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Tisztelt Sert6start6!

Hivatkozassal

Dr. Bogn6r Lajos orszagos fo6llatorvos,

€)lelmiszerlanc-felUgyelet6rt felel6s helyettes
ellamtitker 0r EFHAT/39/2018. iktat6szami korleve16ben foglialtakra, az al6bbiakr6l t6i6koztatom.

Az afrikai sen:6spestisnek (a tovabbiakban: ASP) Magyarorszdgon vaddiszn6ban tdrt6nt megallapitasai,
valamint az eu16pai, kiemelten a szomsz6dos orszagok jarv6nyhelyzet6nek gyors 6s d16mai romlasa miatt
fokozott a vesz6lye annak, hogy a virus atterjed a hazai hazi:;ert6s 6llom6nyokra is. Ez az egazata nezve
tovebbi sulyo:l kcivetkezm6nyekkel (kereskedelmi korletozasok, exportb6l torteno kizaras) j6rna. Ennek
megakadalyor:es 6rdekeben fokozni kell a sert6start6 gazdasegok, els6sorban a kisl6tszamri
allomanyok
jarv6nyvedelrni k6szults696t. A sert6stenyeszt6k, sert6staut6k 6rdekv6delmi
szervezeteivel kajztjsen
meghatarozesra kerultek azok a minimum kovetelm6nyek, amelyeket a fertozott teruleten valamennyi
kisl6tsz6m0 gazdasagban letsz6mt6l fiiggetlenLil be kell tartani. A magas kockiizato terijleteken
ez a
kcivetelm6nyrendszer, mint ,,J6 Sert6start6i Gyakorlat,, ker0l bevezeresre.
Fentiek 6rtelmeben mell6kelten megkiilddm a sert6start6knal( sz616 tej6koztat6t, a
kiivetelm6nyrendszert,
a sertes ellom,eny-nyilvantart6t 6s a latogat6si napl6t.

Az dllateg6szs;6gtigyi hat6s6g nyilv6ntartds6ban (Teny6szet Informdci6s Rendszer /TlRy)
nem szerepl6

sertestartok a 14 napos turelmi id6 alatt bejelenthetik a hatoszrgnel eddig nem
regisztralt tevekenyseguket.
A bejelent6shez a Jar6si Hivatal munkatersai segits69et ny0jtanak, szem6lyes
iigyint6z6sre az Egri Jerasi
Hivatalban var m6d (iigyint6z6 papp M6ria; 36/510_439; 30/699-217 4l.

Cim: 3390 Fti-es,abony, Rdk6czi u. 62. Levelez6si cim: 3390 F0zesabony, pf.r
58. _ Tetefon/Fax: +36 (36) 542_26g
E-mail:foallatorvos.fuzesabony@heves.90v.hu_ Honlap: http://wvvw.koimanyhivatal.hu/huiheieJ

K6rem, hogy a fenndll6 jiirviinyhelyzetet figyelembe v6ve

a lev6lben 6s a

foglaltaknak

maradektalanul tegyen eleget.
Eger, 20'18. augusztus ,,1{
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T6jekoztat6
,,J6 Sertestartesi

cyakorlat"

Allom6ny-nyilv6ntart6
L6togat6si nap16

nev6ben

Tdi6koztat6 sertdstart6k szdmd ra
Magas kockdzatf terlilet
Az afiikai

seftdspestisnek (a tovebbiakban: ASP) Magyarorsz6gor.r v
megrillapitesai, valamint az eur6pai, kiemelten a szomsz6dos orszrigok j
gyors 6s driimai roml6sa miatt fokozott a veszdlye annak, hogy a. v
h6zisertds 6llom6nyokra is. Ez az |gazata nezve tovdbbi srllyos
(kereskedelmi korl6toziisok, exportb6l tcirt6n6 kizrirris) j6rna. Ennek
drdekdben fokozni kell a sert6start6 gazdas6gok, els6sorban a kisl
jdrv6nyv6delmi k6sziilts6g6t. Az Orsz6gos Fd6llatorvos a sert6sten
6rdekeit k6pvisel<j szakmai szervezetekkel krizcisen meshat rozta u
kcivetelmdnyeket, amelyek betartdsdval a virus hiiziserteJ 6llomrinyba
minimiilisra cscikkenthet6. Ezek a k<ivetelmdnyek jelen trijdkoztat6 melleft
regisztr6lt sertdstart6 sz6mrira megkiilddsre keriilnek.

Ezen ktivetelm6nyek betartrisa

a magas kockrizatri teriileten
kisl6tszimri sert6start6 r6sz6re javasolt, mint ,,Jr5 Sert6start6i Gl,akorJ
a jfrv:inyiigyi helyzet romlfsa miatt rijabb teriileteket kell bevonni a
teriilet hat:llya aftl, a fenti kiivetelm6nyek az ott l6v6 valamennvi se
javasolttri v6lnak!

ban tdftdnt
yhelyzetdnek

6tIe4ed a hazai
kkel
egakadrilyozdsa

6llomrinyok

k, sertdstaft6k
a muumum
6 behurcoliisa
erintett es

6

valamennyi
! Amennviben
nezve ts

Mit kell tennie Onnek. mint sert6start6nak?
Onnek, mint felel6s sertdstart6nak nincs egy6b feladata, mint elolvassa
szerint betartja a feft5zdtt teriileteken kritelezd 6rv6nnyel bfr6 minimurn k6v

legiobb tudisa

A nyilv:intartisban nem szerepl6 sert6start6k sz6mlra nem 6llt
t6j6koztat6st megkiildeni. EzErI, ha tudomisa van olyan sert6start6r6l, aki nem
kapott
trijdkoztat6t, kdrem hivja fel rri a figyelm6t, hogy lehet<is6ge van jogliciv
yek ndlki.il
bejelenteni a sertdstart6st az illetdkes jrirrisi hivatal rillateg?szsdgiigyi os
y6n, ahol a TIR
rendszerben tdrtdnd regisztr6ci6 is elv6gz6sre keriil. Ezzei egy iiAien az i
nnan regisztr6lt
tart6knak is ritadrisra keriil a tirjlkoztat6, a krivetelmdnvrendsz-er.

""J6 Sert6startfsi Gvakorlat,'

Nvomonkcivet6s. nvilv6ntartiisok:

o

Ki.ilcincisen Ellen6rztitt Tedileten (tovribbiakban: KET) beliil mi:nden
sert6st egyedileg tafi6san meg kell jekilni. Ez a hatrilyos

j

garantSlhatja, hogy a legnagyobb vesz6lynek kitett
nyomonkrivetds val6sulhasson meg. A jekil6st rillami kdlts6gen

sefi6sek6l felvett nyilviint art"6st az 6llattart6n6l,

J6rv6nyv6delmi Kcizpontban (HJK) is meg kell 6rizni.

a Jarasl

(8 hdt felefti)
tulmutat6 int6zkedds
eset6ben pontos
v6grehajtani. A jeldlt
valamint a He\d

Allomriny-nyilviintartdst kell vezetni, amely legal6bb az al bbiakat
az adott naptiti
napon tartott sert6sek darabsz6miit, korcsoporti bontrisbanvonatkoz6 adatokat
(elhullris, h6zi v gis, 6rr6kesit6s, stb.) Az 6llorn6ny_nyilvintartiist (
az iilatszitllit|sokhoz
kapcsol6d6 bizonyitviinyokat (sertdssz6 it6 rev6l, iillatorvosi isazol6s
6llattart6i nllatkozat)
szigoruan meg kell 6rizni (minimum 3 dv).
Nyilv6ntartrist kell vezetni minden olyan szem6lyrril (dllatorvorr,
teriileti felel<js, bdll6r, rokon, ismer<js, stb.), akik a sert6sek
kdzel
6rintkezhetnek.

Jrlrv6n..yv6delem

o
o
c
.

o
o

,

sert6siigazati

mentek, vagy veliik

:

Csak az |llatok tulajdonosa, vagy gondoz6ja jiirhat be
rendszereserr az
tartisira szolg6l6
gazdas6gi udvarba.
Az iillatok gondozisakor ana a cdlra elkiikjnitett munkaruhdt,
6s kibbelit ke haszniilni.
A gazdashgi udvarba (vagy a sertdsek kdzeldbe) csak k6z es lebfefl6treni
haszn6lat6t k<ivet6en
lehct szabadon bel6pni 6s kildpni.
Idegenek (szomsz6d, vad6sz!, stb.) csak nagyon
indokolt esetben (pl.
vrigris) ds az 6lIattaft6
6ltal biztositoft kiilcin munkaruhiiban, l6bbeliben vagy
egyszer t
vdd6kripeny 6s
vdd<il6bbeli felvdtele ut6n mehetnek a sertdsek
ttizeteUe. gzi ao
(ki, mikor, midt) is
kell,
Jdrmiiforgalom: Biirmilyen j6rmii csak kerdk_ 6s jrirmfifert6tlenitds
utrin
gazdasiigi udvandszbe.
Allategdszs6giigyi kezel6seket a szolglitato 6llatorvosnak
az allom6ny_nyi
vezetnie. (Allatorvosi vizsglTat, kezel6s eset6n
az 6lratorvos nevenel: ds a
feljegyzdse).

be a sert6start6
ban is fel kell
id5pontj rinak

.

Kar6mban rilland6an vagy id6szakosan tartott iillatok esetdn biztositani
kdtsoros keritds v6lassza el a vadondl6 6llatokt6l. A keritdsek

0,5 m6ter kell hogy legyen 6s rigy kell kialakitani, hogy a k6t sor

hogy a hrizisertdseket
val6 t6volsriga legal6bb

i

kdzreziirt teri.ilet
legal6bb 1 m6tenel meg
kell haladja a bennt tartott 6llatok marmagass6grit. Z6rt tartits eslen fo
osan biztositani kell az
ingatlan kririilkeritetsdg6nek 6ps6gdt, amely alkalmas ember, k6l5or
vagy vadon dI1 illat
behatolSsiinak megakadrilyozris6ra. Ha a kariim fala az ingatlant hatiirol
keritds is egyben, annak
teljesen z6rtnak, eriisnek, r6smentesnek kell lennie. Minden miis
kiil6n kerit6s szilks6ges,
megfelel6 t6vols6gra (minimum 0.50 m) a kariimt6l, rigy, hogy a
teriilet rendszeres
rendszeres karbantat6sa, gyomtalanitiisa elv6gezhet6 legyen.

karbantartiisa, gyomtalanit6sa elv6gezhet6 legyen.

Tartds. takarmiinvoziis:

Csak enged6lyezett takarm6ny el66llit6t6l sz6rmaz6, nyilv6nrartott
vrisiirolt kever6ktakarmriny etethetd. Sajdt termesztdsri takatmanv
csak
betart6siival (lekasz6lt fli 6s gabona 30 nap, alomar.ryag
90 nap
takarmrinyoz6shoz felhaszn|lt keverdktarkarm6nyok, alapanyagok
el6rillitrisi takarmiiny alapanyagok betakaritrisrinak, v6rakozrisi id6

a

6llatraft6 feladata. A nllvdntartrist legalibb I 6vig meg
kell 6riznie.
Tilos az rillati eredetii anyagot t artalmaz6 dlelmiszerhulladdk (mosl6l<)
Fert6zdtt teriileten behil tilos a zcildtakarmiiny etet6se!

yforgalmaz6t6l
elSirt vrirakozrisi id6k
hasznrilhat6 fel. A

a

sajiit
dokument6liisa az

Alomanyag beszerzlsi, betakantrisi idejdnek, vrirakoziisi
idrj

dokumentiildsa
rillattart6 kcitelezetts69e.
Trrigyakezelds: A mezogazdasgi fcildteriileteken,
csak a fiilles:tdssel artalmatlanitotl tr 6gy a
helyezhet6 ki. A tr|gy6z6sra hasznlt eszkrizdket, g6pek
haszniilatot kci
azonnali mos6sa 6s
fetStlenitdse az 6llattart6 kotelezettsese !
Eev6b:

Minden sertdstart6nak iriisos rillategdszs6gtigyi_j6wrinlv6delmi
ellltrisi
kell kcitnie egy
szolgriltat6 dllatorvossal. A szolg6ltat6 6llatorvos
kdteles tar6k
i az iilattart6t az
dllateg6szs6gtigyi, j6rv6nyv6delmi el6ir6sok
betart6sii'ak rendj6r6l. Fel
hivnia a sert6start6
figyelm6t a hirinyossrigokra, 6s javaslatot kell tenni
ezek kija vitAs[ra. A t6j oztatAst dokumentiilni
kell ds minden 6rintettnek ali kell imia!
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