összes kan

Szükség szerint Szükség szerint Tenyésznövendék
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Vérvizeletvizsgálat

Hatósági monitoring

Évente 2 x

Junius
November

Koca

Vetélt magzat

Fertőző betegségek

Folyamatos

Folyamatos

Magzat, anyavér

Bőrkaparék

Ectoparazita
fertőzöttség

Szükség szerint Március

Koca, kan, hízó

Bélsár

Endoparazita
fertőzöttség

Szükség szerint Március

Koca,
kan,
választott, hízó

Hulla, elhullott Diagnosztika
Folyamatos
állat szervei
gyógyszerrezisztencia

Folyamatos

Minden korosztály

Külső szakértők
által
végzett
Állománydiagnosztika
komplex, vagy
Előzetes
Állategészségügyi
Szükség szerint Szükség szerint
egy részterületre
szerint.
programok kidolgozása
koncentrálódó
vizsgálat

terv

Ha nem „négyes mentes” a telep, akkor le kell írni mi a valós helyzet és melyek a tennivalók,
mi a jövőbeni cél?
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés (vakcinázás) célbetegségeinek felsorolása (pl.: Torzító orrgyulladás,
Parvovirózis, Sertésorbánc, E. Coli stb.)
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
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Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Például:
Az ectoparazitózisok ellen, megelőzésére bőrön át felszívódó állatgyógyászati
készítményeket vagy/és injekciós, esetleg takarmányba keverhető specialitások
alkalmazhatók.
Rühösség elleni megelőző kezelés:
A kocákat ellés előtt és választáskor célszerű kezelni.
Vashiányos anaemia megelőzése és vitaminpótlás
Az újszülött malacoknál 2-3 napos korban injekciós vagy/és szájon át alkalmazható
készítménnyel.
Kokcidiozis elleni kezelés
A malacoknál 5 napos életkorban a használati utasításnak megfelelően kokcidiózis
megelőzésére használatos szer alkalmazása célszerű.
Köldökfertőtlenítés
Az újszülött malacok köldökcsonkját fertőtlenítőszert tartalmazó szárító hatású szerrel a
születést követően, a csonkítás elvégzése után azonnal, a köldököt teljes hosszában a
köldökgyűrűig fertőtleníteni kell. A csonkítást fertőtlenítő oldatba mártott emaszkulátorral
kell elvégezni. Az eszközt minden beavatkozás után fertőtleníteni kell.
Ivartalanítás
Mikor történik és pl.: milyen fertőzést megelőző és állatvédelmi intézkedéseket kell betartani.
Prevenciós célú takarmány medikáció
A takarmánymedikáció csak állatorvosi rendelvényre, az orvosi előírás szerint történhet.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell
A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a fülszámát fel kell jegyezni, ha nincs, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell
tenni.
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Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszerbiztonsági vonzata HACCP
11.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
12.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
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1. sz. melléklet

Sertéstartási HACCP
Általános járványvédelem:
Veszélyforrás
Sertésbetegségek
kórokozóinak közvetítése
zoonózisok

Megelőzés/ellenőrzés
belépő személyek számának
minimálisra korlátozása
kéz és lábbeli fertőtlenítés
teljes átöltözés
látogatók nyilvántartása
dolgozók járványvédelmi és
közegészségügyi vonatkozású
oktatása
rendszeres üzemorvosi
ellenőrzés, kötelező
szűrővizsgálatok,
dokumentáció (egészségügyi
könyv stb.)

sertésbetegségek
kórokozóinak közvetítése

kerítés épségének ellenőrzése
„külső” és „belső” használatú
járművek megkülönböztetése
kerékfertőtlenítők előírásos
használata
istállónkénti jelölés, csere
megakadályozása
állategészségügyi
beavatkozások higiéniás
szabályainak betartása
tenyészanyag behozatala csak
nagyon indokolt esetben
karanténozás és ellenőrző
vizsgálatok
(vágó)állat állatorvosi
ellenőrzéssel, kísérőirattal
szállítható ki
hullák előírásos gyűjtése,
tárolása szállítása
veszélyes anyagok előírásos
gyűjtése, tárolása szállítása
előírt fázisok, koncentráció
betartása
fertőtlenítő gépek műszaki
ellenőrzése
előírt gyakoriságú és
technológiájú rágcsálóirtás

Személyforgalom

Járműfogalom

Munkaeszközök

Állatforgalom

Hullák, hullarészek
Veszélyes anyagok
Tisztítás, fertőtlenítés
Rágcsálóirtás

sertésbetegségek
kórokozóinak közvetítése
falkák és korcsoportok
között
kórokozók közvetítése,
mentesség veszélyeztetése,
maradék anyag a
vágóállatban

állat- és közegészségügyi
környezetvédelmi veszély
állat- és közegészségügyi
környezetvédelmi veszély
hiányában kórokozók
feldúsulása

sertésbetegségek,
zoonózisok kórokozóinak
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közvetítése, mentesség
veszélyeztetése
Veszélyforrás

Rovarirtás

Ecto- és endoparazitózisok

Takarmányok

Gyógyszerbeszerzés, tárolás,
felhasználás

Trágya- szennyvízkezelés

Épületek, elhelyezés

Megelőzés/ellenőrzés

sertésbetegségek,
zoonózisok kórokozóinak
közvetítése, mentesség
veszélyeztetése
kondícióromlás,
immunszupresszió,
fertőzési vektor
Sertésbetegségek
kórokozóinak közvetítése
az élettani igényektől eltérő
összetétel,
takarmánytoxikózisok,
szennyezőanyagok
Nem engedélyezett
készítmény
felhasználásából származó
károk
- mellékhatások
-várakozási idő elégtelen
-Gyógyulás/immunitás
hiánya
Gyógyszerforgalmazó
szakszerűtlensége (szállítás,
tárolás)
Tárolási hibából eredő
károk
Felhasználás
- adagolás, aplikálás
- várakozási idők
Fertőzés közvetítés,
környezeti károk
(környezetszennyezés)

előírt gyakoriságú és
technológiájú rovarirtás

Élettani igényektől eltérő
hőmérséklet, páratartalom,
világítás, levegőminőség,
padozat, férőhelyszükséglet
Fertőzésközvetítés

A kivitelezés és karbantartás
Kivitelezés, karbantartás
előírásos elhelyezési létszám
„All out, all in”
előírt tisztítás, fertőtlenítés

Előírt gyakoriságú kezelések
Szerződéskötés a
forgalmazóval
Rendszeres mintavétel és
ellenőrzés (független
laboratóriumokban)
Csak Magyarországon
törzskönyvezett készítmény
alkalmazása
Csak állatorvos által rendelt és
írásos utasítása szerinti kezelés,
eüi vár idő betartás
Szerződéskötés csak
engedéllyel rendelkező
forgalmazóval
Előírt tárolási körülmények
biztosítása, ellenőrzése
A használati utasításalapján a
gyógykezelési vagy
eseménynapló,
gyógyszernyilvántartás
vezetése mellett
Tisztítás, mosás, fertőtlenítés,
trágya- szennyvíz szakszerű
elhelyezése, szállítása
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Állomány-egészségügy

Állatazonosítás

Állatvédelmi szempontok,
bánásmód

Veszélyforrás
bizonytalan (lehetetlen)a
- betegek felderítése
elkülönítése
megfigyelése
vizsgálata
- gyógykezelés után a
várakozási idő betartása
- termelési mutatók
értékelése
- általában a szakszerű
gyógyszer-vakcina
felhasználás

tartástechnológiai hibákból, Alkalmazottak képzése
helytelen bánásmódból
adódó egészségkárosodás
téteményképesség romlása
elvesztéséből származó
gazdasági károk

szűrővizsgálatok
- előírt rendszerességgel,
mintaszámban
- eseti

„időtényező”
a késedelmes diagnózis
egyre nagyobb kárt okoz

rendszeres kórbonctani,
laboratóriumi kiegészítő
vizsgálatok
vágóhídi vizsgálati eredmények
értékelése
betegség megelőző és kórokozó
csökkentési programok
alkalmazása
szakszerű
gyógyszerfelhasználás

Mentesség

Nagy gazdasági kárt okozó,
állományszintű
megbetegedések

Megelőzés/ellenőrzés
tenyészállományban egyedi,
hízóállományban legalább a
csoport azonosíthatósága,
megfelelő dokumentálása
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Részletes
kantartás
Elhelyezés

Veszélyforrás
szakszerűtlen elhelyezés
egészségkárosító hatása,
spermaminőség romlása,
hasznos élettartam
rövidülése

Megelőzés/ellenőrzés
Egyedi etető és itató
berendezéssel, belső és kifutós
karámmal ellátott bokszok

Takarmányozás

Az ideális
tenyészkondíciótól eltérés

Élettani igényeknek megfelelő
összetételű és mennyiségű
takarmány

Bánásmód

Szakszerűtlen bánásmódból
fakadó agresszivitás,
támadó természet

Kangondozó képzése,
ellenőrzése, inszeminátor

Egészségi állapot

Spermaminőség, hasznos
élettartam rövidülése
Sperma fertőzésközvetítő
szerepe

Rendszeres és előírt
szűrővizsgálatok, vakcinázások,
preventív kezelések

Sperma tárolása. Kezelése

Sperma minőségének
romlása

Spermavétel, hígítás, tárolás,
felhasználás előírása
Inszeminátorok képzése
ellenőrzése

A szakszerűtlen elhelyezés
egészségkárosító hatása,
hasznos élettartam
rövidülése, termékenyülési
zavarok

Férőhely, etető-, itató
berendezések, pihenőhelyek
állapotának ellenőrzése,
karbantartása

Takarmányozás

Tenyészkondíciótól való
eltérés
Termékenyülési zavarok,
szaporulati mutatók
romlása

Élettani igényeknek megfelelő
összetételű és mennyiségű
takarmány

Bánásmód

Szakszerűtlen bánásmódból
fakadó egészségkárosodás,
szaporulati mutatók
romlása

Kocagondozók, elletősök
képzése, ellenőrzése

Kocatartás
Elhelyezés
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Egészségi állapot

Termékenyítés

Elletés

Szaporulati mutatók
romlása
Hasznos élettartam
rövidülése, mentesség
elvesztése
Veszélyforrás
Szaporulati mutatók
romlása
Fertőzésközvetítés

Rendszeres és előírt
szűrővizsgálatok, vakcinázások,
preventív kezelések

Megelőzés/ellenőrzés
Inszeminátorok képzése és
ellenőrzése
- ivarzók válogatása,
termékenyítés manuális
begyakorlása, sperma vétele,
kezelése

Szaporulati mutatók
romlása
Fertőzésközvetítés

Elletősök képzése és ellenőrzése
Elletés élettani alapjai
Elletés, segítségnyújtás,
higiénés alapjai
Újszülöttek szakszerű ellátása

Elhelyezés

Fejlődésbeni visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések

Tisztítás, fertőtlenítés
Élettani igényeknek megfelelő
környezeti papaméterek
(hőmérséklet, férőhelyek stb.)

Táplálás, takarmányozás

Fejlődésbeni visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések
Passzív védettség
elégtelensége

Kolosztrumellátás biztosítása
Élettani igényeknek megfelelő
malactápszer

Egészségi állapot

Fejlődésben visszamaradás
Állományszintű
megbetegedések

Állomány rendszeres
szemlézése, ellenőrzése
Preventív beavatkozások, az
általános ellenállóképesség
javítása aktív immunválasz
kiváltása érdekében
Egyedi és/vagy csoportos
gyógykezelések

Fejlődésben való
visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések

Tisztítás, fertőtlenítés
Élettani igényeknek megfelelő
elhelyezés, környezeti
papaméterek

Fejlődésben való

Élettani igényeknek megfelelő

Malacnevelés

hízó
Elhelyezés

Takarmányozás
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visszamaradás
Fakultatív kórokozók miatti
megbetegedések
Takarmány toxikózisok

…………………….2011……………………..

összetétel és mennyiség
Rendszeres mintavétel és
elemzés

ellátó állatorvos aláírása
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával – fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés – megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
Dátum
ellátó állatorvos aláírása
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3. sz. melléklet

Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata – ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
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Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata – ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata – ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata – ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata – ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata – ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 – 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:

Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H – LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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Fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók, elletők, fiaztatók, neveldék, utónevelők betelepítésénél, az „all out all in” azaz a
teljes istálló ürítése és telepítése elvet kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak
megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített istállókba, kutricákba kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
az egyedileg tartott tenyészállatok tartási helyét is legalább havonta le kell fertőtleníteni
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
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A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
15. Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át Ph 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (Ph 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, Ph 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
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fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni.
A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi
hatóság utasításai szerint kell eljárni.
Többek között egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek
megelőzésénél és leküzdésénél használható fertőtlenítőszerek az alábbiak:
Betegség

Fertőtlenítési útmutató

Ragadós száj- és körömfájás Habzószóda
4%
(Nátriumkarbonát)
Klórlúg
3%
Formalin
3% (15 °C felett)
Citromsav
0,4% - ph: 4 alatt
Ortofoszforsav
0,3% - ph: 4 alatt
Szulfaninsav
0,2% - ph: 6 alatt
Jodoforok
2,0%
Nátriumhidroxid
2,0%
Nátrium metaszilikát
1,0%
Továbbá minden olyan
készítmény, melynek ph-ja 4
alatt vagy 11 felett van
Sertések hólyagos betegsége Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Jodoforok
Megjegyzés: formalin
használata tilos

1-2%
1-2%
3-5%
2,0%

Afrikai sertéspestis

Nátrium hidroxid
Kálium hidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0%

Klasszikus sertéspestis

Nátrium hidroxid
Kálium hidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0%

Fertőző sertésbénulás

Klórlúg

3,0%

Veszettség

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid

2,0%
2,0%
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Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0% (15 °C felett)

Brucellózis

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Aujeszky-féle betegség

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0%
3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Lépfene

Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)
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4. sz melléklet
Az elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, a karantént
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített karantén naplót
köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet „ELKÜLÖNÍTŐ” feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és
az állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és
szükség esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a karanténban
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011………………………
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5. sz. melléklet

Hulladék kezelése
Hulladékok:
állati hullák
magzatburok
gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
5. kommunális hulladék
1.
2.
3.
4.

6. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
7. Az elletőben képződő magzatburkokat a hullákkal megegyező módon kell
ártalmatlanná tenni, de mivel a magzatburkok (az elléseknek megfelelően) többékevésbé folyamatosan képződnek, az elszállításig, csak az erre a célra használható
szeméttárolóban (műanyag kuka) kell gyűjteni. Ebben a tárolóba más szemetet nem
szabad elhelyezni. Az edényt a kiürítés után tisztítani és 2 % Klórlúg oldattal
fertőtleníteni kell.
8. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
9. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter,
pipetta, stb.) a felhasználás helyén (ellető, inszemináló) elkülönítve kell tárolni, és
megfelelő időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az
elszállításig elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
10. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
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1. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő – vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását
követően, az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum
felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és –felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM –BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását – a gyógyszerek minőségének megóvásával – az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
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A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
1. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
2. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”

………………………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ….............
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
…...............................................................
…...............................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: …..............
….........................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: …....................................................................
….........................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: …............................................................
….........................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: …........................................................................................
A takarmány megnevezése: ….............................................................................................
mennyisége: …..............................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: …............................ mennyisége: ….......... kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: …....................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: …........................................................................
….........................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ….........................................................................
…...........................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: …........................................................
Minőségmegőrzési idő: …................................................
…..............................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:……………jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:…nap, lejár:…............év……….hónap……nap…….
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7. sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

………………………….2011 ……………………

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések – pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..………………………………
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet

Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet

Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

sertés:
etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás).
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10 melléklet HACCP sertés

A szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszer-biztonsággal
összefüggő állategészségügyi veszélyforrásai

A munka megnevezése

Hatása az

Megelőzés

élelmiszerbiztonságra
Vemhesség, előkészítés,

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált
takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése
Közvetlen fialás előtti

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált

időszak

takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése

Fialás

Fialás lefolyása, higiéniai

Elléstől számítva nyolc

viszonyok

napig csak a hús
szempontjából

CCP

magzatburok

Baktériumok bejutása,

Célzott kezelés, pontos

visszamaradás,

elszaporodása a méhben,

feljegyzések készítése, az

tőgygyulladás

tőgyben, az esetleges

alkalmazott gyógyszerek

sérüléseken át véráramba

várakozási idejének

jutása, szepszis kialakulása

betartása.

A vizsgálat közömbös, az

Az élelmezés egészségügyi

esetleges gyógykezelések

várakozási idő betartása

Involuciós vizsgálatok

CCP

azonban a választott
gyógyszerek függvényében

CCP

már nem
Termékenyítés

Nincs hatása
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Vemhességi vizsgálat

Nincs hatása

Meddőségi vizsgálat

A vizsgálat közömbös, az

A használt készítmények

esetleges gyógykezelések a

élelmezés egészségügyi

választott gyógyszerek,

várakozási idejének

hormon hatású

figyelembe vétele

készítmények függvényében

CCP

már nem
A vemhesség ellenőrzése

Nincs hatása
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11/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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11/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves „Felügyeleti
Tesztlap” sertéstelepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és –minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
Megfelelő-e az istállók tisztasága, fertőtlenítése?
megfelelő-e a fiaztatók hőmérséklete, higiéniája?
megfelelő-e az istállóklíma (huzat, NH3, por
stb)?
van e elegendő férőhely?
az egyedi nyilvántartás rendben van-e?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Betartják-e az előírt állatvédelmi
szabályokat?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e a termelés nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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12. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak javasolnia kell, hogy akkreditált működési engedéllyel
rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges peres eljárás
során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium által kiadott
vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
JUH TELEPRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia juhtelepre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 3
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Állatvédelem
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait be kell
tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
3

Mellékelni kell a szerződést.
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hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

103

Terápiás beavatkozások gyakorlata
Itt kell leírni, hogy a betegség tüneteit mutató állat esetén kit kell először értesíteni?
(állatorvos, állat-egészségügyi szaksegéd, tulajdonos).
A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a fülszámát fel kell jegyezni, ha nincs, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell
tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP és állományegészségügyi teendők
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás, legeltetés és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszerbiztonsági vonzata HACCP
11.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
12.sz. A magán-állatorvos teendői tömegtakarmányok etetésekor és a „hibás”
keveréktakarmány gyanújakor

………………2011………………………

ellátó állatorvos aláírása
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1. melléklet HACCP

A juh állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzési és ellenőrzési lehetősége
Megnevezés
elhelyezés/tartás

fejés

zsúfolt tartás

Veszélyforrás

Megelőzés/ellenőrzés
lásd állatvédelmi előírásokat

szarvaltság

szarvtalanítás

fej-, végtagok beszorulása

ketrec függőleges nyílásainak optimális méretezése

nedves alom

almozás, (ön)itató karbantartása

párás, ammóniás levegő

természetes szellőzőrendszer kialakítása

telített mélyalom

kitrágyázás

verekedés

szociális rangsor optimális
kialakítása

penészes széna, alom

egészséges széna, alom
adagolása

penészes abraktakarmány
egyenlőtlen takarmányadagolás

abrakcsere
egyenletes adagolás (állatlétszám szerint)

bálazsineg

zsineggyűjtés

kutya, macska jelenléte

távoltatás

felhajtás során sérülés

balesetmentessé alakított
felhajtás

testrészek sérülése a rögzítés során

gondosabb rögzítési tevékenység

tőgymosás

tőgytörlés

törlőruha

egyszer használatos törlőpapír

szubklinikai tőgygyulladás

első tejsugarak vizsgálata

tőgygyulladás

elkülönített fejés, tőgykekezelés

vakfejés

figyelmesebb fejés

nyitott bimbócsatorna

fejés után fertőtlenítő folyadék használata

túltelített tőgy

szabályos időben történő
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fejés

ellés

szennyezett fejőgumi

folyamatos tisztítás

erős vagy gyenge vákuumhatás

optimális beállítás

rendellenes pulzációs szám

optimális beállítás

szennyezett tejszűrőpapír

csere

a tejtartály rendellenes hűtése

optimális beállítás

szennyezett gáttájék

fertőtlenítő oldatos lemosás

bélsárürítés

pérafertőtlenítés

elhúzódó ellés

állatorvosi beavatkozás

a magzat rendellenes fekvése/tartása

állatorvosi beavatkozás

magzatburok visszatartás

állatorvosi beavatkozás

tőgygyulladás

tőgykezelés

kilógó magzatburok

többszöri takarítása, fertőtlenítése
állatorvosi kezelés

involúciós rendellenességek
kérődzés hiánya

takarmányváltoztatás, szükség
esetén gyógyszeres kezelés
segédkezés a szopásnál

szoptatás elmaradása
csülök

állategészségügy

Gyógykezelés

túlnőtt

szarufaragás

sántaság

csülökkezelés

szarukárosodás

állatorvosi gyógykezelés

légy- és rágcsáló invázió

légy- és rágcsálóirtás

légző-, emésztőszervi- és tőgybetegségek

kemoterápiás kezelés

vírus okozta fertőző betegségek

program szerinti vakcinázás, vérvizsgálat

baktérium okozta fertőző betegségek program szerinti vakcinábetegek
elkülönítése,
állatorvosi zás, vérvizsgálat
elrendelésre gyógykezelés
idegen személyek

A 6. melléklet szerint
beléptetés csak engedéllyel
és az állategészségügyi
szabályokban előírtak
szerint
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Havi állományegészségügyi teendők a juhállományban (1/b melléklet)
január
- a juhászat éves
állategészségügyi
technológiájának és a
gyógyszerszükséglet tervének
elkészítése
- bélsárvizsgálat májmétely
fertőzöttség felmérésére
(szükség esetén kezelés)
- bárányoztatási teendők
végzése
- oestrosisban beteg juhok
kezelése

február
- pásztorkutyák galandféreg
elleni gyógykezelése I.
- gyomor-bélféreg
fertőzöttség elleni védekezés
megszervezése
- bárányoztatási teendők
végzése
- oestrosisban beteg juhok
kezelése

március
- bélsárvizsgálat májmétely
fertőzöttség felmérésére
(szükség esetén kezelése)
- gyomor- és bélférgesség
elleni védekezés
- juhok nyírása

április
- a juhállomány immunizálása
lépfene és sercegő üszök ellen
(szükség esetén)
- pásztorkutyák galandféreg
elleni gyógykezelése II.
- pásztorkutyák veszettség
elleni védőoltása
- csülökápolás-, - kezelés
- a juhállomány
rühfertőzöttségének vizsgálata
- a juhok nyírása
- legelőszemle, a legeltetés
előkészítése
- a juhok legelőre szoktatása

május
- legelőszemle, vizes
területek lecsapolása,
csigairtás
- legelőre járó bárányok
galandféregtelenítése (4 hét
múlva ismétlés)
- bárányok coccidiozis
fertőzöttségének felmérése
(szükség esetén kezelése)
- gyomor-bélférgesség elleni
védekezés
- a juhok fürösztése

június
- gyomor- és
galandférgesség kimutatása
bélsárvizsgálattal (szükség
esetén gyógykezelés)
- legelőszemle: nedves
területek csapolása,
csigairtás, mérgező
gyomnövények irtása, stb.)

július
- a juhfürösztés elvégzése július
15-ig és vele együtt:
-anyajuhok selejtezése (fogazat,
kondíció, tőgyvizsgálat alapján)
- a legelő vizsgálata gyomor és
bélférgesség lárváival való
fertőzöttség szempontjából
- vizsgálat a tüdőférgesség
megállapítására (szükség esetén
kezelés)

augusztus
- legelőszemle a törpe
iszapcsiga populációjára
(csigairtás)
- tüdőférgesség elleni
gyógykezelés szükség
szerint
- gyomor- és bélférgek elleni
védekezés szükség szerint
- immunizálás klamidiózis
előfordulása ellen (szükség
szerint)
- felkészülés a berregtetésre
(flushing)

szeptember
- anyajuhok vemhesítése,
flushing folytatása
- tüdőférgesség elleni
gyógykezelés befejezése
- gyomor- és bélférgesség
elleni védekezés (szükség
szerint)
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október
- pásztorkutyák galandféreg
elleni kezelése III.
- oesterosis elleni preventív
gyógykezelés endémiás
területeken
- vizsgálat májmétely
fertőzöttségre (szükség szerinti
kezelés)
- korai vemhesség
megállapítása

november
- oesterosis elleni preventív
gyógykezelés endémiás
területeken
- májmételykór elleni
védekezés
- vemhességvizsgálat
ultrahangos készülékkel
- csülökápolás, - kezelés
- beteleltetés

december
- endo- és ektoparazitás
fertőzöttség felmérése
(szükség esetén kezelés)
- oestrosis elleni III.
gyógykezelés endémiás
területeken
- májmételykór elleni
gyógykezelés
- csülökkezelés befejezése
- meddő és gyenge
kondíciójú, beteg, üres
egyedek selejtezése
- felkészülés az elletésre
- energiában dús
takarmányozás
- a vágóhídi húsvizsgálati
leletek kiértékelése

………………2011……………………………….
………………………………
ellátó állatorvos aláírása
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
Dátum……………………………
ellátó állatorvos aláírása

110

3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
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Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:

Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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Fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél, az „all out all in”, azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet
kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített istállókba kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
az egyedileg tartott tenyészállatok tartási helyét is legalább havonta le kell fertőtleníteni
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
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A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
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fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni.
A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság
utasításai szerint kell eljárni.
Többek között egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek
megelőzésénél és leküzdésénél használható fertőtlenítőszerek az alábbiak:
Betegségek

Fertőtlenítési útmutató
Habzószóda

4%

Ragadós száj- és körömfájás
(Nátriumkarbonát)
Klórlúg
Formalin
Citromsav
Ortofoszforsav
Szulfaninsav
Jodoforok
Nátriumhidroxid
Nátrium metaszilikát
Továbbá minden olyan
készítmény, melynek ph-ja 4
alatt vagy 11 felett van

3%
3% (15 °C felett)
0,4% - ph: 4 alatt
0,3% - ph: 4 alatt
0,2% - ph: 6 alatt
2,0%
2,0%
1,0%

Veszettség

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C felett)

Brucellózis

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Lépfene

Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Dátum……………….

ellátó állatorvos aláírása
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4. sz. melléklet
Az elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített „elkülönítő
naplót” köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és
az állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és
szükség esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat az elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.

dátum………………………….

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz.melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
állati hullák
magzatburok
gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
5. kommunális hulladék
1.
2.
3.
4.

6. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
7. Az elletőben képződő magzatburkokat a hullákkal megegyező módon kell
ártalmatlanná tenni, de mivel a magzatburkok (az elléseknek megfelelően) többékevésbé folyamatosan képződnek, az elszállításig, csak az erre a célra használható
szeméttárolóban (műanyag kuka) kell gyűjteni. Ebben a tárolóba más szemetet nem
szabad elhelyezni. Az edényt a kiürítés után tisztítani és 2 % Klórlúg oldattal
fertőtleníteni kell.
8. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
9. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter,
stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő időközönként
összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
10. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
Dátum

ellátó állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
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Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
1. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
2. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”

………………………….2011……………………….

……………………………………
ellátó állatorvos aláírása
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

dátum………………………………………….
ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet
Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.

125

9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági
(állategészségügyi) veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőségmegőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eü. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet
Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

legelőn tartás

nincs helyben víz itatóférőhely
pocsolya

istállózott tartás

csoportos, v. egyedi

biztosítandó lajtkocsival
férőhely: juh: 0,2 m
tilos itatni
csöpögés-mentes

itató-berendezés:

kérődzők:

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás).
Lásd: ÁFT 6 melléklet
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9/d melléklet
Tömegtakarmány HACCP
Erjesztéses tartósítás (szilázs- és szenázs készítés) élelmiszer-biztonsági és
állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük
Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

növény betakarítási
ideje

korai fenofázis: ecetsavas erjedés
elvénült, nagy sza. tart.

25% fölötti sza.
tömörítés, mielőbb lezárni
fonnyasztás, segédanyag
szársértő alkalmazása

időjárás betakarításkor

esős időben: földdel szennyezett
lehetőleg száraz idő
listeriózis,
lehetőleg száraz idő
bendőelhomokosodás, lehetőleg száraz idő

sok ecetsav

hasmenés,
étvágytalanság

sza. 25 % fölötti

sok vajsav

kedvezőtlen ízhatás

siló mielőbbi lezárása,
silózási segédanyag

túlmelegedés a silóban

nagy tápanyag veszteség

tömörítés, szecskaméret

utóerjedés

nagy tápanyag veszteség

megfelelő ütemű kitermelés

erjesztett tak.
kitermelése és etetése

fagyott: hasmenés, vetélés
penészes
rothadt, romlott

előzetes bekészítés
óvatosan adandó
tilos etetni

silózási segédanyagok

káros anyagok jelenléte

csak engedélyezett
használható

Megjegyzés: ajánlatos minden silókazal megkezdésekor, ill. a silózott takarmány etetésének
kezdete előtt laboratóriumi vizsgálat (az állattartó figyelmét föl kell hívni a napi adag
fokozatos emelésére).
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9/e melléklet
Tömegtakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

- zöld takarmányok

adagolás
megázott, ill. nedves
befülledt
összetétel

fokozatos adagemelés és szoktatás
csak felszáradás után
szétteregetés után
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- szénák

megázott
dohos, penészes
összetétel

csak száraz etetendő
tilos
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- erjesztett takarmányok

sok ecetsav, vajsav
földdel szennyezett
fagyos
penészes
rothadt, romlott
silózási segédanyag

szálastak. együtt
óvatosan, kis mennyiségben
előzetes bekészítés
óvatosan
tilos etetni
csak engedélyezett használható

- helyszíni bekeverhetőség egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

Megelőzés, ill. ellenőrzés

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta
és mekkora mennyiségben etetik a kérdéses tömegtakarmányt.
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9/f melléklet
Legelőgondozás HACCP
A legelő élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

gyeptelepítés

á. fajonként eltérő igény
növényzet összetétele

telepítés faji igény szerint
mérgező-, káros- és szennyező
gyommagtól mentes
500 m-es körzetben tilos

vegyi üzemek, főutak

növényvédőszer
hígtrágya
műtrágya, istállótrágya

Öntözés
opt. állateltartó képesség
mechanikai-, ill vegyszeres
védekezés
meghat. várakozási idő
kijuttatás után 30 nap
kijuttatás után 30 nap

korai fenofázis (ún. fűtetánia)
elöregedett, elgyomosodott
á. fajonként eltérő fűmagasság
vizes, mocsaras terület

fokozatosság+széna
korlátozás+egyéb tak.
optimális a faj részére
kerülendő

minőségileg nem megfelelő
nincs helyben
itató-férőhely
pocsolya

évente 1x labor-ellenőrzés
tilos itatni
lajtkocsival biztosítandó
férőhely: szm:0,8;
tilos itatni

takarmánysó

kiegészítés elmaradása

folyamatosan biztosítandó

pihenőhely

tartós, közvetlen Napfény

árnyékos szálláshely

alkalmi legelők

„szoktatás”
fagyott tak. (hasmenés, vetélés)
lucerna- és gabonatartók
(felfúvódás, tejsavmérgezés)
másodvetések, fiatal hajtások
(bendőmegterhelés, mérgezés)

fokozatosan és óvatosan
felengedés után
óvatosan

tápanyag gazdálkodás

legeltetés,
(ill. kaszálás)

Kisülés
Elgyomosodás

itatóvíz

fokozatosan és óvatosan

Megjegyzés: legelő állat megbetegedése, elhullása, termelésének csökkenése esetén a legelőfű
vizsgálata mellett a magán-állatorvos mindenre kiterjedő oknyomozása szükséges
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9/ g melléklet HACCP
A juh legeltetés élelmiszer-biztonsággal is összefüggő állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzési és ellenőrzési lehetősége
Megnevezés
legelőterület

Veszélyforrás
mély fekvésű terület
soványfüves terület
kavics, kőtörmelék
száraz tövises növények
nedves fű
sertés, szarvasmarha
róka, kóbor kutya
mérgező gyomnövények
túllegeltetés

állat

Megelőzés/ellenőrzés
kizárása a legeltetésből;
mentesítés a csigapopulációtól
talajmunka, aljfű vetése
gyűjtés és eltávolítás
tisztító kaszálás
legeltetés a száradás után
elkülönített legeltetés
kerítés javítás; vakcinázás
tisztító kaszálás, gyomirtás
szakaszolt legeltetés

fertőző betegségek

vakcinázás

lépfene, sercegő üszök

vakcinázás

elhullott állatok

elégetés, ÁTEV-hez
szállítás

pásztorkutya

féregtelenítés

parazita által fertőzött bélsár
vérfesték vizelést okozó ivóvíz

bélsárvizsgálat, féregtelenítő
kezelés

pocsolyák

vályúból itatás

vadon élő állatok itatója

vályúból itatás

fito ösztrogének

széna etetés

gabonaszemek

széna-előetetés, rövid időtartalmú legeltetés, szoktatás

szennyvíziszap

kizárása a legelőből

túlzott műtrágya vagy istállótrágya
alkalmazása

előírás szerinti alkalmazás

hígtrágyakezelés

a legeltetés időszakos felfüggesztése

makro- és mikroelem hiány

mesterséges pótlás

köves talaj okozta fogrendellenesség

kövek gyűjtése

bendő elhomokosodása

széna etetése, hashajtók
alkalmazása

131

ember

kutya

villanypásztor
állatvédelem

beteg állat

elkülönítés, kezelés

túlnőtt csülökszaru

csülökápolás

sántaság

csülökkezelés

vetélés

elkülönítés

idegen nyáj

elkülönítés

tűző napsütés

árnyékos pihenőhely, reggeli és esti órákban legeltetés

eső

védett helyen tartózkodás

fagyos talaj

épületben tartás

sáros talaj

száradásig a legeltetés kihagyása

gyapjúszórás

nyírás

mérgezési tünetek

állatorvosi segélynyújtás

légypopuláció

permetezés, nyalósó

fertőzést okozó köpedék

zsebkendő

fertőzést okozó bélsár

WC-használat

durva bánásmód

állatvédelmi előírások betartása

szennyezett kézzel segélynyújtás,
sebkezelés

személyi higiénia

állatharapás

kennel tartás

elhullott juhszervek

fogyasztásának megakadályozása

bélsár

féregtelenítés

beteg állat

elkülönítés

elektormos áram

szoktatás

túllegelt terület

kerítés áthelyezés

zsúfolt legelő

létszámcsökkentés, egyedi
v. kiscsoportos legelés biztosítása

állathajtás

szoktatás

állatrakodás

bántalmazás nélkül

csoportos gyógykezelés

mérsékelt szorítók alkalmazása

egyedi gyógykezelés

elkülönítés,A.-2-6

mell

sz.
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állatszállítás

gyógyszerfelh. szerint
jogszabály betartása

egyedi nyilvántartás

krotália hiánya

pótlás

vágás

fájdalom

kábítás

kóros tartalom

kobzás

vágott test

húsvizsgálat

azonosítás

egyedi jelölés

tárolás

hűtő, mélyhűtő
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10 melléklet HACCP juh
A szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszer-biztonsággal
összefüggő állategészségügyi veszélyforrásai

A munka megnevezése

Hatása az

Megelőzés

élelmiszerbiztonságra
Ellésre előkészítés,

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált
takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése
Közvetlen ellés előtti

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált

időszak

takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése

Elletés

CCP

Ellés lefolyása, higiéniai

Elléstől számítva nyolc

viszonyok

napig csak a hús
szempontjából CCP

magzatburok visszamaradás Baktériumok bejutása,
tőgygyulladás

Célzott kezelés, pontos

elszaporodása a méhben és

feljegyzések készítése, az

a tőgyben, az esetleges

alkalmazott gyógyszerek

sérüléseken át véráramba

várakozási idejének

jutása, vérmérgezés

betartása.

CCP

kialakulása
Involuciós vizsgálatok

A vizsgálat közömbös, az

Az élelmezés egészségügyi

esetleges gyógykezelések

várakozási idő betartása

azonban a választott
gyógyszerek függvényében

CCP

már nem
Termékenyítés

Nincs hatása

Vemhességi vizsgálat

Nincs hatása
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Meddőségi vizsgálat

A vizsgálat közömbös, az

A használt készítmények

esetleges gyógykezelések a

élelmezés egészségügyi

választott gyógyszerek,

várakozási idejének

hormon hatású

figyelembe vétele

készítmények függvényében

CCP

már nem
Gyógykezelések

biol. - kémiai

él. eüi.vár.idő betartása

maradékanyagok a

A.3-6 melléklet szerint

szervezetben

CCP
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11/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:…………………………………………………………………………………….....
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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11/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti
Tesztlap" juhtelepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
betartják-e az előírt állatvédelmi szabályokat?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Megfelelő -e a fejési és tejkezelési higiénia?
a fejés előtti tőgykezelés, első tejsugarak
vizsgálata,
a gépi fejésnél a rendszer mosása, fertőtlenítése,
a tejtároló tartályok, kiadó vezetékek
fertőtlenítése,
a tejhűtés, tejtárolás, tejkiadás higiéniája.
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e az élelmiszer nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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12/a melléklet
Magán-állatorvos teendői a tömegtakarmányok etetésekor
1./ A magán-állatorvosnak napra készen ismernie kell, hogy melyik állatcsoporttal,
mióta és mekkora mennyiségben etetik a tömegtakarmány(oka)t.
2./ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tömegtakarmány(ok) minőségét
helyben végzendő érzékszervi bírálattal (kinézet, szín, szag, tapintat, földes- és/vagy poros
szennyezettség stb.).
3./ Ajánlatos minden szénakazal, ill. silókazal megkezdése előtt laboratóriumi
vizsgálatot végeztetni. Az eredmény ismeretéig óvatosan, kis adagban ajánlatos csak etetni.
4./ Valamennyi tömegtakarmány etetése (a legeltetés kezdete is) fokozatos
szoktatással és adagemeléssel történjen.
5./ Az érzékszervi bírálat (helyszíni minősítés) és a laboratóriumi vizsgálat eredménye
alapján a magán-állatorvos által véleményezendő az etetendő tömegtakarmány
mennyisége, az állatfaj és ezen belül a hasznosítási irány. Figyelemmel kell lenni arra,
hogy a legjobb minőségű (kedvező összetételű és jó beltartalmi értékű) tömegtakarmányt a
fiatal állatok kapják, majd a tenyésztésre szánt növendék állatok, ill. tenyészállatok
következzenek.
6./ A magán-állatorvosnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a tömegtakarmányok
minőségének és a termelési eredmény alakulásának tendenciáját.
7./ Amennyiben a legelőre hajtást követően, ill. az erjesztett- (szilázs, szenázs) és/vagy
szárított tömegtakarmány (széna, szalma) változtatása után közvetlen egyszerre több állat,
nagyjából azonos, vagy hasonló tünetek között hirtelen megbetegszik (elesettség, legtöbbször
láztalan állapot stb.) a magán-állatorvosnak oknyomozást kell folytatnia. Ennek ki kell
terjednie – a takarmány, ill. a takarmányozás vizsgálatán, és a fertőző betegség tisztázásán
fölül – a következőkre:
- mérgező növények, vagy magvak esetleges fölvétele történt-e,
- az állattartási hely közelében, vagy a takarmánytermő területen növényvédelmi
kezelés, fertőtlenítés, rágcsáló-, rovar- ill. dúvadirtás történt-e.
8./ Amennyiben a 7./ pontban jelzettek megtörténtének gyanúja a helyszínen megállapítható,
akkor a magán-állatorvos legfontosabb teendői az érintett állománynál (a mintavétel és
mintaküldés mellett) az alábbiak:
- az érintett állatoknál a közvetlen életveszély elhárítása,
- „mérgező” anyag további felvételének megakadályozása, egyidejűleg azonnali
takarmányváltoztatás,
- a szervezetbe jutott, de még fel nem szívódott „méreg” megkötése és eltávolítása,
- a felszívódott „méreg” hatástalanításának megkísérlése.
9./ A tömegtakarmányok (legelőszennyező gyomok) hatással vannak – a mennyiségen
(termelési mutatókon) kívül - a tej (és a belőlük készült termékek) szagára, ízére,
mikrobiológiai állapotára, valamint a hús minőségére. A magán-állatorvosnak föl kell
hívnia az állattartó figyelmét az etetett takarmányokkal összefüggő esetleges biztonsági
(minőségi) vonatkozásokra.

139

12/b melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor - figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre - a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve - lehetőleg olvasható aláírással - és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak javasolni kell, hogy akkreditált működési engedéllyel
rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges peres eljárás
során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium által kiadott
vizsgálati eredmények - peres eljárás során - vitathatók.
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9./ Laboratórium akarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen valamennyi etetett tömegtakarmány (szilázs, széna stb.) vizsgálata
és az eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos "hibának" a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a "problémát" a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
KECSKE TELEPRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia kecsketelepre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 4
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Állatvédelem
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait be kell
tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
4

Mellékelni kell a szerződést.
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hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
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Terápiás beavatkozások gyakorlata
Itt kell leírni, hogy a betegség tüneteit mutató állat esetén kit kell először értesíteni?
(állatorvos, állat-egészségügyi szaksegéd, tulajdonos).
A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a fülszámát fel kell jegyezni, ha nincs, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell
tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmány, takarmányozás, legeltetés és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszerbiztonsági vonzata HACCP
11.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
12.sz. A magán-állatorvos teendői tömegtakarmányok etetésekor és a „hibás”
keveréktakarmány gyanújakor

………………2011………………………

ellátó állatorvos aláírása
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1. melléklet HACCP

A kecske állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzési és ellenőrzési
lehetősége
Megnevezés
elhelyezés/tartás

fejés

zsúfolt tartás

Veszélyforrás

Megelőzés/ellenőrzés
lásd állatvédelmi előírásokat

szarvaltság

szarvtalanítás

fej-, végtagok beszorulása

ketrec függőleges nyílásainak optimális méretezése

nedves alom

almozás, (ön)itató karbantartása

párás, ammóniás levegő

természetes szellőzőrendszer kialakítása

telített mélyalom

kitrágyázás

verekedés

szociális rangsor optimális
kialakítása

penészes széna, alom

egészséges széna, alom
adagolása

penészes abraktakarmány
egyenlőtlen takarmányadagolás

abrakcsere
egyenletes adagolás (állatlétszám szerint)

bálazsineg

zsineggyűjtés

kutya, macska jelenléte

távoltatás

felhajtás során sérülés

balesetmentessé alakított
felhajtás

testrészek sérülése a rögzítés során

gondosabb rögzítési tevékenység

tőgymosás

tőgytörlés

törlőruha

egyszer használatos törlőpapír

szubklinikai masztitis

első tejsugarak vizsgálata

masztitis

elkülönített fejés, tőgykekezelés

vakfejés

figyelmesebb fejés

nyitott bimbócsatorna

fejés után fertőtlenítő folyadék használata
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ellés

túltelített tőgy

szabályos időben történő
fejés

szennyezett fejőgumi

folyamatos tisztítás

erős vagy gyenge vákuumhatás

optimális beállítás

rendellenes pulzációs szám

optimális beállítás

szennyezett tejszűrőpapír

csere

a tejtartály rendellenes hűtése

optimális beállítás

szennyezett gáttájék

fertőtlenítő oldatos lemosás

bélsárürítés

pérafertőtlenítés

elhúzódó ellés

állatorvosi beavatkozás

a magzat rendellenes fekvése/tartása

állatorvosi beavatkozás

magzatburok visszatartás

állatorvosi beavatkozás

masztitis

tőgykezelés

kilógó magzatburok

többszöri takarítása, fertőtlenítése

involúciós rendellenességek

állatorvosi kezelés

kérődzés hiánya

takarmányváltoztatás, szükség
esetén gyógyszeres kezelés
segédkezés a szopásnál

szoptatás elmaradása
csülök

állategészségügy

Gyógykezelés

túlnőtt

szarufaragás

sántaság

csülökkezelés

szarukárosodás

állatorvosi gyógykezelés

légy- és rágcsáló invázió

légy- és rágcsálóirtás

légző-, emésztőszervi- és tőgybetegségek

kemoterápiás kezelés

vírus okozta fertőző betegségek

program szerinti vakcinázás, vérvizsgálat

baktérium okozta fertőző betegségek program szerinti vakcinábetegek
elkülönítése,
állatorvosi zás, vérvizsgálat
elrendelésre gyógykezelés
idegen személyek

A.3-2-6 melléklet szerint
beléptetés csak engedéllyel
és az állategészségügyi
szabályokban előírtak
szerint
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.

A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
Dátum……………………………
ellátó állatorvos aláírása
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3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
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Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:

Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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Fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél, az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet
kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített helyre kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
az egyedileg tartott tenyészállatok tartási helyét is legalább havonta le kell fertőtleníteni
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
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A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
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fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni.
A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság
utasításai szerint kell eljárni.
Többek között egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek
megelőzésénél és leküzdésénél használható fertőtlenítőszerek az alábbiak:
Betegségek

Fertőtlenítési útmutató
Habzószóda

4%

Ragadós száj- és körömfájás
(Nátriumkarbonát)
Klórlúg
Formalin
Citromsav
Ortofoszforsav
Szulfaninsav
Jodoforok
Nátriumhidroxid
Nátrium metaszilikát
Továbbá minden olyan
készítmény, melynek ph-ja 4
alatt vagy 11 felett van

3%
3% (15 °C felett)
0,4% - ph: 4 alatt
0,3% - ph: 4 alatt
0,2% - ph: 6 alatt
2,0%
2,0%
1,0%

Veszettség

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C felett)

Brucellózis

Nátriumhidroxid
Káliumhidroxid
Klórlúg
Formalin

2,0%
2,0%
3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Lépfene

Klórlúg
Formalin

3,0%
3,0% (15 °C külső hőm.
felett)

Dátum……………….

ellátó állatorvos aláírása
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4. sz. melléklet
Az elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített „elkülönítő
naplót” köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és
az állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és
szükség esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat az elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.

dátum………………………….

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz.melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
állati hullák
magzatburok
gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
5. kommunális hulladék
1.
2.
3.
4.

6. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
7. Az elletőben képződő magzatburkokat a hullákkal megegyező módon kell
ártalmatlanná tenni, de mivel a magzatburkok (az elléseknek megfelelően) többékevésbé folyamatosan képződnek, az elszállításig, csak az erre a célra használható
szeméttárolóban (műanyag kuka) kell gyűjteni. Ebben a tárolóba más szemetet nem
szabad elhelyezni. Az edényt a kiürítés után tisztítani és 2 % Klórlúg oldattal
fertőtleníteni kell.
8. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
9. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű, katéter,
pipetta, stb.) a felhasználás helyén (ellető, inszemináló) elkülönítve kell tárolni, és
megfelelő időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az
elszállításig elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
10. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
Dátum

ellátó állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
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Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
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Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
1. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
2. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”

………………………….2011……………………….

……………………………………
ellátó állatorvos aláírása
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

dátum………………………………………….
ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet
Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.

167

9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági
(állategészségügyi) veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőségmegőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eü. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

víz (folyadék)
tak. mennyiség
etető
etetési idő
mennyiség
alomról evés

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye
min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet
Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

legelőn tartás

nincs helyben víz itatóférőhely
pocsolya

istállózott tartás

csoportos, v. egyedi

biztosítandó lajtkocsival
férőhely: juh: 0,2 m
tilos itatni
csöpögés-mentes

itató-berendezés:

kérődzők:

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás). Lásd: 6.
sz.melléklet
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9/d melléklet

Tömegtakarmány HACCP
Erjesztéses tartósítás (szilázs- és szenázs készítés) élelmiszer-biztonsági és
állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük
Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

növény betakarítási
ideje

korai fenofázis: ecetsavas erjedés
elvénült, nagy sza. tart.

25% fölötti sza.
tömörítés, mielőbb lezárni
fonnyasztás, segédanyag
szársértő alkalmazása

időjárás betakarításkor

esős időben: földdel szennyezett
lehetőleg száraz idő
listeriózis,
lehetőleg száraz idő
bendőelhomokosodás, lehetőleg száraz idő

sok ecetsav

hasmenés,
étvágytalanság

sza. 25 % fölötti

sok vajsav

kedvezőtlen ízhatás

siló mielőbbi lezárása,
silózási segédanyag

túlmelegedés a silóban

nagy tápanyag veszteség

tömörítés, szecskaméret

utóerjedés

nagy tápanyag veszteség

megfelelő ütemű kitermelés

erjesztett tak.
kitermelése és etetése

fagyott: hasmenés, vetélés
penészes
rothadt, romlott

előzetes bekészítés
óvatosan adandó
tilos etetni

silózási segédanyagok

káros anyagok jelenléte

csak engedélyezett
használható

Megjegyzés: ajánlatos minden silókazal megkezdésekor, ill. a silózott takarmány etetésének
kezdete előtt laboratóriumi vizsgálat (az állattartó figyelmét föl kell hívni a napi adag
fokozatos emelésére).
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9/e melléklet
Tömegtakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

- zöld takarmányok

adagolás
megázott, ill. nedves
befülledt
összetétel

fokozatos adagemelés és szoktatás
csak felszáradás után
szétteregetés után
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- szénák

megázott
dohos, penészes
összetétel

csak száraz etetendő
tilos
mérgező-, káros anyagoktól
mentes

- erjesztett takarmányok

sok ecetsav, vajsav
földdel szennyezett
fagyos
penészes
rothadt, romlott
silózási segédanyag

szálastak. együtt
óvatosan, kis mennyiségben
előzetes bekészítés
óvatosan
tilos etetni
csak engedélyezett használható

- helyszíni bekeverhetőség egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

Megelőzés, ill. ellenőrzés

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta
és mekkora mennyiségben etetik a kérdéses tömegtakarmányt.
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9/f melléklet
Legelőgondozás HACCP
A legelő élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

gyeptelepítés

á. fajonként eltérő igény
növényzet összetétele

telepítés faji igény szerint
mérgező-, káros- és szennyező
gyommagtól mentes
500 m-es körzetben tilos

vegyi üzemek, főutak

növényvédőszer
hígtrágya
műtrágya, istállótrágya

Öntözés
opt. állateltartó képesség
mechanikai-, ill vegyszeres
védekezés
meghat. várakozási idő
kijuttatás után 30 nap
kijuttatás után 30 nap

korai fenofázis (ún. fűtetánia)
elöregedett, elgyomosodott
á. fajonként eltérő fűmagasság
vizes, mocsaras terület

fokozatosság+széna
korlátozás+egyéb tak.
optimális a faj részére
kerülendő

minőségileg nem megfelelő
nincs helyben
itató-férőhely
pocsolya

évente 1x labor-ellenőrzés
tilos itatni
lajtkocsival biztosítandó
férőhely: szm:0,8;
tilos itatni

takarmánysó

kiegészítés elmaradása

folyamatosan biztosítandó

pihenőhely

tartós, közvetlen Napfény

árnyékos szálláshely

alkalmi legelők

„szoktatás”
fagyott tak. (hasmenés, vetélés)
lucerna- és gabonatartók
(felfúvódás, tejsavmérgezés)
másodvetések, fiatal hajtások
(bendőmegterhelés, mérgezés)

fokozatosan és óvatosan
felengedés után
óvatosan

tápanyag gazdálkodás

legeltetés,
(ill. kaszálás)

Kisülés
Elgyomosodás

itatóvíz

fokozatosan és óvatosan

Megjegyzés: legelő állat megbetegedése, elhullása, termelésének csökkenése esetén a legelőfű
vizsgálata mellett a magán-állatorvos mindenre kiterjedő oknyomozása szükséges
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9/g melléklet: HACCP
A kecske legeltetés élelmiszer-biztonsággal is összefüggő állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzési és ellenőrzési lehetősége
Megnevezés
legelőterület

Veszélyforrás
mély fekvésű terület
soványfüves terület
kavics, kőtörmelék
száraz tövises növények
nedves fű
sertés, szarvasmarha
róka, kóbor kutya
mérgező gyomnövények
túllegeltetés

állat

Megelőzés/ellenőrzés
kizárása a legeltetésből;
mentesítés a csigapopulációtól
talajmunka, aljfű vetése
gyűjtés és eltávolítás
tisztító kaszálás
legeltetés a száradás után
elkülönített legeltetés
kerítés javítás; vakcinázás
tisztító kaszálás, gyomirtás
szakaszolt legeltetés

fertőző betegségek

vakcinázás

lépfene, sercegő üszök

vakcinázás

elhullott állatok

elégetés, ÁTEV-hez
szállítás

pásztorkutya

féregtelenítés

parazita által fertőzött bélsár
vérfesték vizelést okozó ivóvíz

bélsárvizsgálat, féregtelenítő
kezelés

pocsolyák

vályúból itatás

vadon élő állatok itatója

vályúból itatás

fito ösztrogének

széna etetés

gabonaszemek

széna-előetetés, rövid időtartalmú legeltetés, szoktatás

szennyvíziszap

kizárása a legelőből

túlzott műtrágya vagy istállótrágya
alkalmazása

előírás szerinti alkalmazás

hígtrágyakezelés

a legeltetés időszakos felfüggesztése

makro- és mikroelem hiány

mesterséges pótlás

köves talaj okozta fogrendellenesség

kövek gyűjtése

bendő elhomokosodása

széna etetése, hashajtók
alkalmazása
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ember

kutya

villanypásztor
állatvédelem

beteg állat

elkülönítés, kezelés

túlnőtt csülökszaru

csülökápolás

sántaság

csülökkezelés

vetélés

elkülönítés

idegen nyáj

elkülönítés

tűző napsütés

árnyékos pihenőhely, reggeli és esti órákban legeltetés

eső

védett helyen tartózkodás

fagyos talaj

épületben tartás

sáros talaj

száradásig a legeltetés kihagyása

gyapjúszórás

nyírás

mérgezési tünetek

állatorvosi segélynyújtás

légypopuláció

permetezés, nyalósó

fertőzést okozó köpedék

zsebkendő

fertőzést okozó bélsár

WC-használat

durva bánásmód

állatvédelmi előírások betartása

szennyezett kézzel segélynyújtás,
sebkezelés

személyi higiénia

állatharapás

kennel tartás

elhullott juhszervek

fogyasztásának megakadályozása

bélsár

féregtelenítés

beteg állat

elkülönítés

elektormos áram

szoktatás

túllegelt terület

kerítés áthelyezés

zsúfolt legelő

létszámcsökkentés, egyedi
v. kiscsoportos legelés biztosítása

állathajtás

szoktatás

állatrakodás

bántalmazás nélkül

csoportos gyógykezelés

mérsékelt szorítók alkalmazása, elkülönítés, gyógyszer-

egyedi gyógykezelés

felh. 6. melléklet szerint
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állatszállítás

jogszabály betartása

egyedi nyilvántartás

krotália hiánya

pótlás

vágás

fájdalom

kábítás

kóros tartalom

kobzás

vágott test

húsvizsgálat

azonosítás

egyedi jelölés

tárolás

hűtő, mélyhűtő
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10.melléklet HACCP kecske
A szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszer-biztonsággal
összefüggő állategészségügyi veszélyforrásai

A munka megnevezése

Hatása az

Megelőzés

élelmiszerbiztonságra
Ellésre előkészítés,

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált
takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése
Közvetlen ellés előtti

Takarmányozási hatások

Ellenőrzött és vizsgált

időszak

takarmányok, kiegészítők

(Itt munkavégzés nincs)

etetése

Elletés

CCP

Ellés lefolyása, higiéniai

Elléstől számítva nyolc

viszonyok

napig csak a hús
szempontjából CCP

magzatburok visszamaradás Baktériumok bejutása,
tőgygyulladás

Célzott kezelés, pontos

elszaporodása a méhben és

feljegyzések készítése, az

a tőgyben, az esetleges

alkalmazott gyógyszerek

sérüléseken át véráramba

várakozási idejének

jutása, vérmérgezés

betartása.

CCP

kialakulása
Involuciós vizsgálatok

A vizsgálat közömbös, az

Az élelmezés egészségügyi

esetleges gyógykezelések

várakozási idő betartása

azonban a választott
gyógyszerek függvényében

CCP

már nem
Termékenyítés

Nincs hatása
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Vemhességi vizsgálat

Nincs hatása

Meddőségi vizsgálat

A vizsgálat közömbös, az

A használt készítmények

esetleges gyógykezelések a

élelmezés egészségügyi

választott gyógyszerek,

várakozási idejének

hormon hatású

figyelembe vétele

készítmények függvényében

CCP

már nem
Gyógykezelések

biol. - kémiai

él. eüi.vár.idő betartása

maradékanyagok a

A.3-6 melléklet szerint

szervezetben

CCP
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11/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:…………………………………………………………………………………….....
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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11/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti
Tesztlap" kecsketelepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
betartják-e az előírt állatvédelmi szabályokat?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Megfelelő -e a fejési és tejkezelési higiénia?
a fejés előtti tőgykezelés, első tejsugarak
vizsgálata,
a gépi fejésnél a rendszer mosása, fertőtlenítése,
a tejtároló tartályok, kiadó vezetékek
fertőtlenítése,
a tejhűtés, tejtárolás, tejkiadás higiéniája.
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e az élelmiszer nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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12/a melléklet
Magán-állatorvos teendői a tömegtakarmányok etetésekor
1./ A magán-állatorvosnak napra készen ismernie kell, hogy melyik állatcsoporttal,
mióta és mekkora mennyiségben etetik a tömegtakarmány(oka)t.
2./ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tömegtakarmány(ok) minőségét
helyben végzendő érzékszervi bírálattal (kinézet, szín, szag, tapintat, földes- és/vagy poros
szennyezettség stb.).
3./ Ajánlatos minden szénakazal, ill. silókazal megkezdése előtt laboratóriumi
vizsgálatot végeztetni. Az eredmény ismeretéig óvatosan, kis adagban ajánlatos csak etetni.
4./ Valamennyi tömegtakarmány etetése (a legeltetés kezdete is) fokozatos
szoktatással és adagemeléssel történjen.
5./ Az érzékszervi bírálat (helyszíni minősítés) és a laboratóriumi vizsgálat eredménye
alapján a magán-állatorvos által véleményezendő az etetendő tömegtakarmány
mennyisége, az állatfaj és ezen belül a hasznosítási irány. Figyelemmel kell lenni arra,
hogy a legjobb minőségű (kedvező összetételű és jó beltartalmi értékű) tömegtakarmányt a
fiatal állatok kapják, majd a tenyésztésre szánt növendék állatok, ill. tenyészállatok
következzenek.
6./ A magán-állatorvosnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a tömegtakarmányok
minőségének és a termelési eredmény alakulásának tendenciáját.
7./ Amennyiben a legelőre hajtást követően, ill. az erjesztett- (szilázs, szenázs) és/vagy
szárított tömegtakarmány (széna, szalma) változtatása után közvetlen egyszerre több állat,
nagyjából azonos, vagy hasonló tünetek között hirtelen megbetegszik (elesettség, legtöbbször
láztalan állapot stb.) a magán-állatorvosnak oknyomozást kell folytatnia. Ennek ki kell
terjednie – a takarmány, ill. a takarmányozás vizsgálatán, és a fertőző betegség tisztázásán
fölül – a következőkre:
- mérgező növények, vagy magvak esetleges fölvétele történt-e,
- az állattartási hely közelében, vagy a takarmánytermő területen növényvédelmi
kezelés, fertőtlenítés, rágcsáló-, rovar- ill. dúvadirtás történt-e.
8./ Amennyiben a 7./ pontban jelzettek megtörténtének gyanúja a helyszínen megállapítható,
akkor a magán-állatorvos legfontosabb teendői az érintett állománynál (a mintavétel és
mintaküldés mellett) az alábbiak:
- az érintett állatoknál a közvetlen életveszély elhárítása,
- „mérgező” anyag további felvételének megakadályozása, egyidejűleg azonnali
takarmányváltoztatás,
- a szervezetbe jutott, de még fel nem szívódott „méreg” megkötése és eltávolítása,
- a felszívódott „méreg” hatástalanításának megkísérlése.
9./ A tömegtakarmányok (legelőszennyező gyomok) hatással vannak – a mennyiségen
(termelési mutatókon) kívül - a tej (és a belőlük készült termékek) szagára, ízére,
mikrobiológiai állapotára, valamint a hús minőségére. A magán-állatorvosnak föl kell
hívnia az állattartó figyelmét az etetett takarmányokkal összefüggő esetleges biztonsági
(minőségi) vonatkozásokra.
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12/b melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor - figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre - a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve - lehetőleg olvasható aláírással - és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak javasolni kell, hogy akkreditált működési engedéllyel
rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges peres eljárás
során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium által kiadott
vizsgálati eredmények - peres eljárás során - vitathatók.
9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
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11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen valamennyi etetett tömegtakarmány (szilázs, széna stb.) vizsgálata
és az eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos "hibának" a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a "problémát" a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
TYÚKFÉLÉKRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia tyúkfélékre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 5
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
5

Mellékelni kell a szerződést.
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hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell
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A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
11.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor

…………….2011………………………

az ellátó állatorvos aláírása

190

Az integrált baromfihús termelés
minőség-biztosításának termékpályája
ÉLELMISZER

BIZTONSÁG

Keltető
Tenyésztés

Nagyszülő

Takarmány

Higiénia

Keltető

Tisztaság

Takarmány

Kártevő
mentesítés

Veszélyforrás
növekedése
Szülőpár

Keltető

Tojó szülőpár
Állati fehérje
és

Takarmány

egyéb alapanyag

Naposcsibea
Takarmány

GMO mentesség

Brojler telep
Maradványanyag
Árutojó

Vágóüzem

mentesség
Mikrobiológiai

Továbbfeld.

Élő értékesítés

Disztribució

kontroll

HACCP
GMP

Láncok
üzletek

Fogyasztó

QM
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HACCP
Az elemzés célja:
Szalmonella fertőzés kiszűrése a pecsenye csirke előállítása során
No.

Művelet

1. Telepre beszállító
járművek külső
fertőtlenítése
3. Napos állomány
fogadása

No.

1.

1.

4. Takarmányozás, és
5. minden műveleti
1.
6. lépés,
ahol a dolgozó
közvetlenül
2.
érintkezik
az állománnyal
7. Hullagyűjtés,
szállítás
1.
2.
8. Kész, Élőáru
rakodás,
Szállító
GÉPJÁRMŰ
9. Kitrágyázás

2.

1.
10. Épület /külsőbelső/ és
technológia
mosása
11. Fertőtlenítés

1.

1.2.
12. 2. fertőtlenítés
1.

Kritikus határérték

Felügyelő eljárások

Helyesbítő
tevékenység

Bromosept 0,1 %
alatt nem
lehet
Nem lehet fertőzött,
szerződésben
rögzített

Mérés ellenőrzés,
félévente
mintavétellel
10-20 db állat ellenőrző
vizsgálata
laboratóriumban,
mintavétel az
állategészségügyi előírás
szerint
Minőség tanusítvány,
szúrópróba szerű
laboratóriumi vizsgálat
Egészségi állapot
ellenőrzése

Mérés ellenőrzése,
koncentráció
beállítása
gyógykezelés,
antibiotikumos
kezelés a teljes
állománynál
állatorvos
felügyelete mellett
Takarmány csere

Hatályos jogszabály
szerint
Hatályos jogszabály
szerint
Technológiai előírás
szerint
Nem lehet fertőzés
FORRÁSA!
Makroszkópikus
tisztaság

Naponta kétszer eltávolító
gyűjtés, nyílvántartás,
elhullási napló ellenőrzése
Útvonal elkülönítés
Rakodás előtt
szemrevételezés

Makroszkópikus
tisztaság

Szemrevértelezés

Makroszkópikus
tisztaság

Szemrevételezés

Bromosept 0,1 %-os
H-lúg 3-5 %-os min.

Mérés ellenőrzés

Bromosept 0,1 %-os
Formalin 50 kg/1000
m2

Mérés ellenőrzése,
hatékonyság ellenőrzés
gyors teszttel

Dolgozók oktatása,
kéz és
lábfertőtlenítők
használata
Póteltávolítás

Visszafordítás,
tényét
jegyzőkönyvben
rögzíteni
Ismétlés: részleges
vagy teljes
takarítás
Ismétlés: részleges
vagy teljes
munkavégzés
Koncentráció
beállítás
Ismétlés részleges
vagy teljes
Koncentráció
beállítása,
Ismétlés részleges
vagy teljes
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HACCP
Az elemzés célja:
Szalmonella fertőzés kiszűrése a pecsenye csirke előállítása során

No

Műveleti lépés

No. Veszélyek és lehetséges
okok

1. Telepre beszállító
járművek
külső fertőtlenítése

1.

2. Mérlegelés
3. Napos állomány
fogadás

2.
1.
2.

4. Indítás
5. Nevelés
6. Befejezés

1.
2.

7. Hullagyűjtés-szállítás

1.
2.

8. Kész élőáru rakodás,
szállítás

1.
2.

9. Kitrágyázás

1.

Szabályozó eljárások

Oldat hígítása nem
Járványvédelmi utasítás
megfelelő, nem éri
mindenhol a
fertőtlenítőszer
Veszély nem azonosított
Az állat fertőzött
Szerződés, minősített
beszállítótól
Rakodótól fertőződik
való beszerzés
Járványvédelmi higiéniai
utasítás
Takarmány
Minősített beszállítótól való
Ember - dolgozó
beszerzés
- állatorvos
Személyi higiénia
- látogató
betartása, személyi
- fuvarozó
tisztaság, Technológiai és
állategészségügyi előírások
Víz
betartása

Hulla széttaposás- út
fertőzött
Szállítóeszköz fertőzött
Alkalmi munkásoktól
fertőződik
Gépjárműtől,
szállítóketrecektől
fertőződik
Trágya maradék az
épületben és az úton.

Rendszeres laboratóriumi
ellenőrzés
Hulla gyűjtés szabályozása
Fertőtlenítés

CCP
I

N
I

I

I

Személyi higiénia
Szerződés – fertőtlenítés
igazolás

I

Épület és út teljes
letisztítása, mosás

I
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No

Műveleti lépés

10. Épület /külső – belső/
és

No. Veszélyek és lehetséges
okok
1. Szalmonella baktérium
marad a mosás után

technológiai mosás
11. Fertőtlenítés

Szabályozó eljárások
Takarítási technológiák
betartása,

CCP
I

oktatás
1. Oldat koncentráció
2. alacsony

Kémiai szerek, eszközök

I

használati utasításának
Nem teljes a fertőtlenítés betartása,
oktatás, figyelem felhívás

12. Almozás

1. Az alom fertőzött
(madár, rágcsáló)

Felvásárlási, alomkezelési,
tárolási előírás

13. Technológiai beállítás

1. Veszély nem azonosított

14. 2. fertőtlenítés

1. Oldat koncentráció,
hőfok nem megfelelő

15. Felfűtés, pihentetés

1. Idő be nem tartása (min. Technológiai előírás
3 nap)
betartása

16. Szellőztetés
17. Fűtés

I
N

Használati utasítás szerint

Nem megfelelő hőfok,
huzat

Automata berendezések

Nem megfelelő hőfok

Automata berendezések

I
I
I

ellenőrzése
I

ellenőrzése

CCP felügyelet a n. éves felügyeleti tesztlap értelemszerű alkalmazása
szerint.
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ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS
(Az étkezési tojás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi követelményei és forgalma.)
Étkezési tojásként az a tojás kerülhet forgalomba, amely olyan egészséges, tiszta
környezetben tartott állattól származik, amelyet az EU követelményeinek megfelelően
tartottak és takarmányoztak. A tojás megfelelő alakú, méretű, tömegű, ép, külső
szennyeződéstől, valamint lámpázással kimutatható a fogyaszthatóságot befolyásoló
elváltozástól mentes.
A fogyaszthatóságra vonatkozó előírásokat hatályos rendeletek, valamint a Bizottság
1234/2007. EU számú tanácsi rendelete, a tojás minőségi, osztályozási, mosási, jelölési
forgalmazási követelményeit rögzítik.
Tojás begyűjtést, mosást, osztályozást, csomagolást, továbbá tojástermék előállítást az
végezhet, aki tevékenységéhez megfelelő létesítménnyel és a területileg illetékes
állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. A baromfi telep
nyílvántartási számmal ellátott kell legyen.
A törött, idegen testet tartalmazó, penészfoltos, összefolyt sárgájú, vérgyűrűs, rothadt,
élősködőkkel szennyezett, bármely okból undort keltő, továbbá a terméketlen tyúktojást, ha
azt a keltetésből a hetedik napot követően vonták ki és minden más baromfi faj keltetett
terméketlen tojását, függetlenül a keltetésből való kivonás napjától tilos forgalomba hozni,
vagy élelmezés céljára felhasználni. Ezek csak egyéb, nem élelmiszer célra, esetleg
takarmányként értékesülhetnek, vagy ártalmatlanítani kell azokat (ipari tojás).
A telepről fogyasztásra alkalmatlannak minősülő tojás nem adható ki élelmezési célra.
A telep vezetőjének feladatai:
Gondoskodni kell a tojó állomány EU követelményeknek megfelelő elhelyezéséről és
takarmányozásáról, valamint a környezetének tisztaságáról,
a tojó állomány egészségi állapotát figyelemmel követni, állatorvos részére az előírt,
szükséges bejelentést megtenni,
a fogyasztásra alkalmatlan tojással történő elbánás,
figyelemmel követni az élelmiszeripari hőkezelésre utalandó tojások értékesülését,
jelölés, csomagolás végrehajtása a tojásrakást követően 4 napon belül,
a tároló hely tisztaságát, hőmérsékletét ellenőrizni,
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meggyőződni a szállító jármű és szállító eszközök tisztaságáról,
a nyomonkövethetőség érdekében szükséges nyilvántartások vezetése, jelölés,
csomagolás alkalmazása,
a dolgozók élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági oktatása, továbbképzése
maximum 50 tojótyúk esetén, helyi piaci értékesítéskor, a tojást nem kell jelölni, de az
értékesítés helyén fel kell tüntetni a származási gazdaság nyilvántartási számát és címét
Tojás lámpázását azokon a telepeken (termelőknél) kell elvégezni, ahonnan a tojás közvetlen
piaci értékesítése történik.
Étkezési tojás mosása, fertőtlenítése ózonos vagy egyéb kezelése, fertőtlenítése,
mosása, létojás előállítása engedélyhez kötött tevékenység.
A fertőtlenített, mosott tojást forgalmazás során tilos összekeverni mosatlan tojással.
A tojásmosás engedélyezett, erre a célra kijelölt helyiségben és edényzetben történhet.
A tojást mosni, engedélyezett szerrel fertőtleníteni és folyóvízzel öblíteni kell.
Célszerű a hypo 2 %-os koncentrációjú oldatát 5-10 perces behatási idővel igénybe
venni. Öblítéshez legfeljebb a 40 oC víz ajánlott. A mosott tojást lecsepegtetni és szárítani
kell.
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Az étkezési tojás élelmiszer-biztonsági állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük és ellenőrzésük.
Megnevezés
takarmány

Veszélyforrás
gyógyszeres takarmány

állatorvos

áeüi előírások betartása,
laborvizsgálat

állatorvos

halliszt
("halízű" a tojás)

keverékben max. 2 %

telepvezető

repcedara
("halízű" a tojás)

bekeverés tilos

telepvezető

gyapotmag dara
(fehérje rózsaszínű)

bekeverés tilos

telepvezető

extrahált olajip. darák
ÖKO-takarmányozásnál

bekeverés tilos

telepvezető

korlátozás

telepvezető

keverékben Ca 2,8-3,2%

telepvezető

tojóhely (tojófészek)
szennyezettsége

EU követelmények szerinti
elhelyezés
takarítás, alomcsere
tisztítás, fertőtlenítés

telepvezető

kutikula réteg kialakulás
hiánya

a tojás csak teljes száradás
után kerülhet leszedésre

héjréteg sérülés

gyakori figyelmes, gondos
leszedés

ammónia szag

rendszeres trágya
eltávolítás

zöldtak. (fehérje elszíneződik)
ÖKO-tak., ill.
háztájiban
hiányos Ca-ellátás
(héjnélküli, ill. vékony
héj)

tojás ízhibája

Ellenőrzés

tilos, esetleg 0 napos eüvárakozási idő

halliszt
elsősorban: Salmonella

tojásnyerés

Megelőzés

fertőtlenítő-, tisztítószer
maradvány

előírás szerinti alkalmazás

takarmányozás

előírások megtartása

telepvezető
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tojáshéj

szennyezettség,
tojáshéj sérülése

alomcsere, takarítás,
gondosság

telepvezető

-szennyezettség

ürülék, alom

külön gyűjtés
- ipari felhasználás,
hőkezelés
külön gyűjtés
- fogyasztásra alkalmatlan

telepvezető

telepvezető

repedt, horpadt

külön gyűjtés
- forgalomba nem kerülhet
külön gyűjtés
- ipari felhasználás,
hőkezelés

tojás beltartalmának elváltozásai

lámpázással felderíthető
és a fogyaszthatóságot
befolyásoló hibák

lámpázás és jogszabályba
foglaltak szerinti kötelező
eljárás

telepvezető
és állatorvos

keltetett tojás

embrionális állapot

forgalomba nem kerülhet
fogyasztásra alkalmatlan

telepvezető
és állatorvos

lámpázott tojás

időn túli eltávolítás

lámpázás után forgalomba
telepvezető
kerülhet a legkésőbb 7. napon állatorvos
kivont tojás

különböző
baromfi fajok
tojásának elkülönített kezelése

vízi szárnyasok
tojásának fokozott
Salmonella fertőzöttségi veszélye

elkülönített gyűjtés, tárolás,
szállítás, a baromfi faj
nevének megjelölésével

telepvezető

tojáskezelés

kutikula réteg művi
megsértése a tojáshéjon át
bekövetkező fertőződés
veszélyének növelése

szennyezett tojás telepi
mosásának, száraz tisztitásának (dörzsölésének)
tilalma

telepvezető

tojással érintkea tojás leszedésénél,
ző tálcák és egyéb gyűjtésénél, telepi
eszközök
tárolásánál, szállításánál
használt tálcák fertőzést
közvetítő szerepe

eldobható, egyszer használatos vagy tisztítás,
fertőtlenítés után ismételten
felhasznált tálcák, eszközök

telepvezető

tojás telepi
tárolása

erre a célra szolgáló,
elkülönített, száraz, napfénytől védett optimális:
- +2-+18 oC hőmérséklet
- 70-80% páratartalom

penész
- épség

- helye

törött, fagyott

helyiség tisztasága,
hőmérséklete, páratartalma
párolgási és súlyveszteség

telepvezető
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- módja

sérülés, szennyeződés,
fertőződés

tálcán, a légkamra felül
helyeződjön,
ömlesztve tárolás tilalma

- ideje

apadás, fehérjebomlás

legfeljebb három napi telepi
tárolás

hőmérsékletváltozás,
páralecsapódás
a minőség
megőrzés ideje
legfeljebb 28 nap

romlás

- jelölés

hibátlan, pontos
adatfelvitel

alkalmas
felszereltség

- csomagolás

korrekt adatközlés
A és B minőségről

ipari tojások piros címkékkel, telepvezető
ilyen záró szalaggal
csomagoló
vezetője

- extra
megjelenítés

A tojásrakást követő 9. szükséges kiegészítő jelölések telepvezető
napon belül
csomagoló
vezetője

szállítás

Nyomon követhetőség
hiánya

telephely neve nyilvántartási telepvezető
száma,
címe
szállítás
időpontjának feltüntetése

nyilvántartások

munkahelyi fegyelem

- tojás nyerés napja és
darabszáma kód
- értékesítési hely, darabszám, idő rögzítése
- eljárás a fogyasztásra
alkalmatlan, és az ipari
tojással

ellenőrzési követelmények

munkahelyi fegyelem

a tojásrakás időszak
napjától számítva

első
telepvezető

technikai telepvezető
csomagoló
vezetője

telepvezető és
állatorvos

- tisztaság,
- jelölés, csomagolás
- elkülönített kezelések,
- hőmérséklet,
- tárolási idő,
- dolgozói felkészültség
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.

……………………2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása

201

3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
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szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:
Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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A fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél az „all out all in”, azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet
kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített istállókba kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
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A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
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Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni. A bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a hatályos jogszabályok ide vonatkozó
előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság utasításai szerint kell eljárni.
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
9. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített „elkülönítő
naplót” köteles vezetni.
10. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
11. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
12. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és
az állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
13. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és
szükség esetén megvizsgálni.
14. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
15. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
16. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
1. állati hullák
2. gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
3. állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
4. kommunális hulladék
5. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
6. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd az
egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
7. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű,
fecskendő stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő
időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig
elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
8. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
………………………2011………………

az ellátó állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
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Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
3. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
4. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

……………….2011……………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet

Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük
Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.

217

9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás). Lásd: ÁFT
6.melléklet
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10/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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10/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti
Tesztlap" tyúkfélékre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
biztosított az állatoknak az elegendő férőhely?
megfelelő-e az istállóklíma (hőmérs., huzat,
NH3, por stb)?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Megfelelő-e az étkezési tojás termelési
higiéniája?
Rerisztrált a telep étkezési tojástermelésre?
Megvan a dolgozói felkészültség?
Megfelelő-e a tojófészkek tisztasága,
fertőtlenítése?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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előírásszerű a tojás gyűjtése, mosása,
csomagolása, tárolása?
elvégzik az előírt lámpázást?
nyilvántartásokból nyomonkövethető a tojás
útja?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e a termelés nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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11. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak meg kell határoznia, hogy hol (melyik) működési
engedéllyel rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges
peres eljárás során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
PULYKA TELEPRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia pulyk a telepre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 6
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
6

Mellékelni kell a szerződést.

228

hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell

229

A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. Pulykanevelés és HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
11.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor

…………….2011………………………
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Az integrált baromfihús termelés
minőség-biztosításának termékpályája
ÉLELMISZER

BIZTONSÁG

Keltető
Tenyésztés

Nagyszülő

Takarmány

Higiénia

Keltető

Tisztaság

Takarmány

Kártevő
mentesítés

Veszélyforrás
növekedése
Szülőpár

Keltető

Tojó szülőpár
Állati fehérje
és

Takarmány

egyéb alapanyag

Naposcsibea
Takarmány

GMO mentesség

Brojler telep
Maradványanyag
mentesség
Vágóüzem

Mikrobiológiai
Továbbfeld.

Élő értékesítés

Disztribució

kontroll

HACCP
GMP

Láncok
üzletek

Fogyasztó

QM
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1. melléklet
PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA
(TOJÁSTÓL – VÁGÓHÍDIG)
Törzsállomány

Keltető

Előnevelő

Hízlaló

57 hét
1.,29-33 hét

5 + 28 nap
1. Tojás
fertőtlenítés
2. Tojás tárolás
kb.5 nap
3. 28 nap
keltetési idő
Napos pulyka kelés
Minősítés
Vakcinázás
Sexálás
Csőrözés
Kiszállítás az
előnevelőbe
a, pipe szállító
gépkocsi

6 hét
1. Napos állat
fogadása.
Nevelő gyűrűk
Hőmérséklet
Páratartalom
Fény
Takarmány
Víz
2. Folyamatos
gondozás,
megfigyelés.
Állatorvosi
kontroll
3. Vakcinázás
21. nap ND inactivált
28. nap HE
35. nap TRT II.
4. Kontroll
40. nap
- Mycoplasma
- ND HAG
- Salmonella
5. Áttelepítés
hízlalóba
42-44. nap
Állatorvosi igazolás

Tojó
Bak

előnevelés,
felkészítés a
tojástermelésre
2.,24 hét
tojástermelés

1.

b, jól
fertőtleníthető,
vagy
1x használatos
pipés doboz
c, Papír alátét
d, Telepítési
jegyzőkönyv
e, Állatorvosi
igazolás

9-10 hét
15-16 hét
1. Előnevelt
telepítés
(Nem a vágóhídi szállító
ketrecekkel és
kocsikkal)
Telepítési
jegyzőkönyv
- Hőmérséklet
- Fény
- Alapterület, alom
- Etető, itató szám
1. Folyamatos
gondozás,
megfigyelés.
Állatorvosi kontroll
2. Vakcinázás
47-49. nap
Baromfikolera I.
70-76. nap
Baromfikolera II.
3. Salmonella
kontroll
4. Vágóhídra
szállítás
Tojó 15-16 hetes kor
Bak 21-22 hetes kor
Állatorvosi igazolás
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1. melléklet
HACCP: a pulykanevelés élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük és ellenőrzésük
Megnevezés

Veszély forrása, leírása

Megelőzés, ellenőrzés

I.Keltetés

-Törzsállomány

Folyamatos állatorvosi kontroll

1.Tojástermelés

-egészségi állapot
-vertikálisan szenny.
-tojáshéj szennyezett fertőzés

Megsemmisítés –felelős telepvezető

-Alomtojás
–kevés tojófészek
-fertőzött alom a fészekben
-megfelelő méretű, épp héjú,
állományjelölést, dátumbélyegzőt
tartalmazó keltetői tojás
2.Tojás fertőtlenítés -Egészséges termelő állomány, tiszta

Felelős: Telepvezető
Folyamatos kontroll állatorvos,

tojófészek, tojáshéj,

Telepvezető

megfelelő fertőtlenítés 1 órán belül

Megfelelő fertőtlenítőszer
Származási igazolás

3. Előkeltetés

4. Bújtatás

Hőmérséklet

Technológia betartása,

Pára

Súlyveszteség ellenőrzése

Lámpázás

ÁÜ. Intézeti vizsgálatok

Hőmérséklet

Technológia betartása

Pára

Köldök ellenőrzés

Kelés intenzitás
5. Kelés- Napos

Leszedés

Csak gyógyult köldökű, kerek

pulyka

Osztályozás

szemű, 46 grammnál nagyobb, állni

Szexálás

tudó pulyka helyezhető ki. –Keltető

Vakcinázás

vezető

Csőrözés

Felelős –állatorvos
Előírás szerint (állatvédelem)
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II.Előnevelés

Takarítás, mosás

1.Előnevelő telep
fogadásra való

Felelős: telepvezető
Fertőtlenítés, meszelés

felkészítése
2.Fogadás

Kiadott technológia betartása
Fertőtlenítés eredményességének
ellenőrzése –Állatorvos

Szervizperiódus 10-14 nap

Fertőzés átvitele előző állományról

Szállító gépkocsi

Megfelelően tiszta, fertőtlenített

-pára, hőmérséklet

Technológia szerint

-gépkocsi vezető

Alkalmasság

-állatorvosi igazolás

Származás,

Nevelővelő gyűrűk –műanya

minőség, darab, vakcinázás

-teremhő

38°C

-itató, etető, világítás

22-25°C

Állatorvosi vizsgálat

Telepítési jegyzőkönyv
Utihulla, 1-5 napi elhullás,
-Salmonalla kontroll

3.Nevelés (6hét)

Folyamatos száraz almozás

4.Nagyobb számú

Folyamatos megfigyelés, gondozás,
nevelési napló vezetés.
Alom – nedves, páncélos –
-Talpfekély, mellfekély
(Coccusok)
Takarmány – minőség
-életkor szerinti váltás
Ivóvíz – minőség, mennyiség, pH
Levegő- Ammonia, Oyigén (műanya)
Minden életkorban megfelelő diagnózis –

elhullás, preventio,

helyszíni boncolás

diagnózis, intézkedés

Takarmány minták vizsgálata

Évente egyszer vizsgálat, savanyítás
Ellátó állatorvos felelőssége –

-intézetbe küldés
Controll
Vakcinázás

Salmonella, Campylobacter
Engedélyezett, várakozási idő
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III.Hízlalás

Takarítás, mosás, meszelés

1. Hízlaló telep
fogadásra

Kiadott technológia betartásával
Felelős: telepvezető

Fertőtlenítés, végfertőtlenítés

Engedélyezett szer, előírt koncentráció, eredményesség ellenőrzése

Rágcsáló irtás – folyamatosan

Csalétek, térkép

Szervizperiódus 10-14.nap

Fertőzés átvitel előző állományról

Vadmadarak távoltartása

Madárháló, takarmány szóródás mentes

Szállító gépkocsi – ketrecek

Tiszta, fertőtlenített

felkészítés

2. Fogadás

Állomány – áo. Igazolás
-vakcinázás, gyógykezelés
kontroll(mycoplasma, ND

Telepítési jegyzőkönyv

Salmonella
Telep – Alom, -tiszta, száraz,
penészmentes

3.Hízlalás
tojó – 9-10 hét
bak 15-16 hét

Talpfekély, mellfekély, vágóhídi
visszajelentés

-etető- tiszta, megfelelő számú

Zsúfoltság-sérülések, vágóhídi kobzás

-itató- tiszta, megfelelő számú

Zsúfoltság, súlygyarapodás elmaradása

-levegő –ventilátor

7,5 kg/h/ ttkg

-gondozó - alkalmasság

Orvosi vizsgálat

Folyamatos megfigyelés, gondozás,
nevelési napló vezetés.
Alom – nedves, páncélos –
-Talpfekély, mellfekély
(Coccusok)
Takarmány – minőség
-életkor szerinti váltás
-GMO állati fehérje
mentesség
Ivóvíz – minőség, mennyiség, pH
Levegő- Ammonia, Oyigén
Gyógykezelés - Coccidiostaticum

Folyamatos száraz almozás
Takarmány minták vizsgálata

Termelői nyilatkozat

Évente egyszer vizsgálat, savanyítás
Állategészségügyi technológia betartása
Eü. Várakozási idő betartása,
Salmonella kontroll a vevő igénye
szerint
Igazolás. Felelős: Állatorvos

CCP felügyelet a n. éves felügyeleti tesztlap értelemszerű alkalmazása szerint.
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.

……………………2011……………………..
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3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
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szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:
Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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A fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél, az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet
kell követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített helyre kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
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A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
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Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni. A bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a hatályos jogszabályok ide vonatkozó
előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság utasításai szerint kell eljárni.
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített „elkülönítő naplót”
köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és az
állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és szükség
esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
1. állati hullák
2. gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
3. állatgyógyászati segédeszközök
a.) fém, üveg, éghetetlen anyagok
b.) éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
4. kommunális hulladék
5. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
6. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
7. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű,
fecskendő stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő
időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig
elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
8. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
………………………2011………………

az ellátó állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
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Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
1. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
2. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

……………….2011……………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet

Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás). Lásd: ÁFT
6.melléklet

254

10/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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10/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti Tesztlap" pulyk a
telepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
biztosított az állatoknak az elegendő férőhely?
megfelelő-e az istállóklíma (hőmérs., huzat,
NH3, por stb)?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e a termelés nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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11. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak meg kell határoznia, hogy hol (melyik) működési
engedéllyel rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges
peres eljárás során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
LÚD, KACSA, BARBARIE TELEPEKRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia lúd, kacsa és barbari telepekre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 7
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
7

Mellékelni kell a szerződést.
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hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell

265

A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. Víziszárnyas HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
11.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor

…………….2011………………………

az ellátó állatorvos aláírása
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Az integrált baromfihús termelés
minőség-biztosításának termékpályája
ÉLELMISZER

BIZTONSÁG

Keltető
Tenyésztés

Nagyszülő

Takarmány

Higiénia

Keltető

Tisztaság

Takarmány

Kártevő
mentesítés

Veszélyforrás
növekedése
Szülőpár

Keltető

Tojó szülőpár
Állati fehérje
és

Takarmány

egyéb alapanyag

Naposcsibea
Takarmány

GMO mentesség

Brojler telep
Maradványanyag
mentesség
Vágóüzem

Mikrobiológiai
Továbbfeld.

Élő értékesítés

Disztribució

kontroll

HACCP
GMP

Láncok
üzletek

Fogyasztó

QM
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HACCP Kritikus szabályozási pontok (liba, kacsa, barbarie)
1. melléklet
Művelet

Kritikus határérték

Felügyelő eljárás

Gázosítás

Min. 20 C, 100 m3
légtérre 1500 g tömény
formalin, 10 l meleg
vízben oldva, 24 órás
hatóidő
Törvényben, ill.
szerződésben rögzített
mentességek, ill.
védettségek
Az állategészségügyi
technológia
előírásainak,
utasításainak betartása
Bizonyítvány és
ellenminta megléte

Higiéniai vizsgálat (Ten-cat)

Helyesbítő
tevékenység
Újrafertőtlenítés

Igazolások tartalmának ellenőrzése,
5 napon belül intézeti vizsgálat

Visszautasítás,
ill. gyógykezelés

Hetenkénti ellenőrzés

Újraoktatás,
felelőségre vonás

Dokumentumok tartalmának
ellenőrzése, érzékszervi vizsgálat

Visszautasítás

Szemrevételezés, fertőtlenítést igazoló
dokumentum

Visszafordítás

Naposállat
átvétel
Nevelés

Takarmány
átvétel
Élőállat rakodás

Makroszkopikus
tisztaság
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1.melléklet a. függelék
Az élemiszerbiztonságot (is) veszélyeztető tényezők és elhárításuk módja a lúd, a kacsa és a
barbarie állományokban
Művelet

Veszély

Elhárítás módja

Szabályozza

Alombeszerzés

Mikrobák jelenléte

Alom: száraz, penészmentes búzaszalma
vagy faforgács (kezeletlen fából)
ill. kacsánál és barbarie-nál lehet
rácspadló

Tartási technológia

Alom tárolása

Penészgombák
szaporodása

Bálákat fedetten vagy fóliával letakarva
tárolni

Tartási technológia

Takarítás,
fertőtlenítés

a.Patogén kórokozók
túlélése
b.Fakultatív patogének
nagy számban történő
túlélése

1. Száraz takarítás
2. Nedves takarítás
3. Fertőtlenítés (H-lúg, Virocid, stb.)
4. Alom-és technológia beszerelése után
gázosítás
(Formalin, Virkon, stb.)
5. Higiéniai ellenőrzés betelepítés előtt
(Ten-cat és/vagy
tampon)

Takarítási és
fertőtlenítési
utasítás,
Állategészségügyi
technológia

Naposlúd, -kacsa
átvétel

a. Fertőzötten érkezik az
állat,
b. Átvételkor fertőződik

a. Naposállat szabványban leírtak
ellenőrzése
(tenyésztő szervezettől, vagy
integrátortól beszerezhető)
b. Kísérő bizonylatok: szállítójegy,
származási igazolás
(csak tenyészállatoknál), telepítési
jegyzőkönyv,
állatorvosi bizonyítvány
c. 5 napon belül vizsgálati anyag (hulla,
bélsár) küldés
állategészségügyi intézetbe
d. Személyi és tárgyi higiénia betartása

Tartási technológia
Állategészségügyi
technológia
Higiéniai és
járványvédelmi
utasítás

Naposlúd,-kacsa
letelepítés

Nem megfelelő
körülmények miatt az
életképesség csökken,
immunrendszer
károsodik

Hőmérséklet:
lúd,- és barbarie:32-33 C
kacsa: 26-27 C
Rel. párat.: 65-70 %
Telepítési sűrűség: lúd:10-12 db/m2,
kacsa: 18-20 db /m2
barbarie: 4-8 db /m2 (technológiától
függ)
Etető,-és itatóhossz: lúd: 2 cm/db,
kacsa: 1,5 cm/db
Megvilágítás: 24 óra
Előmelegített víz és morzsázott táp

Tartási technológia
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Nevelés

a. Kórokozók
behurcolása,
személyek és
ragályfogó tárgyak
által
b. Helytelen tartásból
eredő minőség romlás,
általános
ellenállóképesség
csökkenés, fakultatív
kórokozók kártétele

a. Higiéniai szabályok betartása (egy
Tartási technológia
telep = egy állomány, kéz, -láb-,
Állategészségügyi
járműfertőtlenítő, stb.)
technológia
b. Preventív állategészségügyi program
Higiéniai és
c. hétről-hétre változó tényezők
járványvédelmi
figyelemmel kísérése a
utasítás
technológiában: úgymint: max.
állomány sűrűség, hőmérséklet
(májliba,és barbarie 2-3 fok eltérést
sem tolerál) páratartalom (tollasodási
zavar, kannibalizmus) megvilágítás
időtartama és intenzitása
(kannibalizmus, a mulardnál gyakori
hiba)
Szavatossági esetekben a kezelő
állatorvos ezzel kapcsolatos
észrevételei perdöntőek lehetnek,
ezért célszerű minden telepi
látogatáskor a konkrét értékeket
feljegyezni az állatorvosi vagy az
ólnaplóba
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Víz

Takarmányátvétel

Mikroorganizmusok
jelenléte

a. Salmonella,
penészgombák,
toxinok jelenléte
b. Nem megfelelő
beltartalmi értékek

Tartási technológia
Ivóvíz minőségű víz biztosítása
(fél évenként ÁNTSZ vizsgálat)
a. Fajnak, életkornak, hasznosítási
Tartási technológia
iránynak megfelelő takarmány
receptúra beszerzése, a kiszállított
takarmány minőségi tanúsítványának
és beltartalmi értékének ezzel történő
összehasonlítása
b. Érzékszervi vizsgálat (szín, szag, íz)
c. Ellenminta megkövetelése
d. Kifogás vagy gyanu esetén azonnal
értesíteni a keverőt (írásban is !),
esetleg mintaküldés intézetbe

Takarmány tárolás Avasodás,
penészgombák
szaporodása

Száraz, levegős helyen, a különböző
Tartási technológia
takarmányfajtákat egymástól elkülönítve
kell tárolni a be- és kiszállítás, valamint a
szavatossági idők pontos
nyilvántartásával

Takarmányozás

a. Ömlesztett táp vagy egyszer
használatos papírzsák
b. Kéz-, láb-, kerékfertőtlenítők
rendeltetésszerű használata
c. ún. "takarmányozási útvonal "
(kötelező haladási irány)
meghatározása
d. Takarmányozási táblázatok betartása
e. Takarmányfogyasztás figyelése,
regisztrálása
f. Testtömeg gyarapodás figyelemmel
kísérése

a. Kórokozók
behurcolása,
személyek és
ragályfogó tárgyak
által
b. Minőségromlás,
életképesség
csökkenés ,
hasznosítási iránynak
nem megfelelő
minőségű vagy
mennyiségű
takarmány adagolás
miatt

Tartási
technológia,
Higiéniai és
járványvédelmi
utasítás
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Tolltépés

a. Specifikus kórokozók
behurcolása a tépést
végző személyek és
eszközeik által
(BAROMFIKOLER
A)
b. Fakultatív patogének
okozta savóshártya
(els. hashártya)
gyulladások,
melyekből eredően
nő a vágóhídi
kobzások aránya

Higiéniai és
a. Az ún. tépőbrigádok szigorú
járványvédelmi
fertőtlenítése (saját ruhát, cipőt ne
utasítás
engedjünk, tépőzsámolyokat,
Tartási technológia
zsetonokat, stb., legjobb legázosítani)
b. Már használt, idegen telepről
származó tollasbálát ne engedjünk
behozni
c. Csak baromfikolera ellen megfelelően
védett állományt szabad tépni (min. 3
héttel, max: 3 hónappal előtte
vakcinázni)
d. Tépés után 2 hétig olyan táp etetése
javasolt, melynek magasabb a
kéntartalmú aminósav és
ásványianyag tartalma
e. A helyi járványhelyzettől függően a
tépés előtt-alatt-után 3+1+3 napig
valamilyen stresszellenes kezelés (pl.
Erra-6, Streszroak, stb.) ajánlott
f. A tépésen átesett állatoknak akkora
száraz, szélmentes, tiszta szalmával
fedett területet (épületet) kell
biztosítani, ahova kedvezőtlen
időjárás esetén az egész falkát be
lehet hajtani g. Állatvédelmi
szempontok betartása: tépni csak
egészséges állatokat, kíméletes lehet,
érett tollat csak a has,- hát tájékáról, a
ludakat dobálni, szárnyukat
összetekerni tilos, az esetleges
bőrsérüléseket szakszerűen el kell
látni, számukra a tépés napján
biztosítani kell a megfelelő víz,- és
takarmány ellátást és pihenési
lehetőséget
Állatorvoson kérik számon, ő
igazolja
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Legeltetés,
kifutón tartás
(liba, kacsa)

a. Fertőződés
vadmadaraktól,
természetes vizektől
b. Környezet
beszennyezése
(talajvíz, stb.)

Tömés-előkészítés
Az állat szervezete
(májszerkezet,
begytérfogat) nem jól
készül elő a töméshez

Higiéniai és
a. Környezetvédelmi előírások betartása
járványvédelmi
b. Csak baromfikolera ellen védett
utasítás
állatok tarthatók így
Tartási technológia
c. Előzetes tájékozódás a környéken élő
állatpopulációkról
d. Vadmadarak, dúvadak riasztása
(madárijesztő, kutya, mezőőr)
e. Természetes vízre akkor szabad
engedni, ha annak természetes
tisztulása van és másik telep állatai
azt nem használják
f. Úsztatócsatornákban naponta cserélni a
vizet
g.
Kifutók vízelvezetését úgy kell
megoldani, hogy a csapadékvíz ne
álljon meg rajta (pocsolya=
clostrídiumos bélgyulladás)
a. Töméselőkészítés technológiájának
Tartási technológia
betartása
b. Állategészségügyi
Salmonella szűrővizsgálat (tampon)
technológia
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Tömés

a. Eddig rejtve maradt
betegségek
manifesztálódása
(mycoplasmosis,
chlamydiosis,
salmonellósis,
streptococcosis, E.coli
és Pasteurellák okozta
savóshártya gyulladás)
b. Tömeges fertőződés a
tömésre használt
eszközöktől
c. Maradványanyagok
jelenléte vágáskor a
májban és izomzatban
d. Gyenge tömési
eredmény, rossz
minőség

a. Az egy helyen tömött állatok azonos
Higiéniai és
nevelőtelepről származzanak, az őket
járványvédelmi
kísérő kezelőorvosi igazoláson fel
utasítás
kell tüntetni a nevelés során
Tartási technológia
diagnosztizált betegségeket,
Tömési
vizsgálati eredményeket,
technológia
védőoltásokat
b. Tömőházra, ketrecekre, eszközökre
szigorú higiéniai szabályok
vonatkoznak
c. Tömési technológia betartása (a
tömetéssel foglalkozó szervezettől
olyan leírást kell kérni, mely
pontosan tartalmazza a tömési időket,
mennyiségeket, a tömés gyakorlati
kivitelezését)
d. Tömésre használt kukoricát csak olyan
helyről szabad beszerezni, ahol azt
beltartalomra és mikotoxinokra
bevizsgálták és megfelelőnek
bizonyult
e. Májvédő szerek használata nem
javasolt, mert gátolják az
elzsírosodást
f. Tömés alatt gyógykezelni csak
végszükség esetén szabad, a máj
méregtelenítő funkciójának
gyengülése miatt egyes gyógyszerek
kiürülési ideje akár a megszokott
duplájára is nőhet (várakozási idő
betartása esetén is maradhat
reziduum!)
g. Néhány tömő még mindig
előszeretettel használ a zsíros
májelfajulás elősegítésére olyan
anyagokat, melyek élelmiszertermelő
állatoknál nem, vagy nem olyan
koncentrációban engedélyezettek
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Szállítás
vágóhídra vagy
törzstelepre

a. Fertőződés
szállítóeszközöktől,
személyektől
b. Mechanikai sérülések,
minőség romlás
(vérömleny
szárnyban,
mellizomban)

a. Saját gépkocsi: fertőtlenítési
utasításban leírtak szerinti
fertőtlenítés , nem saját : igazolás a
megfelelő módon történt
fertőtlenítésről
b. Rakodáshoz használt eszközökkel,
személyekkel kapcsolatos higiéniai
szabályok betartása
c. Szállítóketrecek minősége( ne tudjon
beszorulni az állat lába vagy feje a
résekbe )
d. Ketrecenként rakható darabszám
meghatározása
e. Kísérőiratok: szállítójegy, állatorvosi
igazolások, származási igazolás
(tenyészállatok)

Állategészségügyi
szabályzat
Takarítási és
fertőtlenítési
utasítás

Törzslúd, -kacsa
átvétel és
betelepítés

Az állomány nem felel
Az Állategészségügyi szabályzat és a
meg az állategészségügyi tenyésztő szervezetek által előírt
követelményeknek
állategészségügyi feltételek és
kívánalmak meglétének ellenőrzése
(mentességek pl. Salmonella, Pasteurella
multocida, védőoltások pl. Derzsy-féle
betegség, Mycoplasma, Pasteurella,
Yersinia)
ELŐZETES tájékozódás a nevelőtelepet
ellátó kollégától, hiányosság esetén
annak még a nevelőben történő pótlása,
indokolt esetben az átvétel megtagadása

Állategészségügyi
szabályzat
Higiéniai és
járványvédelmi
utasítás
Állategészségügyi
technológia

Törzslúd, -kacsa
állományok
gondozása,
tojástermelés

Keltetésre alkalmatlan
tojások termelése (pl.
Salmonella hordozás
miatt)

a. Járványvédelmi és higiéniai utasítás
szerinti gondozás
b. Tojófészkek tisztántartása, gyakori
fertőtlenítése, ajánlott a
tojófészekben levő alom alá
parafolmaldehid port szórni

Higiéniai és
járványvédelmi
utasítás
Állategészségügyi
technológia
Tartási technológia

Tojásgyűjtés

Tojások szennyeződése
bélsárral, sárral,
kórokozok
beszaporodása tojáshéjon
keresztül

Reggel 5-től este 8-ig 2-3 óránként
gyűjteni a tojásokat, külön kosárban a
tiszta, ill. szennyezett példányokat,
kerülni kell a túl nagy hőingadozást

Tartási technológia

Tojáskezelés

Kórokozók túlélése a
tojáshéjon

Külön kezelni a fészektiszta és a
Tartási technológia
szennyezett tojásokat
Lúd, -kacsa: fészektiszta tojások:
fertőtlenítés fertőtlenítő oldatba
mártással vagy gázosítással, utána
szárítás, jelölés
szennyezett tojások: előtte mosási fázis is
barbarie: ún. száraz tojáskezelés
(speciális technológia)
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Tojások tárolása,
szállítása

a. Minőségromlás
b. Fertőződés a
göngyölegtől

a. Tárolási hőmérséklet pontos betartása Tartási technológia
(klimatizált tojástároló)
Higiéniai és
b. Tojástároló helyiség rendszeres
járványvédelmi
fertőtlenítése, gázosítása
utasítás
c. Göngyölegekkel kapcsolatos higiéniai
szabályok betartása
d. Optimális szállítási hőmérséklet
megegyezik a tárolási hőmérséklettel
(télen és nyáron csak temperált
kocsival)

Maglóztatás

Fertőződés a legelőn,
kifutón

Lásd legeltetés, kifutón tartás szabályai

Tartási technológia
Higiéniai és
járványvédelmi
utasítás
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1.melléklet b) függelék

HACCP
Szalmonella fertőzés kiszűrése a víziszárnyas előállítása során

No

Műveleti lépés

No. Veszélyek és lehetséges
okok

1. Telepre beszállító
járművek
külső fertőtlenítése

1.

2. Mérlegelés
3. Napos állomány
fogadás

2.
1.
2.

4. Indítás
5. Nevelés
6. Befejezés

1.
2.

7. Hullagyűjtés-szállítás

1.
2.

8. Kész élőáru rakodás,
szállítás

1.
2.

9. Kitrágyázás

1.

Szabályozó eljárások

Oldat hígítása nem
Járványvédelmi utasítás
megfelelő, nem éri
mindenhol a
fertőtlenítőszer
Veszély nem azonosított
Az állat fertőzött
Szerződés, minősített
beszállítótól
Rakodótól fertőződik
való beszerzés
Járványvédelmi higiéniai
utasítás
Takarmány
Minősített beszállítótól való
Ember - dolgozó
beszerzés
- állatorvos
Személyi higiénia
- látogató
betartása, személyi
- fuvarozó
tisztaság, Technológiai és
állategészségügyi előírások
Víz
betartása

Hulla széttaposás- út
fertőzött
Szállítóeszköz fertőzött
Alkalmi munkásoktól
fertőződik
Gépjárműtől,
szállítóketrecektől
fertőződik
Trágya maradék az
épületben és az úton.

Rendszeres laboratóriumi
ellenőrzés
Hulla gyűjtés szabályozása
Fertőtlenítés

CCP
I

N
I

I

I

Személyi higiénia
Szerződés – fertőtlenítés
igazolás

I

Épület és út teljes
letisztítása, mosás

I
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No

Műveleti lépés

10. Épület /külső – belső/
és

No. Veszélyek és lehetséges
okok
1. Szalmonella baktérium
marad a mosás után

technológiai mosás
11. Fertőtlenítés

Szabályozó eljárások
Takarítási technológiák
betartása,

CCP
I

oktatás
1. Oldat koncentráció
2. alacsony

Kémiai szerek, eszközök

I

használati utasításának
Nem teljes a fertőtlenítés betartása,
oktatás, figyelem felhívás

12. Almozás

1. Az alom fertőzött
(madár, rágcsáló)

Felvásárlási, alomkezelési,
tárolási előírás

13. Technológiai beállítás

1. Veszély nem azonosított

14. 2. fertőtlenítés

1. Oldat koncentráció,
hőfok nem megfelelő

15. Felfűtés, pihentetés

1. Idő be nem tartása (min. Technológiai előírás
3 nap)
betartása

16. Szellőztetés
17. Fűtés

I
N

Használati utasítás szerint

Nem megfelelő hőfok,
huzat

Automata berendezések

Nem megfelelő hőfok

Automata berendezések

I
I
I

ellenőrzése
I

ellenőrzése
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1.melléklet b) függelék
HACCP
Szalmonella fertőzés kiszűrése a viziszárnyas előállítása során
No.

Művelet

1. Telepre beszállító
járművek külső
fertőtlenítése
3. Napos állomány
fogadása

No.

1.

1.

4. Takarmányozás, és
5. minden műveleti
1.
6. lépés,
ahol a dolgozó
közvetlenül
2.
érintkezik
az állománnyal
7. Hullagyűjtés,
szállítás
1.
2.
8. Kész, Élőáru
rakodás,
Szállító
GÉPJÁRMŰ
9. Kitrágyázás

2.

1.
10. Épület /külsőbelső/ és
technológia
mosása
11. Fertőtlenítés

1.

1.2.
12. 2. fertőtlenítés
1.

Kritikus határérték

Felügyelő eljárások

Bromosept 0,1 %
alatt nem
lehet
Nem lehet fertőzött,
szerződésben
rögzített

Mérés ellenőrzés, félévente Mérés ellenőrzése,
mintavétellel
koncentráció
beállítása
10-20 db állat ellenőrző
gyógykezelés,
vizsgálata
antibiotikumos
laboratóriumban,
kezelés a teljes
mintavétel az
állománynál
állategészségügyi előírás
állatorvos
szerint
felügyelete mellett
Minőség tanusítvány,
Takarmány csere
szúrópróba szerű
laboratóriumi vizsgálat
Egészségi állapot
Dolgozók oktatása,
ellenőrzése
kéz és
lábfertőtlenítők
használata
Naponta kétszer eltávolító Póteltávolítás
gyűjtés, nyílvántartás,
elhullási napló ellenőrzése
Útvonal elkülönítés

Hatályos jogszabály
szerint
Hatályos jogszabály
szerint
Technológiai előírás
szerint
Nem lehet fertőzés
FORRÁSA!
Makroszkópikus
tisztaság

Rakodás előtt
szemrevételezés

Makroszkópikus
tisztaság

Szemrevértelezés

Makroszkópikus
tisztaság

Szemrevételezés

Bromosept 0,1 %-os
H-lúg 3-5 %-os min.

Mérés ellenőrzés

Bromosept 0,1 %-os
Formalin 50 kg/1000
m2

Mérés ellenőrzése,
hatékonyság ellenőrzés
gyors teszttel

Helyesbítő
tevékenység

Visszafordítás,
tényét
jegyzőkönyvben
rögzíteni
Ismétlés: részleges
vagy teljes
takarítás
Ismétlés: részleges
vagy teljes
munkavégzés
Koncentráció
beállítás
Ismétlés részleges
vagy teljes
Koncentráció
beállítása,
Ismétlés részleges
vagy teljes
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.

……………………2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
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szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:
Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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A fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet kell
követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített helyekre kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
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A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
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Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni. A bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a hatályos jogszabályok ide vonatkozó
előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság utasításai szerint kell eljárni.
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített „elkülönítő naplót”
köteles vezetni.
Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell használni.
Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és az
állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi állapotát,
s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az állatorvost értesíteni.
Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési időn belül legalább hetente
köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és szükség esetén megvizsgálni.
Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a elkülönítőben gyógykezelni
kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és vakcinázásokat is.
Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
1. állati hullák
2. gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
3. állatgyógyászati segédeszközök
1. fém, üveg, éghetetlen anyagok
2. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
4. kommunális hulladék
5. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
6. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
7. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű,
fecskendő stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő
időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig
elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
8. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
9. A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos
jogszabályok az irányadók.
………………………2011………………
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
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Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
a. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A
36/2002.(IV.29.) FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a
128/2009.(X.6) FVM rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy
pszichotrop készítmények rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány
rendelet is.
b. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a
nyomelemeket…. … feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj
esetében, és az alkalmazni kívánt helyzetben.”
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

……………….2011……………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet

Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.

297

9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás). Lásd: ÁFT
6.melléklet
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10/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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10/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti Tesztlap" lúd,
kacsa, barbarie telepekre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
biztosított az állatoknak az elegendő férőhely?
megfelelő-e az istállóklíma (hőmérs., huzat,
NH3, por stb)?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e a termelés nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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11. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak meg kell határoznia, hogy hol (melyik) működési
engedéllyel rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges
peres eljárás során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
NYÚL TELEPEKRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia nyúltelepekre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 8
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
8

Mellékelni kell a szerződést.
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hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell
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A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás és ivóvízellátás HACCP
10.sz Szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszerbiztonsági vonzata
11.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
12.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor

…………….2011………………………

az ellátó állatorvos aláírása
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1. melléklet
A nyúltelepek élelmiszerbiztonsági ellenőrzésének szempontjai
Az „általános” állategészségügyi technológiába beépítésre javaslat:
Üzemeltetési technológia és annak higiéniai szempontjai
Tenyészállatok kiválasztásának állategészségügyi szempontjai / 4,5-5 hó,
vakcinázottság, jó kondíció – 3,5-4 kg-fül, orr, légutak állapota, bélsár minősége,
bundaállapot, talpak, szemek állapota, viselkedés/
Szaporítás módja: mesterséges termékenyítés
1. Spermaadó apaállatok egészségügyi állapota, spermavétel sűrűsége
2. Spermakezelés, spermavizsgálat, eredmények, nyilvántartása
3. Laboratórium és az eszközök higiéniája
4. Inszeminálás higiéniája
5. szinkronizálás, ivarzás ellenőrzés higiéniája
Termékenyített állatok elhelyezése/ ketrecméret, egyedileg vagy csoportosan,
csoporthierarchia figyelése, veszekedések és a sérülések megelőzése
Vemhességvizsgálat / 15 nappal a termékenyítés után/ módja, higiéniája
Fialtatás

Fialó ketrecbe helyezés ideje / 2-3 nappal a várható fialás előtt legkésőbb/ Illetve:
Egyes technológiák szerint az anya állandóan ugyanazon helyen van
Fialóláda előkészítés / fertőtlenített, tiszta apró faforgács /
Fészeképítés és minősége
Újszülöttek vizsgálata, fészekvizsgálat
Dajkásítás / 3 napos kor előtt/, annak ellenőrzése
Fialt anya ellenőrzése, viselkedés megfigyelése/ tejhiány, fészek szétszórás,
kannibalizmus/
Szopós állat gondozás / kiszáradás, hasmenés, nedves fészek, stb./ szilárd takarmányra
és szopókára szokás megfigyelése
Választás

Általában 35 vagy 42 napos korban, de van 21 napos választás is
Csoportkialakítás /almok együtt maradjanak, azonos kondíciójú állatokat /
Fülkrotáliázás, egészségügyi vizsgálat
Tápra és szopókára szokottság megfigyelése / gyógyszeres táp vagy ivóvíz adagolás
történik általában a választás előtti 3-4 naptól a választás után változó ideig /
Anyák újrafedeztetése, választás után 7-10 napra, de van amikor a fialás után 7-10
napra történik, ezért az anyák kondícióját mindig alaposan meg kell vizsgálni
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Hizlalás

Megfelelő férőhely biztosítása a gyorsan növekvő állatoknak / nyújtózva fekvést
biztosítani kell
Takarmányminőség ellenőrzése / táp dohos, penészes, nem megfelelő a granulátum
keménysége, széna durvaszálú vagy túl finomszálú, nem fonnyasztott zöldtakarmány
etetése, stb./szopókás önitatók működőképességének ellenőrzése
Ketrecrácsozat tisztaságának, a taposórács szennyezettségének, ajtók zárhatóságának
ellenőrzése
Állományszemle / tüsszögés, szemek, orrnyílások, bélsár minőségének a vizsgálata,
bundafényesség, talpak állapotának vizsgálata
Csoporthierarchia kialakult-e, nincs-e túl sok „dobbantás”, ideges mozgás az
épületben, sebzett, véres fülű állatok megfigyelése, hulla visszamaradás a ketrecekben,
szökött nyulak megfigyelése.

Kritikus kontroll pontok a nyúltelepeken
személyi higiénia és védőöltözet használat
külső járművek telepi forgalma
karanténozás helye
idegen személyek a telepen (látogatók vásárlók, gépkocsivezetők, karbantartók,
építőbrigád, stb.)
belső személy, anyag, eszközforgalom fekete-fehér övezeti kereszteződések
kutya, macska, rágcsálók, rovarok, behatoló személyek
inszeminálási higiénia
fialó láda használat (alomanyag minősége, származása)
fészekhigiénia (hulla a fészekben)
rácspadozat higiéniája, etetők szopókák higiéniája
választás, állatátvitel, áthelyezés
hizlalóketrecek rácspadozatának állapota (többnapos hulla a ketrecben)
szúnyogháló a nyílászárókon
istállóklíma (huzat, magas ammónia és portartalom a levegőben)
állatorvos, ha több nyúltartó helyet lát el
gondozók, vezetők otthoni nyúltartása
bomló trágya és trágyalé az istállóban
preventív gyógyszerhasználat ellenőrzésének a hiánya
vakcinázások elmaradása
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Ellenőrzési lista
Humán egészségügyi szempontból fontos általános ellenőrzés (CCP)

Igen (I) Nem (N)
az ember egészségére ártalmas kórokozók jelenléte:
a hízóállomány preventív gyógyszeres kezelést kap-e:
gyógyszer felhasználási kimutatás van-e:
a gyógyszerfelhasználás előírt szabályait betartják-e:
a várakozási időt a gyógyszeres kezeléseknél betartották-e:

A részletes ellenőrzést lásd: a 11.a és 11.b felügyeleti lap és negyedéves tesztlap.
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
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Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
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3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
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szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:
Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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A fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet kell
követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített helyre kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
az egyedileg tartott tenyészállatok tartási helyét is legalább havonta le kell fertőtleníteni
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
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Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
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A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni. A bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a hatályos jogszabályok ide vonatkozó
előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság utasításai szerint kell eljárni.
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített elkülönítés naplót
köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és az
állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és szükség
esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
állati hullák
magzatburok
gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
állatgyógyászati segédeszközök
1. fém, üveg, éghetetlen anyagok
2. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
5. kommunális hulladék
1.
2.
3.
4.

6. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
7. A magzatburkokat a hullákkal megegyező módon kell ártalmatlanná tenni, de mivel a
magzatburkok (a fialásoknak megfelelően) többé-kevésbé folyamatosan képződnek, az
elszállításig, csak az erre a célra használható szeméttárolóban (műanyag kuka) kell
gyűjteni. Ebben a tárolóba más szemetet nem szabad elhelyezni. Az edényt a kiürítés
után tisztítani és 2 % Klórlúg oldattal fertőtleníteni kell.
8. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
9. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű,
fecskendő stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő
időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig
elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
10. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
………………………2011………………

az ellátó állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
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Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
5. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
6. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”
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6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

……………….2011……………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet

Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás).
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10.melléklet HACCP nyúl
A szaporodással kapcsolatos feladatok élelmiszer-biztonsággal
összefüggő állategészségügyi veszélyforrásai

A munka megnevezése

Hatása az

Megelőzés

élelmiszerbiztonságra
Vemhesség, előkészítés, Takarmányozási

Ellenőrzött és vizsgált

(Itt munkavégzés nincs) hatások

takarmányok,
kiegészítők etetése

Közvetlen fialás előtti

Takarmányozási

Ellenőrzött és vizsgált

időszak

hatások

takarmányok,
kiegészítők etetése

(Itt munkavégzés nincs)

Fialás

Fialás lefolyása,

Elléstől számítva nyolc

higiéniai viszonyok

napig csak a hús
szempontjából

gyógykezelések

CCP

gyógyszerek

Az élelmezés

függvényében

egészségügyi várakozási
idő betartása

CCP
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11/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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11/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti
Tesztlap" nyúltelepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
betartják-e az előírt állatvédelmi szabályokat?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,
szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e az élelmiszer nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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12. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak meg kell határoznia, hogy hol (melyik) működési
engedéllyel rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges
peres eljárás során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.
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HALGAZDASÁG
Állategészségügy a halgazdaságokban
- Az állategészségügy célja a halgazdaságokban:
Biztosítani a halállomány jó egészségügyi állapotát a folyamatos gondozásuk révén, mely
lehetővé teszi a magas színvonalú és biztonságos termelést, a jó minőségű, aggálymentes hal
előállítását.
- A halegészségügy meghatározása:
A halegészségügy a haltartás és forgalmazás, járványügyi, gyógyászati, állathigiéniai,
szaporodásbiológiai, takarmányhigiéniai feladatait, a zoonózisokkal kapcsolatos feladatokat,
az állatgyógyászati készítmények előállításával, forgalomba hozatalával, tárolásával,
felhasználásával, engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
fentiekben felsorolt feladatok irányítását, szervezését, eszközellátását, továbbá az e
feladatokkal összefüggő kutatást, képzést is magában foglaló tevékenység.
- Az állatorvos munkájának a célja a HACCP rendszer keretein belül:
Annak a biztosítása, hogy az emberi fogyasztásra kerülő étkezési hal élelmiszerbiztonsági
szempontból aggálytalannak számítson. Ezt az ún. G.V.P. / Good Veterinarian Practice/,
Korszerű Állatorvosi Gyakorlat szerinti munkavégzéssel tudja biztosítani. Ez mindazon
tudományos, állatorvosi feladatokkal kapcsolatos eljárásokat jelenti, melyek elvégzését és
betartását a szakma képviselői szükségesnek tartanak arra, hogy élelmiszerbiztonsági
szempontból megfelelő állati terméket állítsunk elő. E munka e G.V.P. alapelveinek a
lefektetését célozza meg.
Mivel a 2004-es E.U. csatlakozás után minden, halat közfogyasztásra is bocsátó gazdálkodó
egység / továbbiakban halgazdaság / a HACCP elvek kereteinek betartása mellett dolgozhat,
így az állatorvosnak is ebbe a rendszerbe szükséges beleilleszkednie, szakterületét érintő
munkaterületek megfelelő elvégzésével. Helyes az, ha a HACCP team munkájába tagként
vagy legalább külső munkatársként, szakértőként az állatorvost is kijelöli a team vezetője.
Ez azért különösen fontos, mivel a team tagoknak rendelkezniük kell a haltenyésztés,
haltermelés, étkezési hal előállítás folyamatával kapcsolatosan megfelelő szaktudással és
szakértelemmel ill. a biológiai, mikrobiológiai, a kémiai és fizikai veszélyek felismerésére
való jártassággal, gyakorlattal.
A halgazdaságokban az állategészségüggyel kapcsolatos feladatok jelentős részét a 106/2009.
(VIII. 14.) FVM rendelet alapján képesített viziállat-egészségőr végzi.
- Az állatorvos és a HACCP team tagok feladatai a halgazdaságban:
1. Az állatorvosnak részt kell vennie a haltenyésztési és haltermelési tevékenység adatainak
összegyűjtésében és rögzítésében, amelyet a lehetséges élelmiszerbiztonsági veszélyek teljes
körű meghatározása érdekében végeznek a team tagjai.
2. A halgazdaságra vonatkozó technológiai leírást el kell készítenie a teamnek, melynek
része a halegészségügyi technológia.
3. El kell készíteniük a halgazdaságra vonatkozóan a haltenyésztés, halnevelés és étkezési hal
előállítás folyamatábráját.
4. Meg kell határozniuk és rögzíteniük kell az egyes folyamatokhoz kapcsolódó veszélyeket.
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5. Meg kell becsülniük a veszélyek kritikusságát, a kockázatbecslés segítségével, majd
mérlegelniük kell annak valódiságát a döntési fa segítségével.
6. Meg kell határozniuk és rögzíteniük kell a veszélyek megelőzésére alkalmas módszereket
és a bekövetkezett hiba esetén alkalmazott javító tevékenységeket.
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Veszélyelemzés a haltenyésztésben, haltermelésben és étkezési hal
előállításban
A HACCP rendszer területi érvényessége:
A halgazdaság valamennyi tenyésztő, termelő, tároló, telelő tavára vonatkoznak az
élelmiszerbiztonsági szabályok. Amennyiben nem azonos a tavak vízellátása, úgy több
járványtani tóegységet is magába foglal a halgazdaság, ez esetben valamennyi járványtani
tóegységre kiterjed a szabályok érvényessége.
A halgazdaságokban a veszélyek azonosításánál valódinak talált kritikus /CCP/ pontok,
amelyet a döntési fa /1-2-18/1993 Codex Alimentarius Hungaricus/ alapján határoztunk meg:
- milyen minőségű a befolyó víz /kémiai és mikrobiológiai megfelelőség/.
- a halak takarmányozása során a bekerülő takarmányok összetevői megfelelnek e a
biztonságos élelmiszer alapanyag előállításának / nehézfémeket, kémiai idegen
anyagokat tartalmaz e /.
- az esetleges halbetegségek elkerülésére vagy kezelésére használatos gyógyszerek,
vegyszerek használata során maradnak e maradványanyagok a halak szervezetében.
- a tavak trágyázásához felhasznált szerves trágya kémiai anyagokkal terhelt e.
Ezeket kiküszöbölendő és az élelmiszerbiztonság növelése érdekében szabályozni kell a
takarmányok és a trágya beérkezését és átvételét, monitoring rendszer keretein belül
folyamatosan szükséges ellenőrizni a vízminőséget és a takarmány idegen anyag
szennyezettségét, a gyógyszeres kezeléseket pedig csak az előírt módon és ellenőrizhetően
kell végezni.
A haltenyésztés- és tartás technológiájának területei és az azokhoz kapcsolódó
állatorvosi feladatok:
Technológiai folyamat
neve
Anyahal tartás

Keltető házi szaporítás

Keltetés és lárva nevelés

Kapcsolódó állatorvosi feladat
A tejes és ikrás halak egészségügyi
állapotának a felmérése, a szaporítás
kezdete előtt. A szükséges
beavatkozások elrendelése.
Keltetési ütemterv véleményezése. A
keltető ház fertőtlenítésének az
ellenőrzése. A szaporított halak
altatásának irányítása. Virológiai
vizsgálatra ivartermék vétel és küldés.
A Zuger edényekben végbemenő
folyamatok ellenőrzése.

Előnevelés

Az előnevelők előkészítésének és
fertőtlenítésének és a zsenge hal
kiszállításának az ellenőrzése.

Tóelőkészítés

A meszes vagy klórmeszes
fertőtlenítés, tárcsázás és a kopolyák
vadhal mentesítésének ellenőrzése.

Az erről szóló
dokumentáció neve
Tenyésztési napló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.
Fejési napló, Keltető
ház fertőtlenítési
szabályzat,
Haleg.ü.e.napló.
Tenyésztési napló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.
Tóelőkészítés
állateg.ügyi
technológiája,
Haleg.ü.e.napló,Tónapló
Tóelőkészítés
állateg.ügyi
technológiája,
Haleg.ü.e.napló,Tónapló
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Hal szállítás, kihelyezés

Tavi haltermelés

Tó lecsapolás, lehalászás

Tavi teleltetés

Telelőmedencés haltartás

A halak állateg.ügyi és állatvédelmi
törvényeknek megfelelő szállításának
ellenőrzése/ kád fertőtlenítések,
levegőztető rendszer
működőképességének, prevenciós só
jelenlétének, szállított hal
mennyiségének, halmozgatás
kíméletességének az ellenőrzése. A
szállításokhoz szállítási igazolás
kiadása a vonatkozó jogszabályok
szerint.
Havonta legalább egyszer és jelzés
esetén azonnal tó és halvizsgálat
végzése, kórboncolás végzése. Szükség
esetén laboratóriumi vizsgálatok/ víz,
takarmány, trágya, kémiai és
toxikológiai és mikrobiológiai/,
állategészségügyi intézeti vizsgálatok
elrendelése és kísérő iratok kiadása.
Szükséges beavatkozások kiadása és
elvégzésük ellenőrzése. A felhasznált
gyógy- és vegyszerek várakozási
idejének a rögzítése, figyelemmel
kisérése. A próba halászati
kimutatások ellenőrzése, a megfelelő
következtetések levonása és
intézkedések meghozatala. Mindezek
rögzítése a tónaplóba és a haleg.ügyi
ellenőrzési naplóba.
A lehalászási ütemterv áttekintése és
véleményezése. A lehalászás előtt
halbetegség felmérő vizsgálat
elvégzése. A vízminőség halászat előtti
és alatti elvégzésének az elrendelése.
Az eredmények ismeretében a
szükséges intézkedések meghozatala.
A lehalászás körülményeinek, a
halakkal való bánásmód ellenőrzése.
Hullakezelés felügyelete, ellenőrzése.
Mindezek rögzítése a rendszeresített
okiratokba. Elhullási napló
ellenőrzése, szignálása.
A lékelés és a folyamatos vízvizsgálat
elvégzésének az ellenőrzése. Szükség
esetén beavatkozás elrendelése,
végrehajtásának ellenőrzése.
A telelő medencék előkészítésének
ellenőrzése. A benntartott állományok
2 hetenként történő halegészségügyi
vizsgálata, betegség gyanú esetén

Halszállítási szabályzat
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

Termelés
halegészségügyi
technológiája,
Laboratóriumi napló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

Termelés
halegészségügyi
technológiája,
Lehalászás
halegészségügyi
technológiája,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló,
Elhullási napló.

Tónapló.
Telelőnapló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló,
Hullanapló,
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Takarmányozás

Takarmány tárolás
Szerves trágyázás

Állatorvosi kezelések

Víz és labor vizsgálatok,
kötelező laboratóriumi
halvizsgálatok

kórboncolás végzése. Víz és hal
laboratóriumi vizsgálatának
elrendelése. Az esetleges hullagyűjtés
felügyelete. Fentiek rögzítése.
A takarmányok átvételének, a
takarmányozásnak, a takarmány
tárolás higiéniai szabályainak az
ellenőrzése és rögzítése. A beszállítói
nyilatkozatok, minőségi
tanúsítványok,- a takarmány
vegyszermentességéről vagy a
vegyszeres kezelések felsorolásárólellenőrzése. Minőségi probléma esetén
ellenőrző vizsgálat végzésének az
elrendelése. A takarmány adás
felfüggesztésének az elrendelése.
Készletnyilvántartások szerinti
raktározás módjának,
körülményeinek az ellenőrzése.
A trágya szállítás tárolás, alkalmazás
higiéniai szabályainak ellenőrzése,
rögzítése. Különös tekintettel a
beszállítói nyilatkozatokra- vegyszer
mentességre vagy az elvégzett
kezelésekről igazolás a trágya
származási helye szerinti ellátó
állatorvostól-és a járművek
trágyaszállítás utáni fertőtlenítésére. A
kapott eredmények rögzítése.
A cél az, hogy a halbetegségeket
megelőzzük a természeteshez minél
közelibb haltartás kialakításával, így a
szükséges gyógyszerek –
antibiotikumok, féreghajtó szerek stb.száma és mennyisége a lehető
legkisebbre szorítható. Lehetőség
szerint a várakozási idő mentes
homeopátiás szerek alkalmazásának
prioritást kell adni / E.U.ajánlásak/. A
kiadott szerek alkalmazását
ellenőrizni és rögzíteni szükséges.
A laboratóriumi vizsgálatok
végzésének az elrendelése. A kapott
eredmények értékelése. A szükséges
döntés meghozatala. A beavatkozás
elvégzésének ellenőrzése. Fentiek
dokumentálása. Kötelezően végzett
laboratóriumi vizsgálatok:
1.Évente egyszer, háromnyaras
halakból maradékanyag vizsgálat

Hullakezelési
szabályzat.
Takarmányozás
technológia,
Takarmány minőségi
felügyeleti napló,
Tónapló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

Tónapló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló
Trágya minőség
felügyeleti napló,
Tónapló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

Tónapló, Telelőnapló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

Laboratóriumi napló,
Vízvizsgálat napló,
Halegészségügyi
ellenőrzési napló.

346

Személy és járműforgalom

Személyi higiénia

Takarítás és fertőtlenítés

Járványos betegség esetén
alkalmazott tevékenységek

Olaj, vegyszer göngyöleg,
egyéb veszélyes
hulladékok
Veszélyes
anyagok/gyógyszer,
vegyszer, fertőtlenítő szer/
kezelése, tárolása.

Hullakezelés

Karbantartás

/Járványtani tóegységenként 2kg
haltest/.
2. Évente egyszer, járványtani
tóegységenként 30-30 egyed országos
akkreditált intézetbe küldése, koi herpes kizárására.
3. Évente egyszer háromnyaras halak
radioaktivitás vizsgálata.
A járványtani tóegységekbe a személy
és jármű forgalmat a minimálisra kell
szorítani, melyet ellenőrizni és
rögzíteni is szükséges.
A dolgozók éves egészségügyi szűrő és
alkalmassági vizsgálatának
megtörténtét és az egészségügyi
könyveket ellenőrzi. Úgy. mint a
dolgozók és látogatók védő és
munkaruha használatát.
A keltető házban, a termelő és
telelőtavakban, a magtárakban, a
halászati eszközöknél, a csónakoknál,
a szállító járműveken stb. végzett
fertőtlenítések ellenőrzése, rögzítése.
Bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség vagy annak gyanúja esetén a
68/2202./ VIII.15./ FVM rendeletnek
megfelelően jár el. Intézkedési tervet
készít ilyen típusú betegség
kitörésének esetére. Szükséges
fertőtlenítést elrendeli és ellenőrzi
annak végrehajtását.
Nem speciálisan állatorvosi feladat, de
anomáliák észlelésekor az illetékes
felelős szakembert értesíteni.
A veszélyes anyagok példamutató
kezelése, adminisztrációja. A
méregraktár működésének irányítása,
ellenőrzése.

A halhullák gyűjtésének és
kezelésének a szabályzat szerinti
módon történő végzésének ellenőrzése.
Különös tekintettel az állathigiéniai,
tó- és személyi higiéniai
iránymutatások betartására. A z
eredmények rögzítése.
Nem állatorvosi feladat

Látogatási napló,
Tónapló,
Telelőnapló.
Egyéni védőfelszerelés
szabályzata,
Látogatási napló,
Tónapló
Fertőtlenítési útmutató,
amely a 41/1997./V.28/
FM. rendelet
iránymutatásai szerint
készül.
Intézkedési terv
bejelentési kötelezettség
alá tartozó fertőző
betegség kitörésének
esetére, Fertőtlenítési
útmutató, Tónapló
Halegészségügyi
ellenőrzési napló
Környezetvédelmi
szabályzat.
Veszélyes anyagok
kezelési és felhasználási
és tárolási szabályzata.
Gyógyszer felhasználási
napló, Vegyszer és
fertőtlenítőszer
felhasználási napló.
Hullakezelési
szabályzat, Elhullási
napló, Tónapló, Telelő
napló, Halegészségügyi
ellenőrzési napló, ATEV
szerződés.
-
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1.számú melléklet HACCP
Veszélyelemzés a haltenyésztésben, haltermelésben és az étkezési hal előállításban:

Művelet neve
Tavi környezet

Gépek,
berendezések /
csónakmotor,
tókasza/
Dolgozók

Takarmányok
átvétele

Takarmányok
tárolása

Állatgyógyászati
szerek,
vegyszerek
átvétele

Veszélyforrás neve
Fertőzés
Élősködők
Bélsár
Horog

A veszélyforrás
eredete

Madárriasztás
Tavak meszezéssel
történő
fertőtlenítése
Madárriasztás
Tavak fenekének
átvizsgálása
Kémiai
Motorolaj,
Rendszeres
szennyeződés vízbe üzemanyag elfolyás karbantartás,
kerülése
Környezetbarát
motorolajok
használata
Fertőződés
Helytelen személyi Higiéniai előírások
higiénia
betartása
Kémiai idegen
anyag jelenléte
(CCP)
Penész, mikotoxin
jelenléte

Madárvágásból
Környezetből
Vízimadaraktól
Környezetből

Szabályozó
intézkedés

Növénytermesztés

Felelősök
Tóegységvezető

Műszaki
mérnök

Dolgozók,
Tóegységvezető,
Üzemorvos
Tóegységvezető,
Takarmányozási
vezető

Beszállítói
nyilatkozat a
Raktári tárolás
felhasznált
vagy szántóföldi
vegyszerekről
fertőzés
Minőségi
tanúsítvány
megléte
Összetétel változása Minőség megőrzési Megfelelő jelölés és Magtáros,
Mikroba, penész
idő lejárta
dokumentálás
Tóegységszaporodás
Helytelen tárolás
vezető
Tárolási feltételek
biztosítása
Összetétel változás Magas szállítási
Előírt hőmérséklet Állatorvos,
hőmérséklet
biztosítása
Raktáros
Összetétel változás Minőség megőrzési
idő lejárta
Lejárati idők
ellenőrzése
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Állatgyógyászati szerek,
vegyszerek
tárolása

Összetétel
változás
Összetétel
változás

Nem helyes
tárolási hőfok
Minőség megőrzési idő lejárt
Szerek
keveredése miatt

Helytelen
szerhasználat
Befolyó víz

Kémiai idegen
anyag
bekerülése
(CCP)
Mikrobiológiai
fertőzés

Növénytermesztésből, ipari
szennyeződésből
Befolyó víz
kórokozókkal
terhelt

Kémiai idegen
anyag jelenléte
(CCP)
Mikrobiológiai
szennyezettség

Állattartó
telepek

Állategészség
ügyi
beavatkozás

Gyógyszer,
vegyszermaradvány
(CCP)

A várakozási idő
be nem tartása,
Túladagolás

Tavak,
telelők,
előnevelők
fertőtlenítése

Vegyszermarad
vány
/mészhidrát,
klórmész /

Fertőtlenítést
követő
biztonsági,
technológiai
várakozási idő
/2nap/ be nem
tartása.

Víztöltés

Veszélyt nem
azonosítunk
Szennyeződés

Szerves
trágya
átvétele

Halas kádak
fertőtlenítése

A halak sós
szállítási

Túlélés

Állattartó
telepek

Előírt tárolási
hőmérséklet
biztosítása
Lejárati idők
ellenőrzése
Szerek jelölése,
előírások szerinti
tárolása
Folyamatos
monitoring
laboratóriumi
vizsgálattal
Folyamatos
vízáramlás
biztosítása és
monitoring
felállítása
Beszállítói
nyilatkozatok a
vegyszerfelhasznál
ásról, monitoring
Biztonságos, ellenőrzött beszállítási
források
Helyes várakozási
idő betartása,
A kezelések
megfelelő
nyilvántartása
Biztonsági,
technológiai
várakozási idő
betartása

Állatorvos,
Raktáros,
Tóegység
-vezető

Tóegység
-vezető,

Tóegység
-vezető,
Állatorvos

Állatorvos,
Tóegység
-vezető
Állatorvos,
Tóegység
-vezető

Tisztítószer
maradványoktól

Szabályzat szerinti
fertőtlenítés
végzése

Só jelentős
túladagolása

A kezelés utasítás
szerinti

Gépjármű
üzemeltető,
Állatorvos
Tóegység
-vezető,
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fürdetése

Ivadék előnevelő
tavon kívül
történő téves
adagolás

végrehajtása

Gépjármű
üzemeltető,
Állatorvos

Az előírt kezelések
pontos
végrehajtása

Tóegység
-vezető

Plankton
szelekció

Vegyszermarad
vány

Ivadék,
nyújtás
kihelyezése,
étkezési hal
telelőbe
szállítása
Próbaládás
zsenge hal
kihelyezés
Tókaszálás

Veszélyt nem
lehet
azonosítani

-

Veszélyt nem
lehet
azonosítani
Lásd gépek,
fenn
Lásd gépek,
fenn
Veszélyt nem
lehet
azonosítani
Fertőződés

-

Trágyázás
Madárriasztás
Tó
lecsapolása
Iszap
boronálás
Előnevelt és
egynyaras
ivadék
lehalászása
Étkezési
halak
lehalászása,
válogatása
Próbahalászat

Műszaki
mérnök
Műszaki
mérnök
Madárvágásokon át

Madárriasztás

Tóegység
-vezető
Tóegység
-vezető
-

Lehalászás,
helytelen
bánásmód
okozta stressz
miatt

Lehalászás gyors
és kíméletes
elvégzése, Az
állatvédelmi
szabályok
érvényesítése

Tóegység
-vezető,
Állatorvos

Lásd gépek,
fenn
Veszélyt nem
lehet
azonosítani
Kémiai anyagok
/ stressz
hormonok /
megjelenése
Lásd gépek,
fenn

Tóegység
-vezető,
Műszaki
mérnök
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Tóparti,
telelői
halkiadás,
értékesítés
Beszállítás
halfeldolgozó
üzembe

Veszélyt nem
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Lásd befolyó
víz, fenn

Stressz
hormonok
megjelenése a
vérben és az
izomzatban

-

Oxigénhiány,
stressz

………………………..2011………………………..

Egy kádban
maximálisan
szállítható
halmennyiség hőfoktól függőmértékének a
betartása, a
szállítási idő
redukálása. Az
állatvédelmi
szabályok
érvényesítése

Tóegységvezető

Tóegységvezető

ellátó állatorvos

351

ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV
FUTÓMADÁR TELEPRE

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
2011.

352

Tartalomjegyzék
Állategészségügyi technológia.…………………………………………………………….3
1.melléklet: Futómadár HACCP…………………………………………………….7
Technológia mellékletek (2-11) ……………………………………………………….......10
2. sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3. sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4. sz. Az elkülönítés szabályai
5. sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6. sz. Gyógyszerfelhasználás és takarmányba keverhető gyógyszerek rendelése
7. sz. Rovarirtás
8. sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás, takarmány és ivóvízellátás……………………....................26
10.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták…………………………………………….29
11.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor……….32

A szakmai anyagot készítette a MÁOK Élelmiszer-biztonsági Bizottsága.
Szerkesztette:
Dr. Mile Sándor

353

Állomány-egészségügyi Felügyeleti Terv (ÁFT)
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása
Állategészségügyi Technológia futómadár telepre
A telep neve, címe
A telep biztonságos működéséhez az alábbi szakterületeken a HACCP elvek alapján soroltuk
fel a biztonságos termeléshez betartandó követelményeket és ellenőrzési pontokat.
Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai ajánlás összhangban van a jelenleg hatályos
magyar és európai jogszabályi követelményekkel.
Az Állategészségügyi Technológia alkalmazása a telepvezetés által kitűzött
élelmiszerbiztonsági célt szolgálja. A vezetés a telepről kikerülő élelmiszer és élelmiszeralapanyagok biztonságos előállítása érdekében tudatos magatartást vár el a telep
valamennyi dolgozójától.
A cél az, hogy a termelés biztonságát szolgáló, a termelési folyamatokat átfogó és szervezett
irányítás és figyelőrendszer működjön a telepen a kockázatok minimalizálására. Ennek
biztosítására fokozott egyéni felelősséggel kell a jogszabályokat, belső utasításokat minden
dolgozónak betartani, melyet állandó önellenőrzéssel és rendszeres belső felügyelettel kell
biztosítani.
A telep biztonságos működéséhez be kell tartani az Állategészségügyi Technológiát, az
állomány-egészségügyi és élelmiszertermelési kockázatok elemzésében előírt megelőzési
módot, amely az 1. sz. melléklet HACCP táblázatban van összefoglalva.
A fertőző betegségek megelőzése.
A telep előírt zártságát folyamatosan fenn kell tartani, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.
A kapuknál a személy és járműforgalmat xy ellenőrzi (telepi dolgozók, vagy vagyonvédelmi
biztonsági szolgálatot). A telep járványvédelmi zártságának a fenntartásáért, a fertőtlenítő
berendezések működéséért a telepvezető a felelős. A személyi és járműforgalom ellenőrzését
a kapuőrök végzik.
A telepre az ott dolgozók, és a rendszeresen munkát végzők léphetnek be. Idegenek csak a
telepvezető engedélyével mehetnek be a telepre. Személyforgalom a Szociális épületen
keresztül, teljes átöltözés után történhet.
Étkezni kizárólag a szociális épületben, az ebédlőben szabad. A kommunális hulladékot zárt
műanyag zacskóban, zsákban gyűjtve, kizárólag a kommunális szemétlerakó helyen szabad
tárolni.
Fokozott járványveszély esetén a Járványvédelmi Készültségi Tervben leírtak az irányadók
(2. sz. melléklet).
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Takarmányozás, telephigiénia, állathigiénia
A takarmányok előállítása xy… keverőben/vagy milyen más módon történik. Ide kell
beírni, hogy a takarmányok milyen formában, honnan és milyen járművel kerülnek a telepre,
hol és hogyan kerülnek tárolásra.
Az állattartó telep és környezete jó benyomást keltsen, mindig tiszta és rendezett legyen.
Az ott tartott állatokat a jó gazda gondosságával kell ápolni és ellátni.
A telepen alkalmazott fertőtlenítőszerek használata a Tisztítási- Fertőtlenítési Utasításban
leírtak szerint történik (3. sz. melléklet). A munkaeszközöket istállónként külön kell jelölni és
másik munkahelyen nem szabad használni. Az elkülönítésnél használt munkaeszközöket
máshol használni tilos.
A telepre élő állat csak indokolt esetben jöhet be a megfelelő elkülönítés után. A részletes
szabályozást az Elkülönítés szabályai című melléklet tartalmazza (4. sz. melléklet).
Az állati hullákat az állatorvosi vizsgálatig (boncolás) meg kell őrizni. Az állathullák gyűjtése
a kerítésvonalban elhelyezett konténerben történik, az elszállításig (illetve beírni milyen más
módon). Az elszállítást a szerződésben rögzített feltételekkel végzik. (rendszeresség, cég stb.)
A hulladékokkal, veszélyes hulladékokkalkapcsolatos tennivalókat az 5. sz. melléklet
tartalmazza. 9
A gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek szabályozását a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
A rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó tennivalókat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
A dolgozók állatvédelmi oktatását a járványvédelmi oktatással együtt el kell végezni. (8.
sz. melléklet).
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mindenkor hatályos tv. és Vhr-jei előírásait
be kell tartatni.
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet „a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól” (3. §) szerint: „ Az állattartó az állat tartása során köteles: az adott
állatfaj, illetve állatfajta élettani, viselkedési és szociális igényeit figyelembe venni, az állatot
jólléte érdekében szakszerűen gondozni, elkerülni az állatnak szükségtelen fájdalom, sérülés
vagy szenvedés okozását.” Az egyes állatfajokra vonatkozó pontos szabályozást a citált
rendelet melléklete tartalmazza.
Állomány-egészségügy
A telepen a pontos állatazonosítás minden nyilvántartás alapja. Nem csak tenyésztési és
állategészségügyi, hanem nyomon-követési szempontból is alapvetően fontos. Az állatok és
termékeik beazonosíthatóságát, nyomon-követhetőségét hiteles módon biztosítani kell. A
betegségeket megelőző vizsgálatokról, kezelésekről, a megfigyelés alá helyezett állatokról
hiteles vizsgálati eredmény megbízható beazonosítás nélkül nem adható. A
betegségmentesítési programokban, és/vagy a mentesség fenntartását biztosító
szűrővizsgálatokban azonosíthatóság nélkül a vizsgálatok szintén nem fogadhatók el
9

Mellékelni kell a szerződést.
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hitelesnek. A beteg gyógykezelése esetén azonosíthatóság nélkül az élelmezés egészségügyi
várakozási időt nem lehet elfogadhatóan igazolni.
A telep állategészségügyi státuszát le kell írni: Milyen fontos betegségektől mentes, milyen
módon tartják ezt fenn és milyen ellenőrzéseket végeznek, hogyan dokumentálják. Deklarálni
kell célként, hogy az állategészségügyi státusz nem romolhat, csak javulhat. Mit tesznek az
állategészségügyi státusz folyamatos javításáért, mi a jövőbeni cél? Hogyan hasznosítják a
vágóhídi kiértékeléseket, valamint az állományban végzett felderítő jellegű vizsgálatokat?
A felderítő jellegű vizsgálatok az „Állategészségügyi, diagnosztikai teendők ütemezése”
címmel foglalhatók össze. Ki-ki a telepére adaptálva készítse el a táblázatot. A mentességek
fenntartása érdekében a hatályos rendeletben előírt szűrővizsgálatokat betegségenként a
hatályos jogszabályi előírások szerint kell elvégezni.
Megelőző kezelések
A nagy gazdasági kárt okozó, állományszintű megbetegedések, parazitózisok elleni
prevenciós programot, a specifikus megelőző védekezést itt kell leírni.
Ezt szintén a telep állategészségügyi státusza határozza meg. Hány féle betegségtől mentes
már az állomány, ill. mitől akarnak mentesíteni, és ennek a függvénye pl. a vakcinázás,
szűrővizsgálat stb. Ezt a telep dönti el, de alapelv, hogy a telep meglévő állategészségügyi
státuszát minimum fenntartsa, illetve folyamatosan javítsa és ennek érdekében az ÁFT
programban leírtak szerint járjon el.
Általános elvként az alábbi javaslatot tesszük.
Specifikus védekezés
A célbetegségek felsorolása
Mentesítési cél
Vakcinázás
Mely fertőző állatbetegségekkel szembeni védelemre történik rendszeres aktív immunizálás.
Leírni a vakcinázások ütemezését. A vakcinázások ütemezése során a készítmények gyári
utasítása mellett figyelembe kell venni a tartástechnológiai és a munkaszervezési tényezőket
is annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb munkával, állatmozgatással a legjobb
eredményt érjük el.
Gyógyszeres megelőzés
Milyen betegségek ellen történik megelőző gyógykezelés és hogyan, milyen ütemezésben.
Van-e prevenciós célú takarmány medikáció? Van-e hozzá írásos állatorvosi rendelvény?
Ezzel kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
Terápiás beavatkozások gyakorlata
Betegség tüneteit mutató állat esetén az állatorvost haladéktalanul értesíteni kell
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A beteg állatot el kell különíteni, vagy az állatorvosi vizsgálatig legalább jól láthatóan meg
kell jelölni, a gyógykezeléshez azonosíthatóvá kell tenni.
Az állatorvos szakmai tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Kamara szakmai
ajánlása szerint köteles végezni.
Mellékletek:
1.sz. HACCP
2.sz. Járványvédelmi Készültségi Terv
3.sz. Tisztítási- Fertőtlenítési Utasítás
4.sz. Az elkülönítés szabályai
5.sz. Hulladékok, veszélyes hulladékok.
6.sz. Gyógyszerfelhasználás és a takarmányba keverhető gyógyszerek
7.sz. Rovarirtás
8.sz. Járványvédelmi és állatvédelmi oktatás
9. sz. Takarmányozás, legeltetés és ivóvízellátás HACCP
10.sz. Feljegyzési és felügyeleti minták
11.sz. A magán-állatorvos teendői a „hibás” keveréktakarmány gyanújakor

…………….2011………………………

az ellátó állatorvos aláírása
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1. melléklet HACCP
A futómadár tartás állategészségügyi veszélyforrásai, megelőzési/ellenőrzési
lehetősége
Megnevezés
kifutó

fészer

etető/itató

Veszélyforrás
keskeny/rövid méretezés

Megelőzés/ellenőrzés
10x50 m-es kifutó/család
(ajánlott)

betonoszlopok

fa vagy fémoszlopokra történő cseréje

hiányos oldalkerítés

javítás

kutya, róka, farkas

külső kerítés létesítése

váratlan zaj

forgalmas helytől távoltartás

idegen személy jelenléte

csak engedéllyel és a gondozó személyével

sáros talaj

homok szórása

jeges talajfelszín

a jég eltávolítása

szennyezett talaj

naponkénti takarítás

túltaposott talaj

rotátoros talajlazítás, forgatás

kötött talaj

homokborítás

köves talaj

kövek eltávolítása

szennyezett tojófészek

folyamatos takarítás

nyitott

3 oldalról zárt fal

széljárás

széliránnyal ellentétes oldalon nyitott

sáros talaj

homok szórása

szennyezett állapot

folyamatos tisztítás

állott/poshadt ivóvíz

naponkénti csere

hosszúra méretezett szecskázott
takarmány

az állat karomhosszúságára
szecskázó gép alkalmazása

kavicshiány

folyamatos kavicsadagolás

üres etető/itató edény

folyamatos ellátás
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tojás

tojás a tojófészekben

tojásürítést követő eltávolítás

szennyezett tojáshéj

szárazon tisztára törlés

rázkódás

rázkódásmentes szállítás

tárolás

légkamra felülhelyeződjön

hőmérséklet

14-16 oC (zárt térben)

páratartalom

70 % páratartalom

a keltetőterem hőmérséklete

20-22 oC hőmérséklet

a keltető hőmérséklete és páratartalma

36,0-36,5 oC hőmérséklet
és 25-30 % páratartalom

befulladt tojás

lámpázással ellenőrizni és
eltávolítani

súlyveszteség

az előkeltetés során 12-15 %
vízvesztés (1,5 kg súlyú
tojásnál heti 37,5 g tömegvesztés)

bujtatás

35,5 oC hőmérséklet, 70-75 %
relatív páratartalom, 2-3 nap
időtartam

köldök
lábszétcsúszás
előnevelés

fertőtlenítés
lépést biztosító lábrögzítés

hőmérséklet

előírás szerint

páratartalom

előírás szerint

padozat

filc vagy sűrű szövésű
drótháló

hanghatás

halk zene

takarmány

magas fehérje, energia és
ásványianyag tartalmú indítótáp ad libitum adagolása

itatás

ivóvíz minőség, vitamintartalommal
naponkénti takarítás

higiénia

elkülönítés, kezelés

beteg állat
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utó- és növendék
nevelés

állatszállítás

állategészségügy

gyógykezelés

hőmérséklet

zárt részen mesterséges
fűtő-berendezés

éghajlati tényezők

zárt, védett rész biztosítása

kifutó higiénia

folyamatos takarítás

takarmány/ivóvíz

szecskázott zöldtakarmány,
kevés abrak, ásványianyag
kiegészítés, kavics adagolása. Ivóvíz minőségű víz
biztosítás időszakosan vitamin kiegészítéssel

betegség

állomány vagy egyedi
kezelés

ijedtség

szorító folyosó, állatkaloda

sérülés

alkalmazása, szükség esetén

baleset (állat, ember)

fejre csuklya helyezése

telepi látogatók

szabályzat szerint

beteg állat

állatorvos által végezhető
speciális kezelés

járványveszély

zárt telep kialakítása

fertőző állatbetegségek

diagnosztikai felmérések
végzése, vakcinázási program
végrehajtása
A.3.-2. 6. melléklet betartása
rázkódásmentesen

csak állatorvosi elrendelésre

szállítás
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2. sz. melléklet
JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
XY telepére (fokozott járványveszély esetére)
A telepen dolgozók ellenőrzése
Minimálisan x fő (1-es telep)- y fő (2-es és 3. stb. telep) dolgozó szükséges a telep
működtetéséhez. Rendkívüli járványveszély esetében a telepen dolgozó (k) személyét a telep
vezetője jelöli ki.
A telepre csak az ott dolgozó személyek mehetnek be.
A telep bejáratánál lévő szociális létesítmény rendeltetésszerű használatával - fekete-fehér
rendszerben való üzemeltetés - megnyugtató módon fertőtleníteni kell a személyeket.
Az üzemeltetés szabálya: külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után lehet átjutni
az öltözőbe, és úgy a telepre, a műszak végén az üzemben használt ruházatát le kell vetni,
alapos fürdés és fertőtlenítés után az utcai ruházatában elmehet a dolgozó a telepről. A
telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető.
Izolálás ki-ki leírja a jelenlegi izolálási lehetőségeit (a valóságot). Ha járvány van, mit tud
tenni.
Az állattartó telep területét 180 cm magas kerítéssel körül kell keríteni és a kerítés
folytonosságát, megfelelő állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Az esetleges
hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni, a rongálást azonnal ki kell javítani
Gondoskodni kell arról, hogy a kapuk állandóan zárva legyenek és 24 órás felügyeletet kell
biztosítani.
Járványvédelmi eszközök, fertőtlenítő anyagok
A kapuban, személyi (kéz- és lábfertőtlenítő) és járműfertőtlenítőt kell üzemeltetni.
A telepre illetéktelenek nem, az engedéllyel rendelkezők pedig személyi (kéz- és láb-)
fertőtlenítés után léphetnek be. A személyi fertőtlenítésre szerves jódvegyületet, vagy egyéb,
az ember egészségére ártalmatlan fertőtlenítőszert kell használni.
A nagynyomású mosó és fertőtlenítő eszköz a kapunál kell elhelyezni. Üzembiztonságáról
folyamatosan gondoskodni kell. Ha nincs használatban, havonta ellenőrizni kell a
működőképességét.
A járműfertőtlenítést 4 %-os H-lúg oldattal, nagynyomású permetező eszközzel kell
elvégezni. A járművezetőnek ki kell szállnia és a személyi fertőtlenítést el kell végeznie.
A telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszert ami az egyszeri sürgős fertőtlenítéshez
elegendő. (200 liter H-lúg)
Biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (locsolókanna, háti permetező,
motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működő képességét,
hozzáférhetőségét.
A személy és járműforgalom szigorítását az állatorvos rendeli el.
A takarmány, alomanyag betárolása
A takarmány, alomanyag betárolás a kerítés vonalában történhet, csak zsákos kiszerelésű
takarmány használható, amit a kerítés vonalában át kell rakni a telepi saját járműre. A telepen
belüli takarmány széthordására külön járművet kell biztosítani. A telepre szállítójármű nem
mehet be.
Az állati hullák és a trágya ártalmatlanná tétele
361

A forgalmi korlátozás, helyi zárlat ideje alatt a trágya és hulladék eltávolítása az állatorvos
engedélye nélkül tilos, a telepen való tárolásukról gondoskodni kell.
A hullák hermetikusan zárt konténerben kerülnek elszállításra, vagy (külön engedéllyel) a
telep kerítésének vonalában elásás útján kerülnek megsemmisítésre. Erre a célra, megfelelő
nagyságú gödröt kell ásni, melyet a járvány végén leföldelnek.
Járványveszély esetén, fokozott figyelmet kell fordítani a madarak riasztására, és soron kívüli
rovar és rágcsálóirtást kell végezni.
Minden itt nem szabályozott kérdésben az Állategészségügyi Hatóság intézkedése alapján kell
eljárni.
Dátum
állatorvos aláírása

362

3. sz. melléklet
Fertőtlenítés
A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos
eltávolítása után szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni.
A fertőtlenítés személyi és tárgyi feltételei:
a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal
rendelkezzen,
a fertőtlenítést végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, a megfelelő
munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek: gumicsizma,
vizet át nem eresztő overáll, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszert kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget
kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasóoldat: 9
g. 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben).
a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a
tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon.
A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása:
A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző
takarítás színvonala határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés
használata esetén az egy m2 fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:
fólia 0,1 liter,
sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter,
gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter,
téglafelület 1 liter,
döngölt agyagfelület 1,5 liter,
laza, homok felület 3,0 liter.
Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell
alkalmazni.
Alkalmazható fertőtlenítőszerek:
Lúgok:
Mésztej:
1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3
liter víz; vagy 1 kg oltott mészhez 1 liter víz.
Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett
Káliumhidroxid 2-4%-os oldata
Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat)
Nátriummetaszilikát 1%-os oldata
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Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek:
ásványi savak 1-2%-os oldata
szerves savak
citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt
szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt
ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt
tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt
Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:
Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű
alkalmazni. Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag
vagy ép zománcú fémedényben kell tartani.
Hipokloritok
Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban
Aldehidek:
Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt
hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
Jodoforok:
1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0
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Egyéb, a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerek:

Fertőtlenítőszer
ALCO-G
BETADINE
BRADODERM

Kiszerelés Ár Feladat
Koncentráció Behat idő Megjegyzés
5 liter
Kézfertőtlenítés tömény
30’’
1 liter
1 liter
Műtéti
töményen
rászáradni Nem
kézfertőtlenítő
keverhető
szappannal
BRADOMAN 1 liter
Kézfertőtlenítő töményen
30’’
BRADOPHEN 50 kg-os
ált
0,1 – 1 %
7 OC alatt
hordó
kicsapódhat
BRADOPHEN 5 liter
Élelm.iparban
100 S
BROMOSEPT- 1, 5, liter
ált
0,05-0,15%
30’
50%
DEXTRAL
1 liter
ált
0,5 %
GERMACERT
ált
0,5 – 2 %
5 – 10’
PLUS
GERMIMED
1 liter,
ált
2%
60’
Tisztító5 liter
fertőtelenítő
5%
15’
H - LÚG
ált
3-6 %
JODOKLAR
ált
2%
40’
max 30 OC
nem
keverhető
VETROCID
ált
1:150
10’
Kvat. amm.
(1lit/6,7ml)
1:400
30’
(1lit/2,5ml)
VIRKON S
50g, 500g,
ált
0,5 – 2 %
10’
1 kg,
2,5kg,
5kg
VIROCID
1,5, 10 kg
ált
0,5 %
15’ – 60’
-5 - + 50 o C

Továbbá az illetékes hatóság által közzétett további anyagok.
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Fertőtlenítés gyakorlati végrehajtása
A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet
egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),
szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).
Rendkívül alapos, lelkiismeretes tisztogatás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés!
A szigorított fertőtlenítést minden esetben állatorvos irányítja az adott betegségnek
megfelelő hatékony fertőtlenítő anyagokkal, eljárásokkal, specifikus szabályokkal. Ezért a
továbbiakban az egyszerű fertőtlenítésről lesz szó.
Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése
Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:
az épület áramtalanítása,
portalanítás vízpermettel,
trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása,
épület nagynyomású vízsugárral való mosása,
az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való
lemosása,
az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá
az épület nyílászáróinak zárása,
az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
a fertőtlenítésre 4%-os klórlúgot kell használni.
Az istállók betelepítésénél az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet kell
követni. Az egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.
Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a
következő lényeges pontokat be kell tartani:
a betelepítet állatok csak tiszta és fertőtlenített helyekre kerülhetnek.
ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek
fertőtlenítése során csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az
állatok egészségére
Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni.
A kutak fertőtlenítése
Kutakat klórmésszel, magnolmésszel vagy klórlúggal kell fertőtleníteni.
Ásott kút fertőtlenítéséhez minden m3 vízre 30 g magnolmeszet vagy 100 cm3 klórlúgot
kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva, teljes oldódás után a kútba kell önteni. A kútból
24 óráig vizet meríteni nem szabad.
Fúrt kút fertőtlenítése céljából 100 g magnolmeszet vagy 300 cm3 klórlúgot kell 1 liter
vízben feloldani és az oldatot a fúrás csövébe kell önteni. Ez az eljárás csak a 30-40 m
mélységű fúrt kutakra vonatkozik.
Ennél mélyebb fúrt kutak fertőtlenítése esetén a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot
értesíteni kell.
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A víztárolót ugyanúgy kell fertőtleníteni, mint az ásott kutat, de mind a klórmészből,
magnolmészből vagy klórlúgból, mind pedig az oldó vízből kétszeres mennyiséget kell
felhasználni.
A kútvíznek 24 óra múlva még klórszagúnak és klór ízűnek kell lennie (túlklórozás),
ellenkező esetben a klórozást meg kell ismételni. Ha a klórszag és a klór íz nem érezhető, a
kutat alaposan ki kell merni. A fúrt kútvizet addig kell szivattyúzni, amíg a víz klórszagát és
ízét elveszti.
A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése
A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem
fertőzött állattartó telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát,
a következő módszerekkel lehet ártalmatlanná tenni.
a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on),
háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on),
hővel történő szárítás (110-280 °C-on),
b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés:
égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3.
a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12),
0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén).
c) Biológiai és kombinált módszerek:
hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on),
mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5),
folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás),
anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és
szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat
be kell keríteni.
Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése
Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet,
továbbá ezek felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni:
a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel,
valamint kaparó- és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le
kell választani és vízsugárral el kell távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi,
belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az
összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is elvégezhető.
b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra
melegített vízzel meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra
érzékeny részek esetén egyéb nem korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni.
c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak
csak egy részét használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az
ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint
a rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell
öblíteni. Az esetleg szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése
mellett kell végrehajtani.
A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak
bemenni, szükség esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell
mosni, fertőtleníteni. Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes
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fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200),
Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’)
Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine)
tartalmazó kézmosót ill. taposótálcát kell alkalmazni. A bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a hatályos jogszabályok ide vonatkozó
előírásai, illetve az illetékes állategészségügyi hatóság utasításai szerint kell eljárni.
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4. sz. melléklet
A elkülönítés szabályai
1. Az elkülönítés ideje alatt az állatokról az állatok tartója nyilvántartást, az elkülönítőt
felügyelő hatósági állatorvos a kerületi főállatorvos által hitelesített elkülönítés naplót
köteles vezetni.
2. Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat és azok
gondozóival nem érintkezhet.
3. Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell
használni. Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
4. Az elkülönítésre szolgáló helyiséget, területet "ELKÜLÖNÍTŐ" feliratú táblával kell
megjelölni. Az elkülönítés helyére az állatok kijelölt gondozóján, a tulajdonoson és az
állat-egészségügyi szakemberen (szakembereken) kívül más nem léphet be.
5. A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségügyi
állapotát, s ha abban kedvezőtlen változás következett be, köteles azonnal az
állatorvost értesíteni. Az állatorvos ilyen esetben azonnal, egyébként a megfigyelési
időn belül legalább hetente köteles az elkülönített állatokat megszemlélni és szükség
esetén megvizsgálni.
6. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség észlelése vagy annak gyanúja esetén a
hatályos jogszabályok ide vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
7. A szállítás közben jelentkező betegségek ellen az állatokat a elkülönítőben
gyógykezelni kell és el kell végezni a szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és
vakcinázásokat is.
8. Az elkülönítőben kell hozzászoktatni az állatokat a telepi tartásmódhoz és a
takarmányozáshoz.
……………..2011……………………..

ellátó állatorvos aláírása
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5. sz. melléklet
Hulladék kezelése
Hulladékok:
1. állati hullák
2. gyógyszeres üvegek, göngyölegek, mosó- fertőtlenítőszert tartalmazó edények.
3. állatgyógyászati segédeszközök
i. fém, üveg, éghetetlen anyagok
ii. éghető anyagok (vatta, papírvatta, papír, doboz stb.)
4. kommunális hulladék
5. Az elhullott állatok tetemeit, a lehető leggyorsabban el kell szállítani. A
kerítésvonalban lévő csak erre a célra használható konténerben kell addig tárolni, amíg
a szerződésben foglalt gyakorisággal az elszállítást el nem végzik.
6. A kiürült gyógyszeres üvegeket, és minden olyan göngyöleget amely gyógyszert vagy
diagnosztikumot tartalmazott, edényben, vagy műanyag zsákban kell gyűjteni, majd,
az egyéb veszélyes hulladékkal együtt addig tárolni, amíg a veszélyes hulladékot
elszállító cég (szerződés) el nem viszi. Ugyanígy kell eljárni a mosó és fertőtlenítő
anyagokat tartalmazó edényzettel is.
7. Az állategészségügyi tevékenység során felhasznált segédeszközöket (inj. tű,
fecskendő stb.) a felhasználás helyén elkülönítve kell tárolni, és megfelelő
időközönként összegyűjtve a többi veszélyes hulladékkal együtt kell az elszállításig
elhelyezni.
Az egyéb nem fertőzött, vagy gyógyszerrel nem szennyezett hulladékot a többi
képződött szeméttel együtt kell gyűjteni és kezelni.
8. Kommunális hulladék, semmilyen körülmények között sem kerülhet az üzem
területére. Különösen az állati eredetű ételmaradékokra kell figyelemmel lenni!
A veszélyes hulladékok elszállítását, megsemmisítését az xy cég (elérhetőség) végzi.
A hulladékokkal kapcsolatos kérdésekben mindig az idevonatkozó hatályos jogszabályok az
irányadók.
Dátum

állatorvos aláírása
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6. melléklet
ÉLELMISZERTERMELŐ ÁLLATOK
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ALAPELVEI
A gyógyszeres kezelés általános alapelvei.
A tulajdonosnak biztosítania kell az állatok gyógykezelésének személyi és tárgyi feltételeit.
Élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok gyógyszeres kezelésére kizárólag állatorvosi
utasításra, előzetes állatorvosi vizsgálat és pontos diagnózis felállítását követően kerülhet sor.
A jogszabályok az állatorvos számára tudatos felhasználást és ellenőrzést írnak elő, amelyért
felelősséggel is tartozik.
A fogyasztók számára élelmezés- és közegészségügyi szempontból is a legérzékenyebb
terület az antibiotikumok használata, az egészségügyi várakozási idők betartása. Ennek
elsődleges felelőse az állatorvos és a telep tulajdonosa. Ezért az ide vonatkozó jogszabályokat
szigorúan be kell tartani.
Az antibiotikumok csak gyógyításra használhatók, azokat hozamfokozóként alkalmazni tilos!
Maximalizálni kell a gyors és hatékony terápiás hatást és minimalizálni a rezisztens
mikroorganizmusok szelekcióját. Minden gyógyszerfelhasználást az élelmiszertermelő
gazdasági haszonállatok esetében az állatorvosnak és a tulajdonosnak nyilván kell tartani.
(Várható, hogy újabb EU-s előírások megjelenése után azok felhasználását jelenteni is kell.)
Gazdasági megfontolásból és a jó állategészségügyi státusz megteremtése, valamint annak
folyamatos fenntartása érdekében előnyben kell részesíteni a preventív beavatkozások
programozott elvégzését. A rossz tartási feltételek és takarmányozási hibák okozta
veszteségeket a kiváltó okok felszámolásával és a hajlamosító tényezők csökkentésével, nem
pedig antibiotikumos kezeléssel kell megszüntetni.
Az ésszerű, és kevesebb antibiotikum felhasználással csökkenthető a kiadás, kevesebb lesz a
rezisztens kórokozó, gazdaságosabb a termelés, egészségesebb az élelmiszer és nagyobb lesz
a fogyasztói bizalom.
A gyógyszerkészítményeket a használati utasításuk által meghatározott adagban,
gyakorisággal és időtartamon keresztül kell adagolni.
Az adagolást megelőzően végig kell gondolni és ki kell zárni az esetleges gyógyszer
(gyógyszeres takarmány) összeférhetetlenség lehetőségét.
A kiürült gyógyszeres üvegek, flakonok és egyéb elsődleges csomagolóanyagok, valamint a
gyógyszerek beadására szolgáló injekciós fecskendők és tűk veszélyes hulladéknak
minősülnek, ezért azokkal ennek megfelelően kell eljárni tárolásuk és megsemmisítésük
során.
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A gyógyszerkészítmények alkalmazását követően az élelmiszertermelő gazdasági
haszonállatok húsára, tejére, tojására és egyéb ehető szöveteire vonatkozóan be kell tartani,
ill. tartatni a használati utasításban leírt élelmezés egészségügyi várakozási időket.
Élelmiszer-termelő állatok kezelésére csak az adott állatfaj adott betegségére törzskönyvezett
állatgyógyászati készítmény használható. Amennyiben ilyen gyógyszer nem áll rendelkezésre,
akkor a 128/2009. /X.6/FVM r. 11. §- ban leírtak az irányadók.
Az antibiotikumokkal történő gyógykezelés különleges szempontjai
Olyan telepirányítási és terápiás koncepciót kell kialakítani, amely biztosítja az
antibiotikumok tudatos felhasználását! Kizárólag az ellátó állatorvos által felírt, körültekintő
klinikai, - és szükség esetén kiegészítő - vizsgálatokon alapuló diagnózis felállítását követően,
az általa elrendeltek szerint adagolt módon kerülhet a telepen antibiotikum felhasználásra.
Annak érdekében, hogy a nagy létszámú állattartó telepeken az antibiotikus kezelések
eredménye folyamatosan kielégítő szinten maradjon, célszerű a telepi kórokozó
baktériumflóra rendszeres, érzékenységi vizsgálatát elvégeztetni és nyilvántartani.
A vényeket és megrendelőket mind az állatorvosnak mind az állattartónak 5 évig kell
megőriznie (128/2009 FVM r 76§). A rezisztencia vizsgálatok dokumentációit és az egyéb
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat is célszerű öt évig megőrizni.
A gyógyszerrendelés, -kiadás, -beszerzés, -tárolás és -felhasználás alapelvei. (128/2009/X.6/
FVM r. 76.§)
Állatgyógyászati készítmény csak az ellátó állatorvos tudtával és belegyezésével kerülhet az
állattartó telepre.
Állatgyógyászati készítmények rendelése és kiadása
A vényköteles gyógyszereket az állatorvosnak a vizsgálat és a diagnózis felállítását követően
egységesített állatorvosi recepten (128/2009/X..6./ FVM r.76.§/3/bek.), vagy megrendelőn,
(68.§/2/ bek.) kell felírnia.
Kábítószer és /vagy pszichotrop készítmény rendelésekor a 142/2004 /IV.29/ Korm. rendelet
és a 4/1980/VI.24/EüM -BM együttes rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Állatgyógyászati készítmények beszerzése és tárolása
A gyógyszerek, vakcinák, szérumok, és diagnosztikumok forgalmazótól történő beszerzését
és szállítását - a gyógyszerek minőségének megóvásával - az állatorvos, az állattartó vagy
annak megbízottja végezheti. A szállított állatgyógyászati készítményeket számlának, kiadási
bizonylatnak vagy szállítójegynek kell kísérnie.
A készítmények szállítása és tárolása a használati utasításban előírt körülmények között
történhet.
Az ellátó állatorvos a használati utasításban előírt tárolási szabályok betartását folyamatosan
ellenőrzi, és hetente dokumentálja.
A telepi gyógyszerraktárban a betárolt és felhasznált állatgyógyászati készítmények
forgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A bevételezést és a kiadást az állatorvos
vagy távollétében szakképzett, betanított megbízottja (szaksegéd, technikus) végezheti.
372

Az állatgyógyászati készítmények alkalmazásával kapcsolatos állatorvosi és állattartói
kötelezettségeket a 128/2009/X.6/FVM r 76.§ a tartalmazza.
Állatgyógyászati készítmények felhasználása
A gyógyszerfelhasználásról az állatorvos és az állattartó nyilvántartást köteles vezetni,
melynek részletes szabályait a rendelet 76.§/4/ és/5/ bekezdése tartalmazza.
Ha az ellátó állatorvos az állatgyógyászati készítmények felhasználása során mellékhatásokat
észlel azt a rendelet 79.§/2/ bekezdése alapján haladéktalanul köteles jelenteni az ÁTI – nak.
Megjegyzés:
7. A KÁTÉ könyv kiadása (2003) óta jogszabályi változás történt. A 36/2002.(IV.29.)
FVM rendelet hatályon kívül helyezését követően, jelenleg a 128/2009.(X.6) FVM
rendelet a hatályos, és megjelent a Kábítószer és/vagy pszichotrop készítmények
rendeléséről szóló 142/2004 (IV. 29) számú Kormány rendelet is.
8. Az ökológiai állattartásban a 834/2007 EK rendelet 7.5. fejezetének 4/a. bekezdése
értelmében: „…a szintetikus allopátiás gyógyászati készítményekkel vagy
antibiotikummal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás ((növényi
kivonatokat (kivéve az antibiotikumokat) növényi párlatok stb.)) a homeopátiás
készítményeket (pl. növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagok), a nyomelemeket….
… feltéve, ha terápiás hatásuk kielégítő az adott állatfaj esetében, és az alkalmazni
kívánt helyzetben.”

373

6/a. számú melléklet
TAKARMÁNYBA KEVERHETŐ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
RENDELVÉNYE
(a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 5. sz. melléklete)
Iktatószám: ................
A rendelvényt 5 évig meg kell őrizni.
..................................................................
..................................................................
(A rendelvényt felíró állatorvos neve és címe)
A gyógyszeres takarmány előállítójának vagy forgalmazójának neve és címe: .................
............................................................................................................................................
Az állattartó vagy tulajdonos neve és címe: .......................................................................
............................................................................................................................................
A kezelt állat faja, korcsoportja, száma, jelölése: ...............................................................
............................................................................................................................................
A kezelésre szoruló betegség: ...........................................................................................
A takarmány megnevezése: ................................................................................................
mennyisége: .................................................................................................
A bekeverendő készítmény megnevezése: ............................... mennyisége: ............. kg/t
Végtermékre vonatkozó hatóanyag tartalma: .......................................................... mg/kg
Használati utasítás az állattartó számára: ...........................................................................
............................................................................................................................................
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ............................................................................
..............................................................................................................................................
(dátum, az állatorvos aláírása, bélyegzője)
A gyártónak vagy az engedélyezett kereskedőnek kell kitöltenie:
Kiadás időpontja: ...........................................................
Minőségmegőrzési idő: ...................................................
.................................................................
(a gyártó vagy az engedélyezett kereskedő aláírása)
A

gyógyszeres

takarmány

etetés

Az állattartónak javasolt kitöltendő adatok
kezdetének
időpontja
és
időtartama:

………………………………………………………………………………
Kezelt állat faja:……… korcsoportja:..………egyedszáma:…………...jelölése:…………
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:...nap, lejár:...............év……….hónap……nap…....
az állattartó vagy tulajdonos
aláírása
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7.sz. melléklet
Rovarirtás
A rovarirtás személyi, tárgyi feltételei, és a hatékonyságot befolyásoló szempontok.
a rovarirtást végző dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni,
a megfelelő munkavédelmi eszközöknek és öltözéknek rendelkezésre kell állni. Ezek:
gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc,
védőszemüveg.
amennyiben az épületben állatok vannak, olyan rovarirtót kell alkalmazni, amely
az állatok egészségét nem károsítja,
Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
A munka során használt eszközöket háti permetező, vödör, egyéb edény, ecset seprű,
stb. másra használni nem szabad.
Az aktuálisan használt rovarirtó szerek használati utasítása szabja meg a felhasználás
módját.
Lehetőleg kombinálni kell a permetezéses és a csalétkes módszereket.
A rovarirtó szerek felhasználási utasítását, és az abban előírt hígítást pontosan be kell
tartani, attól önállóan eltérni nem szabad.
A használat után az eszközöket azonnal meg kell tisztítani.
A hatékonyság érdekében, nagyon fontos korán, a tenyészidény elején indítani a
légyirtási programot.
Az állatok tartási helyén kívüli tenyészhelyek felderítése, és rovarirtóval való kezelése
ugyanolyan fontos, mint az istállóban való rovarirtás.
A környezet tisztántartásával csökkenteni kell a tenyészhelyek szaporodását.

……………….2011……………………….

ellátó állatorvos aláírása
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8. sz. melléklet
Járványvédelmi, állatvédelmi rendszabályok
Az alábbi szabályok mindenkire kötelező érvényűek.
A fekete- fehér öltözőt rendeltetésszerűen kell használni. Ennek megfelelően tilos
utcai ruhában a telepre bemenni, és munkaruhában kimenni. Munkaruha használata
mindenki számára kötelező. A munkaruhát a telepen kell kimos(at)ni.
A járványvédelmi berendezések használata kötelező.
Az otthon tartott állatok megbetegedését, esetleges elhullását be kell jelenteni a
telepvezetőnek.
A telepre ételt bevinni tilos. Azt, kizárólag az ebédlőben (szociális épületben) lehet
elfogyasztani. Nyers sertéshúsból készült ételt, még ott sem.
Kerékpárt, motorkerékpárt, vagy egyéb járműveket a telepre bevinni tilos. Ezeket a
portánál kialakított őrzőben kell elhelyezni.
A kapuőr utasításait mindenkinek el kell fogadni, és végre kell hajtani.
Az állatoknak indokolatlanul fájdalmat okozni nem szabad. Ha mégis elkerülhetetlen a
fájdalommal járó beavatkozás (kiszabadítás, lefogás stb.) akkor azt úgy kell megtenni,
hogy a lehető legkevesebb ideig és a legkisebb fájdalommal járjon.
Az állatokat mozgatás, terelés során ütni nem szabad, a terelők használata kötelező.
Az etetés, itatás kimaradása (elromlott berendezések - pl. itató – miatt) állatkínzásnak
minősül.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a telepvezetés és az állatorvos utasításait kell
figyelembe venni.
A fentieket magamra nézve kötelezőnek tartom.
……………….2011………………..
……………………………………….
………………………………………..

……………………………………
……………………………………

………..……………………………...
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………

……………………………………….
……………………………………….

……………………………………
……………………………………
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9/a melléklet
Keverék és egyéb szemes/őrölt takarmányok felhasználási helyén (állattartó
telepen) történő tárolásának élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási módtól
függetlenül

szavatossági idő

felhasználás ezen belül gyógyszeres
tak. élelmezéseü. várakozási idő
betartandó

- ömlesztve tárolva

szabadban tárolni
beázás, közvetlen napfény
higiénia
Salmonella, egyéb kórokozó

egyéb anyagok tárolása

tilos, csak helyiségben
tető- és oldalfal beázástól mentes
takarítás tak. szállítás előtt
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása
ugyanabban a helységben csak tak.

- silóban tárolva

turnusonként (rotáció)
beázás
rátöltés

siló tisztítása, fertőtlenítése
zárt fedő
csak ugyanazon turnus részére

- zsákos tárolás

szabadban tárolás
helyiség
közvetlen padozat
oldalfal mellett
keveredés
Salmonella, egyéb kórokozó

tilos, csak helyiségben
száraz, hűvös, fénytől védett
tilos, csak raklapon
legalább 15 cm a faltól
elkülönítés, megjelölés
rágcsálók irtása,
madarak távoltartása,
háziállat tartásának megtiltása

Megjegyzés: a magán-állatorvos ellenőrző tevékenységének ki kell terjednie a
keveréktakarmányok állattartó telepen történő tárolására is. Az ellenőrzés célja: „megfelelő”
minőség megőrzése közvetlen a feletetésig, továbbá szennyező-anyagokkal, és a takarmány
kórokozókkal történő fertőződésének elkerülése.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/b melléklet
Keveréktakarmányok etetésének élelmiszer-biztonsági (állategészségügyi)
veszélyforrásai, megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás *

Megelőzés, ill. ellenőrzés

- tárolási feltételek

állattartó telepen

lásd: 4. táblázat

- keverőüzem kísérőirata

tak. minőség megőrzési ideje

szigorúan betartandó
(szavatossági idő)
vágóhídra szállítás és
élelmezés-eüi. várakozási idő
betartandó egyéb korlátozás,
ill. milyen másik gyógyszer
nem figyelmeztetés
rendelhető egyidejűleg
tilos

gyógyszeres tak.

más állatfajjal etetés
- etetés

- tak. kiadagolás módja:
száraz, ad libitum
félszáraz

nedves

- helyszínen bekeverhető

adag nagysága

fokozatos adagemelés
faj, kor és hasznosítási irány
(hízó-tenyész-állat) eltérő
igénye

víz (folyadék)
tak. Mennyiség
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés
etető
összekeverés
etetési idő
mennyiség
alomról evés

min., mennyiség biztosítandó
optimális menny. és férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely
tisztán tartandó
közvetlen etetés előtt
mindig ugyanakkor
20 perc alatt üres vályú
optimális férőhely

egyéb tak. adalékanyag
gyógyszer

MGSZH által engedélyezett
közvetlen etetés előtt, előírás
szerint
csak állatorvos engedélyével

Megjegyzés: a magán-állatorvosnak szükséges ismernie, hogy melyik állatcsoporttal, mióta és
mekkora mennyiségben etetik a takarmánykeveréket.
* erősen penészes, dohos, romlott, rothadt keveréktakarmány nem használható föl az állatok etetésére.
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9/c melléklet

Itatás és ivóvízellátás HACCP
Itatás és ivóvíz ellátás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi veszélyforrásai,
megelőzésük, ill. ellenőrzésük

Megnevezés

Veszélyforrás

Megelőzés, ill. ellenőrzés

kémiai-, biológiai szennyezettség
tiszta, fertőtlenített
helyének kijelölés
itatásig szennyeződhet

ÁNTSZ engedély kell
vízhőm: 10-14 C optimális
szennyeződéstől 50 m-re
zártrendszer, ne csöpögjön

minőségileg nem megfelelő
itató férőhely
fölösleges víz

évente 1x labor-vizsgálat
tilos itatni
opt. férőhely biztosítandó
elvezetéséről gondoskodni

víznyerő-helyek:
- felszíni vizek
(patak, folyó)
- lajtkocsi
- ásott, fúrt kutak
- vezetékes víz
ivóvíz minősége:

itató-berendezés:

anyaga (fa, fém, beton)
szelepes-, csészés itató

könnyen tisztítható és
fertőtleníthető legyen
csöpögés-mentes, üzembizt.

itató

folyamatos vízellátás biztosít.
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt férőhely
tisztán tartandó
á. fajta-, kor szerint opt. férőhely

etetési mód szerint:
száraz, ad libitum
félszáraz
itató (és etető)
nedves
itató (és etető)

Megjegyzés: Gyógykezelési-, ill. immunizálási célból az állatok ivóvizébe csak magán-állatorvos
rendelkezésére szabad állatgyógyászati készítményt bekeverni (egyenletes, jó oldódás).
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10/a. melléklet
Feljegyzés
(Szükség szerinti, de legalább hetente egyszeri állategészségügyi szemléhez minta)
……………………………………………………..telepen tett állatorvosi látogatásról
Készült: 20…..………………………-n, ………………………………….. helyszínen.
Jelen vannak:…………………………………………………………………………….
A szemlén tapasztalt hiányosságok:

Állatorvosi javaslat:

A látogatás során javasolt vizsgálandó szakterületek: járvány-megelőzési felkészültség
(személy-, jármű- és állatforgalom, állatszállító rámpa, dokumentáció), takarmányminőség,
állathigiénia (telep és istálló rend, fertőtlenítések, fogadás, telepítés, állatsűrűség, alom, klíma,
itatás, etetés, legeltetés, gondozás stb.), az állomány egészségi állapota, gyógyszerbevétel, tárolás, -felhasználás folyamata, élelmiszerhigiénia, azonosíthatóság stb.
Kmf.
aláírások:………………………………………………………………………………………..
(3 pld-os A5-ös tömbök)
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10/b. melléklet

Negyed-/fél-/vagy éves "Felügyeleti Tesztlap"
futómadár telepre
Telep neve, címe:

igen
Járvány-megelőzési intézkedések
személyforgalom kontrollja,
munkaruha telepi mosása,
járműforgalom kontrollja,
és dokumentálásuk
állatszállítás felügyelete, igazolások
állati termék elszállításának felügyelete
hulla megsemm., elszállítás biztonsága
rágcsáló és rovarirtás, vadak távoltartása
alom, trágya, szennyvízkezelés biztonsága
Biztosított-e a fertőző betegségek kontrollja?
Telep és istállórend megfelelősége
fertőtlenítő gépek és –szerek megléte
biztonságos-e a tárolása
állatrakodók tisztántartása, fertőtlenítése
időszakos fertőtlenítések szakszerűsége
alomtárolás és -minőség megfelelősége
épület levegője, szigeteltsége, élettér,
szellőztetés megfelelősége
etető, itató megfelelősége, mennyisége
A takarmány ellenőrzött helyről származik-e?
Megfelelő-e a tárolása és felhasználása
minősége (vizsg. eredmény beírása)
Megfelelő-e a termelés higiéniája?
az ivóvíz minősége(vizsg. eredmény ideje,
száma)
a vízvizsgálat rendszeres-e?
biztosított az állatoknak az elegendő férőhely?
megfelelő-e az istállóklíma (hőmérs., huzat,
NH3, por stb)?
a beteg állat elkülönítés biztonságos-e?
Megvan a dolgozói felkészültség?
Rendszeres a telepi belső gyógyszerfelhaszn.
ellenőrzése?
van-e írásos utasítás a gyógyszerbeadáshoz, alkalmazáshoz?
biztonságosan betartott, hitelesen igazolható az
él.eüi.vár. idő?
megfelelő a gyógyszerek tárolása (zártság,

nem

megjegyzés

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
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szakszerűség) ?
van-e preventív antibiotikumos kezelés ?
Az állatorvos tudta nélkül kerülhet a telepre
gyógyszer?
van-e rezisztencia vizsgálat ? (idejét, ikt
számát beírni)
az intézeti vizsgálatok, vágóhídi visszajelzések
értékelése
A dolgozóknak rendben van-e az egészségügyi
alkalmassága?
Biztosított-e a termelés nyomonkövethetősége?
Zoonózis elleni védelem megfelelő-e?
Megtörténnek az írásos heti állatorvosi
feljegyzések?
A feljegyzésben leírt hibákat kijavították?

I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N
I/N

dátum……………………………………………
…………..

aláírások…………………………………………
…………….
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11. melléklet
Magán-állatorvos teendői „hibás” keveréktakarmány gyanújakor
1./ Érzékszervileg észlelhető ún. nyílt hiba (erősen penészes, dohos, romlott,
rothadt) esetén meg kell tiltani a keveréktakarmány etetését.
2./ A keveréktakarmány ún. rejtett hibájának gyanújakor – figyelemmel az állatok
kórelőzményi adatára, a klinikai tünetekre, az esetleges kórboncolási leletre – a telep
állategészségügyéért felelős magán-állatorvosnak jeleznie kell az állattartó felé a
takarmány laboratóriumi vizsgálatának szükségességét.
3./ A magán-állatorvosnak a hiteles mintavételnél közre kell működnie,
amennyiben nem áll rendelkezésre a keverőüzem és az állattartó (ill. képviselője) által
közösen vett, lezárt és aláírt ún. kiszállítási minta.
4./ A helyszíni mintavétel kizárólag zárt, bontatlan és zsákcímkével ellátott
zsákból történhet. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a mintatárolón és a
kísérőiraton szükséges jelezni, hogy a mintavétel silóból, és/vagy az állatok etetőjéből történt.
5./ A helyszínen megmintázott takarmány mintatárolóján a következő adatokat kell
feltüntetni:
- a mintázott takarmány pontos megnevezése (azonosítója),
- előállításának (gyártásának) helye és ideje,
- a mintavétel helye és időpontja,
- a mintavevő(k) neve – lehetőleg olvasható aláírással – és bélyegzője,
- a takarmány (szállítmány) telepre érkezésének ideje,
- a mintázott tétel mennyisége és annak „kiszerelési” formája (dercés, morzsázott, granulált),
- zsákos takarmányok esetén a zsákcímke egy-egy jól olvasható példányát a mintában el kell
helyezni, vagy kívülről a mintához kell csatolni. Ennek hiányában a keverőüzem által adott
kísérőirat garantált paramétereit szükséges megadni.
6./ A magán-állatorvosnak három példányban (laboratórium részére, állattartó részére
és az ún. tőpéldány az állatorvosnál marad) részletes kísérőiratot (mintavételi
jegyzőkönyvet) kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell az 5./ pontban felsorolt adatokat.
Rögzíteni kell továbbá a „gyanús” takarmánnyal és az állatok egészségével okozati
összefüggésbe hozható kórelőzményi adatokat, klinikai tüneteket és kórboncolási
elváltozásokat.
7./ A laboratóriummal közölnie kell a magán-állatorvosnak az általa
megvizsgálásra javasolt paramétereket (pl. nyersfehérje, peroxidszám, mikrobiológia stb.),
továbbá azt, hogy ki fizeti a vizsgálati díjat. A kísérőiratot az állattartóval is alá kell íratni. A
jelentős vizsgálati költség miatt a nem célirányosan végeztetett laboratóriumi vizsgálatnak
lényeges paraméterre történő elmaradásakor a takarmány „hibás” volta esetlegesen
nem nyerhet bizonyítást.
8./ A magán-állatorvosnak meg kell határoznia, hogy hol (melyik) működési
engedéllyel rendelkező laboratóriumban történjen a takarmány vizsgálata. Esetleges
peres eljárás során a működési engedéllyel, ill. akkreditációval nem rendelkező laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmények – peres eljárás során – vitathatók.
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9./ Laboratórium takarmány-vizsgálati eredményének megérkezéséig a magánállatorvosnak az állattartó részére az állatokkal és az etetéssel kapcsolatos további
teendőit szükséges meghatároznia (írásban is).
10./ A takarmány vizsgálata mellett minden esetben – amennyiben még nem történt
meg, akkor azzal egyidejűleg – klinikailag beteg állatot, hullát stb. szükséges küldeni
vizsgálatra a területileg illetékes állategészségügyi intézetbe.
11./ A laboratóriumi eredmények ismeretében (a hulla vizsgálatának eredménye
általában előbb ismert, mint a takarmány vizsgálatának eredménye) eldöntendő, hogy a
takarmány „hibás” voltának gyanúja megerősítést nyert-e. Ennek birtokában át kell
tekinteni azokat a korábbi, magán-állatorvos által ajánlott intézkedéseket, amelyeket az
állattartó végrehajtott, és/vagy elmulasztott (kárenyhítési kötelezettség).
12/ A laboratóriumi eredmény(ek) értékelésében a magán-állatorvosnak az állat
egészsége mellett figyelembe kell venni az ok-okozati összefüggés esetleges közegészségügyi
vonatkozásait (zoonózis).
13./
A magán-állatorvosnak az állatok gyógykezelésének meghatározásakor
figyelemmel kell lennie annak költségére, az állatok vágóhídra szállítása tervezett idejére
(élelmiszer-biztonság), stb.
14./ A keveréktakarmány „hibáját” igazoló laboratóriumi eredmény ismeretében az
állattartó részére tanácsot kell adni – a 11./, 12./ és a 13./ pontokban leírtakon fölül – hogy
miként alakuljon a „hibás” takarmányt szolgáltató keverőüzemmel a további
kapcsolata. Nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján (ólnapló
és naprakész bejegyzései, tartási körülmények dokumentációi stb.) törekedjen az állattartó a
peren kívüli megegyezésre, ill. a hibás teljesítésből származó kárigényét peres eljárásban
kísérelje meg érvényesíteni a keverőüzemmel szemben. Perdöntő lehet a magán-állatorvos
pontos munkanaplója.
15./ Természetesen, hogy etetett tömegtakarmány (zöld, széna stb.) vizsgálata és az
eredmények figyelembe vétele szükséges, hogy az állatorvos a keveréktakarmánnyal
kapcsolatos „hibának” a gyanújakor állást tudjon foglalni, hogy mi okozhatta a „problémát” a
takarmányok közül.
Megjegyzés: 2006. január 1. óta a gyógyszeres keveréktakarmány előállításának
szakmai felügyeletekor a magán-állatorvos feladatait külön az adott
keverőüzemre kidolgozott és a hatóság által jóváhagyott HACCP kell, hogy
tartalmazza.

……………………2011…………………………
………………………………………………..
ellátó állatorvos aláírása
…………………………………………………
telep tulajdonos aláírása
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