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JOGALKOTÓK

A KAMARAI TÖRVÉNY megengedi, hogy egy szolgáltató 
állatorvos tetszőleges számú telepet lásson el. (Bács-Kiskun 

megyében legalább 3 kolléga van aki 50 vagy több telepet lát 
el.)

A szolgáltató állatorvos bármilyen nagy távolságból elláthat 
állattartó telepet.

Nincs telepre/darabszámra/állategységre vonatkozó 
minimum tarifa . (Bács-Kiskun megyében egyes telepeket 

jelképes összegért látnak el.)



JOGALKOTÓK

Nincs az állatsűrűségre vonatkozó korlátozás, nincs 
védőtávolságot előíró jogszabály.

Nyilvánvaló, hogy azért kellett ilyen nagy számú állatot leölni 
Bács-Kiskun megyében, mert bizonyos területeken

egymástól nagyon kis távolságban jelentős állományokat 
tartottak.



JOGALKOTÓK + hatóság

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján kapott 
támogatáshoz a gazdák megkapták az igazolást arról, hogy a 

telepeik megfelelnek az állategészségügyi, állatvédelmi 
előírásoknak.

5.§.(2)b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-

egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket,

és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli 

a hatósági állatorvos erről szóló igazolását
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JOGALKOTÓK

Kártalanítás 100 %

Nem igazán érdekelt az állattartó abban a 
tekintetben, hogy minden eszközzel védje az 

állományát.
(Még akkor sem, ha tudnia kell, hogy elmaradt 

haszon és egyéb áttételes károk 
pl. piacvesztés nem téríthetők.)



Az ÁLLATTARTÓK egy része nem tartotta be az alapvető 
járványvédelmi előírásokat.

Nagy számú vízibaromfi volt a szabadban úgy, hogy nem volt üres 
épület, ahová kedvezőtlen járványügyi helyzet esetén be lehetett 

volna zárni azokat.

Kevesebb broiler és tojótyúk telep fertőződött részben annak 
köszönhetően, hogy (pl. a Salmonella rendelet miatt) ezeket az 

állományokat zártan tartják.

Tény az is, hogy volt egy nagyon szigorú járványvédelemmel 
működő telep, ami befertőződött, de ez inkább kivételnek 

tekinthető



Elsődlegesen az ÁLLATTARTÓK felel ősek
a tartási körülmények, 

járványvédelmi feltételek biztosítása tekintetében

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről

6. §(1) Állatot tartani csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. Az állati eredetű élelmiszer előállítása 
céljából az állattartáshoz olyan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti 

állattartó helyet kell létesíteni, továbbá 

olyan állattenyésztési és állattartási technológiát kell alkalmazni, 
amely lehetővé teszi az állatok egészségének megóvását



Elsődlegesen az ÁLLATTARTÓK felel ősek
a tartási körülmények, 

járványvédelmi feltételek biztosítása tekintetében

1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez
1. §(2) Az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot stb. (a továbbiakban: 

állattartó létesítmény) kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, állattartási 
technológiát (a továbbiakban: technológia) kell alkalmazni, amely lehetővé teszi 

az állatok fertőzésmentes,  egészséges környezetben való tartását

1. számú függelékaz Állategészségügyi Szabályzathoz
Az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások



Sok esetben az állattartó nem azonos a tulajdonossal

Azonos felelősségterheli az
INTEGRÁTOROKat /tulajdonosokat 

(akikt ől elvárható, hogy kellő szaktudással rendelkezzenek az 
állattartásra vonatkozóan a technológia és a jogszabályi előírások 

tekintetében egyaránt) .

Egyes integrátorok/tulajdonosok
nem tettek meg mindent annak érdekében, 

hogy a partnereik kellő járványvédelem 
mellett tartsák az állományokat.



A szolgáltató (ellátó) állatorvosok egy része nem követelte 
meg a termelőktől a telepek strukturális minimumfeltételeit, 

illetve a mindennapi munka során az elemi
járványmegelőzés célját szolgáló teendők elvégzését 

(átöltözés, kéz/lábbeli fertőtlenítés, járműfertőtlenítés, 
személyforgalom minimalizálása, rakodóbrigádok védőruha 

ellátása stb.)

Ennek oka részben az, hogy 
nincs minimumtarifa.



A HATÓSÁG (NÉBIH, Kormányhivatal, Járási Hivatalok) nem 
követelték meg és nem szankcionálták kellő szigorral a járványvédelmi 

előírások betartását, a zárt tartást.

A támogatásokhoz szükséges igazolások kiadása során a kelleténél 
nagyobb rugalmassággal jártunk el.

Emiatt az állattartó nem volt kellő nyomás alatt, 
nem érezte azt, hogy a jogsértő magatartás előbb-utóbb szankciót von 

maga után.

Nehéz megtalálni a helyes utat a szolgáltató közigazgatás és/vagy 
szigorú szankcionáló hatóság kérdésében.



Sok esetben a  szaktudás hiánya is hozzájárult a 
helyzet kialakulásához.

Nem elegendő a sok évi
(helytelen gyakorlatra alapuló)

tapasztalat,

(ennek hangoztatása).



A  járvány egybeesett
a szervezeti változásokkal

2017.01.01-től megyei szinten a létszámunk 27-ről 10 főre 
(valójában 8 fő)

csökkent.

Pozitívum, hogy az irányítási lánc 
zavartalanul működött tovább,

gépkocsihasználat, beszerzések terén nem volt
fennakadás.



LEÖLÉSEK

A TORNADO leölő pótkocsi nagyobb számú baromfi 
leölésére alkalmatlan.

Működése lassú, elektronika gyakran letilt, vontatáshoz „E” 
kategóriás jogosítvány kell, 

laza talajon emelés közben felborulhat.
A T61 injekció max. 3000 db állatig megfelelő módszer 

(2 ml/db), bár költséges (11 000 Ft/50 ml).
A palackos CO2 gáz szállításához ADR engedélyes

járm ű és gépkocsivezető szükséges







LEÖLÉSEK

Leghatékonyabb módszer 
az ATEV konténer + szárazjég
(kb. 80 kg/ 8 tonnás konténer)

Fontos, hogy a konténer gumipereme jól zárjon.
Szeles időben több szárazjég kell egy konténerhez.



A feladat nagysága messze meghaladta a Kormányhivatal és a 
Járási Hivatalok erőforrásait.

Az OJK a NÉBIH-től, illetve más megyékből rendelt ki 
munkatársakat a HJK -hoz, a leölésekhez és  a 

fertőtlenítésekhez. 

A NÉBIH segített abban is, hogy közvetlenül fizette 
az ATEV költséget és nagy mennyiségű védőruhát 

és fertőtlenítőszert biztosított, 
továbbá szervezte a szárazjég 

beszerzést, szállítást



Ezúton is köszönöm 
az OJK, 

illetve valamennyi 
kirendelt kolléga segítségét. 



LÉTSZÁMHIÁNY

Nem csak Bács-Kiskun megyében jelent problémát, 
de nálunk a feladatokhoz (állatállományok, 

élelmiszer üzemek stb.) képestkritikusan alacsony a 
létszám.

Állatorvos kolléga távozása esetén 
pótlása kilátástalan.



Problémát jelentett a leöléseknél az egységes 
dokumentum minták hiánya, 

illetve a létszámhiány és a feszített munkatempó 
miatt

a jegyzőkönyvek esetenként hiányos 
adattartalommal kerültek kitöltésre.



Takarmány ártalmatlanítás/kártalanítás

Abban az időszakban, amikor rendkívül nagy számú állat 
leölése történt (napi 300 tonna), az ATEV a tetemek mellett a 

takarmányt nem tudta elszállítani.

Kisebb mennyiség a trágyával együtt komposztálva, 
nagyobb mennyiség 

biogázüzembe szállítva.

Kártalanítás részben az állatkártalanítással együtt,
részben külön határozatban.



Hígtrágya, szalmás trágya ártalmatlanítás

A TANÁCS 2005/94/EK IRÁNYELVE csak a 
hígtrágyára vonatkozóan tartalmaz előírást

(60 nap tárolás).

Szalmás trágya, alom esetében a prizmába rakott, 
fertőtlenített, így füllesztett anyag

42 nap után kiszállítható azonnali beszántásra.



Betelepítés/újratelepítés

Járványvédelem - maximális szigor 

Ágazati, üzleti érdekek /állattartók megélhetése

- feltételek rugalmas elbírálása, határidő adás a 
hiányosságok pótlására

KULCSKÉRDÉS: 
ZÁRT TARTÁS



„Szerencse”   szerepe

Balszerencse: volt teljesen zárt telep, ahová még a 
tulajdonos is csak zuhanyozás és hajmosás után tud 

bejutni és mégis befertőződött.
Jószerencse: Kerekegyházán, ahol több mint 1 millió 

baromfit tartanak, nem terjedt tovább a járvány 
még az érintett cég további telepeire sem.



A járvány elején a médiaérdeklődés miatt, illetve az 
illetéktelen érdeklődők távoltartása érdekében a 

Rendőrség 
segítségét kértük.

Ezúton is köszönjük
a járőrök biztosítását.





Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


