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Tiszblt seítéstartól

n azórt kapta meg ezt a táJékoáatót, mert az Ön hkóhelp az afrikal serléspestie (A P) ezernpon|jából
n. ,fertóz tt terület" vagy 

"ezlgonjan 
korlátozott" beeorolás alá eslk. Ez azt lelentl, hogy a k zolben

található olyan teriilet, ahol az'. ASP, már megállapítáara került vaddisznóban. A magyaarorságl
Járványhelret mlatt ldén má,|usban Hajd -Blhar m gy te|os ter leta fert z tt teriiletló lstt nyllvánítva. 

-

A mostanl helyzetbon fokozotlabb a veszélyo ánnak, hogy a vlrus á erjed a há2gertés állományoka.
Ennek megakadályozása órdekében fokoznl kell a klglétszámrl állományilk 1árványvéoolml késailie gét
ls. Az Országoe 'F6állatorvos a ortéstenyÉBzt k, sertéstarlók éfdekvádetml sáorvezebfvol k zósln
meghatároáa azokat a minlmunr k vetelményeket, amelyek betartásávat a vírus házisertós állományba
való behurcolása mlnlmálisra cs kkenthet , Ezek a k votelrnények, mlnt ,Jó erléstártáel Gyakorlat",
|elen táJékolató molíékteteként megklildósre ker lnek

A k vetelmónyek betartáeával n védi a saJát és mág állattartólt állományát ogy lgen ragátyos ós
nagyaránytl elhullást okozó beteggégl l, ós hmá|áru! ahhoz, hogy:virue házlsertéeekbon való
megJelenése k vetkeztóhen az ágazatot továbbt kor!átozások ne erifi*X,
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Önnek, mlnt folel6s sertéslartónak nlncs egyéb feladata, m|nt elolvasaa és leg|obb tudása szerlnt betartja
a fertózött területokon kötalozó árvénnyrel blró minimum követelményeket (,,JÓ-§€rtástartási Gyakorlaf).

Fontog, hogy a hatállos Jggszabályoknak megfelelóen állományát a Tenyéezet ]nfor"máclóg
Rendszerben (tlR) nllvántartásba vetesse. Kizárólag a nyllvántarlásbá vétel által válhat jogosulttá az
államl ltártalanítás lgénybe vételóre abban a saJnálatos esetbon, ha a betegsfu mégls mb$elenne az

gzln!én a 1á;álióátO molíóklotét képezl egy ,Tenyóozot bojelentö lap', ós egy "Tartásl hely ós tartás
beJolentö lap", 1net_v9p azelö]rt ieglsáráóió kezd-emónyezÁető. Frzeit kapcsÖlát,ban kérJük, vegye fel a
kapcsolatot az ellÉtó állatorvosával, akl seglt a bejelentók kltöltésében és továbbításában.

A nyllvántartásban nem szercpló lertóstartók lgen Jelentós részónek nern állt rnódunkban ezen
t4ékoáatást megküldenl. Ezért, ha tudomága van olyan sertéstartóról, akl nem kapott tájókoztatót,
kérem, hívJa fel rá a,flgyelmét, hogy lehetóoége van |ogkövetkezmények és kölÍcégák nélküi
bejelentenl á §onéstdrtást az llíetékes lárásí hlvataiállategéiziégügyi osztáván, ahol a TlR rEndszgrben
íörténő.rqgiszlragJó ls _elvégzésne kerül. Ezzel ogy ldőben az rljonóan regÉarált tartóknak ls átadásra
kenil a tájókoztató, a kövotolmónyrendszer.

Szintén lényeges, hogy amannlben Ön besájntetl a sertóstar,tást, ezt mlhamarabb bejelentse, mer{ egy
eaetleges járványügylnyomoás_esetén nagyban segltl a hatóságot ogy nsprálG§z ilgÜ az gttáttartórói
melyben neín ször6p9lnek olyan tartásl helyek, amelyeken már nóm taTálnat'O $ortés.
A TlR-ben nyllvántartott adatok megváltoásának bejelentéséhez llletvo a sertéstartással kapc§olatos
egyÉb nyomtatványok eléréséhe4 valamlnt az ezekhez tartozó rltmuüalókért keress-e fel a
https ://portal.neblh.gov.h u/enar weboídalt.

Nóhány kulcafontoeságú pont a kövotolményekből:
Ezoket a.Jálványvédolml glóírásokat az A§P-t okozó vírus lulaJdonsága| lndoko|ják. Fontos, hogy saJát
tgrmeszté§ű takarmányt vagy alomanyagot csak az elólrt várákozágí*idök bgtartásával traszníq'on fá,
mert ezldÖ alatt a vírus - amely a vaddisznók révén a haszonnöványekre kerülhet - elpusáúhat a
körnfezetben (takarmányban valy alomanyagban). Ez különarán az'áátasí Íáóiiiruií íontos. Ná
etgsssnsprtéselvel.állatieredetűó[glmlszerhulladókot,

Sokat segít, ha On rEndszorosen gondoskodlk a rovarok és rágosálók irtásáról, mert ezek hordozókánt
bgvihetik a vírusí azál}ományba. Fontos a vadonélő áltatok általi behurcolás megakadályozása ís, grós
kerítés lótoaltésével,
Éil6; ,;'r9F?Úáia Járművek kereketnek, valamlnt a belépö szemólyek lábbelijének fertótJenítése,
illetve a kézferíőtleníté§,.hlszen clpőtalpon, áutógumin vagy bőrfelületen íg bevlhetó a kórokozó.

TovábbllnformációkattalálazalábbiweboldaÍon:https://poÉal.ngblh.gov.hu/afrlt(ai.§Brte§Bo§ti§

Tudnivalók a betegségrőh ,

Tünetek a fertózódést követö néh{ny 3-1§ napon belül alakulnak kl. Az állatok élvágytalanok, bágyadtak,
glfekszenek, mozgásuk lnkoordlnált lghet A botegség logtöbb esetben magae nzzől'!ár (>4o;c).-'
Bőnikben váltözáto§ mártékben kékesJllás vagy vöröses elszínezödés (elsósorban aíüloken, fárkon ós
a lábvégeken), klsebb vagy akár te[es ieeúelüleíre kltarJedö vérzések jeienhelnek m6g. A beteg állatok
Jolontös rószében vórzéses tünetek (orrvérzés, véres hasmenés) alakulnak kl. A vemhes kocák
elvetélhetnek, Eg}res állatok hirtelen elpusztulhatnak, Jellegzete§ebb tünetek nólkül is. Az állatoknak
egysz€rro kissbb része fertözött, de a fertózött állatok 90 %-a 3-5 napon belülelpusául,

Ha Ön ily6n tünétoket tapasáal az átlományában, haladéktalanul keresse szolgáltató állatorvosát, ha őt
!9m.érl e! a|ko1 9í adott JÉrási hlvatal állategószségügyl oszHlyát. Fertózött tórü]eten a Helyl
Járuányrédelmi Központnál ls be tudják jelentenl állátaik megbotegedéséi, ethullását, illetve b Néblh zöíd
számára (+36 80/263-244) ia tolefonálhatnak.
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,Jó §ertéstartási Gya korlat''

lvtlnmlnsPiványvédelml küvátemenyetr, háztájl sertéstartás &apcsán az afrlkaisertéspestis mtatt
fertörött és.a magá§ koclrázsttí terü]eten

Nvomon követés.Jryllvánta rtások
o A Különösen Ellenőrzött Területen (lovábblakban: KET) belülszüksétes mlnden választott (8

hét felettD sertés egyedi tártó§ meeJelölése. Ez a hatályos jo8szabályokon trllmutató
lntézkedés garantálhatja, hogy a legnagyobb veszélynek kltett sertésállományok esetében

, pontos nyomon követés valósulhasson meg. A Jelölést állarnl köttsé6en kel| végr,ehaJtani. ,{

Jetölt sertésekről felvefi nyllvántarlá§t az ál|attartónál; a Járásl hlvatalnál valamtnt a HJK-ban

ls meg keltórlznt.
... Állomány-nyllvántarcást keJl vezetnii,amely,legalább az alábblakat tartalmazza: az adott

, naptárl napon tartott s€rtések darabszámát, korcsoportl bontásban; állatmozgásra
vonatkozó adatokát (elhullá§, házl vá8ás, értékesítés, stb.). Az állomány-nyllvántartást és az

állatszállftásokhoz kapcsolódó blzonyítványokat (serté§szállító levél, állatorvosl lgazolás,

á]lattartól nylhtkozat) mlntínum 1 évlg meg kelíőrlznl.
. Nyllvántartást kell vezetnl mlnden olyan szernélyról (állatorvos, lnszemináto1 sertéságazatl

területi fe]elós, bötlér, rokon, lsmerős, stb.}, aklk a sefiések közetébe mentek, vagy velük
érlntkezhetnek (kl, mlkoí, mlért),

Járvánwédelem:
r csak ar állatok tulajdono§a, vagy gondozó|a Járhat be rendszeresen az állatok tartására

srolgáló gazdaságl udvarba.
r Az állatók gondozásakor arra a celra elküíönített munkaruhát, é§ lábbetít keíl hasznátni. .

. A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz és lábfertőtlelítő használatát
követóen lehet szabadon belépnl és ktlépni.

tdegenek {szornszéd, vadász, stb.) csak na3yon lndokolt esetben (pl, házl vágás) és az

állattartó által blrtosított külön munkaruliábon, lábbeliben vagy e8}rszer hasznáíatos
védőköpeny és védőlábbeti felvétele után ínehetn§k a sertések közetébe, Ezt dokuméntálnl

. (kl, mlkor, mlért) is kell.

. Jármüforgalom: bármllyen Jármú csak kerék- és járműfert6tlenítés után mehet be a

se rtéstartó gazdaságl udva rrészbe.

Az állategészségügyi keze!éseket a szolgáltató ál]atorvosnak az állomány-nyllvántartásban is

fel kell vezetnie. {Állatorvosl vlzsgátat, kezelés es€tén az állatorvos nevének és a vlzsgálat

ldőpontjának feIegyzése);

Állandóan, vagy időszakosan karárnbán tartott állatok esetén a házi sertéselct kétsoros

kerítésset kell elváíasztanl a vadonélő áltatoktól. A kerítések közöttt távolság legalább Q5
méter kell legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor közöttl terület rendszeres

karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen, A kerítés magassága legalább 1 méterrel

meg kell haladJa a benn tartott állatok marmagasságát.

Zárt tartás estén folyamatosan bíztosítanl kell ez lngatlan körülkedtettségének épségét,
amely alkalmás ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának me6akadályozására.

Ha a karám fala az lngatlant határoló kerítés ls egyben, annak teljesen zártnak, erősnek,

résrnentesnek keíl íennie.



r Mlnden más esetben kll|ön kerítés szülséges, megfelelő távolságra {mlnlrnum Q5 méter} a

karámtól. A közrezárt t€rü]etet, valamlnt a kerítés külsö oldalán lévö terOletet ls

rendszeresen karban kell tartanI. A terület gyomtalanítása, fa- és bozótmentesen tartása

segftI a vadon élő állatok távohartását a teleptől,

Tártás, takarmánvqzás:
r csak engedélyezett taltarmány előállítótól származó, nyllvéntartott takarmányforgalmazótól

vásárolt keveréktakarmány etethetó, :

. §aját termesztésű takarmány csak az elólrt várakozásl tdők betartásával hasznáIható fe!. A
vaddlsznókban Jelenlévö fertőzöttség Jetentette veszély mtatt szántóföldről, kaszálóról,

legetőről betakarított takarmányt, llletve alomanyaBöt frl§sen ne hasrná|anak házl sertéselk

ellátására; A szálas takarrnányt és gabonát a beszállítástól legalább 30 napig, a szalmát
,,legalább 90 napíg kelltárolni a felhasznélás előtt. (Természetesen ez vonatkozlk a learatott

ku korlcatábtá k böngészése során összegyűjtött ku korlcára ls l)

A takarmányt és alomanyagot elk0]önítve, zártan tároUálr, blztosítsák, hogy ahhoz vadon éló

A takarmányozásra felhasznált kerleréktal<armányok, alapanyagok beszerzésének, a saJát

elóállításrí takarmány alapanyagok betakarításának, a várakozásl ldók betartásának

dokumentálása az álíattartó fe|adata, A nyllvántartást legalább t év!8 meg ke|l 6rlznle.
- . Tltos állatl eredetfr anya8ot tartalmazó élelmlszerhulladék (rnoslék) etetéset

. t Fertőzött területen belültllos a zöldtakarmány etetéset ,

r Alomanyag beszerzésl, betakarításl ldeJének, várakozási idő betartásának dokumentálása az

állattartó kötelelettsége. 
,

r Az állattafió köteles gontloskodnl az állattartó épületekben a rendszeres és dokumentált

rovar- és rá gcsálólrtásról.
r Trágyakezelés: a mező3azdasági földterületeken csak füllesztéssel ártalmatlanított trágya

helyezhető kl. A trágyázásra hasznátt eszközök,gépek használatot követ6 azonnall mosása és

fertőtlenítése az állattartó kötelezettséeel , " ,:

Egvéh:

r Minden sertéstartónak írásos állategészségügyl-járványvédelml ellátásl szenődést kell kötnie

egy szo§áttató állatorvossal. A szolgákató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az

átlategészsé6ügy[ járványvédetml előhások betartásának rendJé16l, Fel kell hívnta a
§ertéstartó figyelrnét a hlányosságokra, és Javaslatót kell tennl nzok kljavítására,

I
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TíR Tenyószet lnformáclós Rendszor
TEnyÉszrr BEJELrnrő LAp

Érkertet hatóság t ltl kll
Boórkez sl Bsérkgzésd{tum: módla:

l , Áilattartó adrtal

Ü gyféI.azonos ító szám;

Állattartó neve:

2 . Tenyótroí adatal

Botíták
aronogító:

pogtára adár
dátuma:

lktatószán;

Tnnyószet neve:

lltetékes ágü. hat. aeonosítója, | |

ll]gtókog ágíi. hat, neve:

kózterület neve

k zteriilet Jellege {rlt, utca, tár rtb.)

emelet, .J* mJ postaíiókhe,

vagy partner azonosltóJa :

O (A} Alhttartó O (B} vágóhíd/Halfeldolgloz C (E) Keltet

C f} Mesterséges terrnékenyll á|íomás O fl) piEc (áliatvásár} O (J) Rakodó/gy Jt áIlomás

Q {U rcartas C fi) Mog mmlal6 Q (N)K zlegel C (o) ptetO-tltatóheyQ (p) plhenteuhely

O (2) lGrantén O {3) Nagy|étszám áruterrngl

C (4) Eu-nak beJelentelt gyilJt álbmás (ralodótrelv) O (5)Kerasked tolep

O (0) ru.mmoffil Élelmlszertennelósl (vágásl) engedóllyelrendelkezó ánrtnrmel C) fi ] ohsnyanovol

Q ctvasoront/ Kiskapacitáoú Wóhíd

O t9) Vadaspark//gdasken $ (10) Vadfarrn O (1t) Aflatkert Q (12) Atatklséríeti lótesttrrrény

3. ENAR-folel s, ke]tetésvezet , ltapusolattartó adaíul

EltlAR-felelós, keltetésv ezel,
kapcsolattartó iig/éI-azonosító száma :

(Csak tigyfélazonosíló seÉrn vagy partner azono ló

esetén l ltse ltlJ

EMR-íelet s, kgltetósvgzot ,

kapcsolatlartó neve:

Név:

Telefonszám:

Fax;

E,mail:

l , ,. , , , ,__.l . l ! l l, |---_*J Moblltelefonszám:



{ - Számlázásl adatok (csak náltó tenyészet esetón)

Tenyészet szárnára klállltott grámla vev |ónelt
Íigyféí.azonosító uárna: {fia norn arcno a lartóval}

Tenyászoí számára kiállííott számla vev iónek neve:

számlázási címl ir z,

s . ÁlhtggószEágílgy| ad9tor

vagy parlner azonoaítója:

kcietertilet neve

k ztenjlet jellege ( t, utoa, tór stb,}

C (1) Önáltó tenyószet () (2} Megyei k rzetbe soroít tenyészet

Kórzet kodja;

Kapcsolattartó ál latorvos n Bve:

Ánategeszség gyl azonosltó;

NBmzeti
Éhlmiszerláne-
blztonsáoi
Hbatgl 

-

?ls0

TlR Tenyésret lnforrnáclós Fendszsr
TENYÉSZET EEJELENTÖ LAP

5 - Anathrtó aíáírása

7 - Koordlnátor yagy hatóságl állatorvog adatal

Koord i nátor va gy hatóságl állatorvos azonotítója:

Koordinátor vagy hatóság! állaton o n9v9i

8 . koordinátor yagy halóeágl állatorvo aláirása

Koordl náto r va sy ható sá g l á]lglorvos aláírá sa ;
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TlR Tenyészet lnformáclós Rendszer
TARTÁ IHELy És ranTÁ BEJELENTő LAp

Érkeztet hatóság l ltlkil
Beóftozór
mód,ln:

Fostára adás
dátumrl

Borítók
azonorító;

l - Tartásl hely azonorítása

Tartfu í hg ly azonosflóJal

Tartásl holy r vid címol

2, Tonyószet azonosításn

Tartó nove, ttnyóezet lgvelgzósl címg;

3, Tenyórzeí lovókenységel

zarva$márhá:

Serlés;

Júu

' Kecske;

Ló:

rarnár/ szvér:

Házltylkl

Pulyka:

'Kacss:

Lrld:

Gy ngyly lr:

, trucc:

Emu;

Fácán:

Fogoly;

FtirJ:

Nyrtt:

prémesálat:

Hal:

Méh:

Egyáb vadászhdó vadfaJok:

KocalétszáT, l-,ll]
Hagznogltáo: C (í) ToJ O (2} Htls

Hasznostieg; C (r) Tej () (Q Hris

Harznorítás; Ö {3} Tojás O p) Hrls

Hgs,znosítás: O (2} Hrís C (4) M4

Hasznosítás: O {2) l-ltls C (4) Máj

4 . TartÉsUvágisl hely címe

TaÉá sfuá g á gítevákenység kezdetE:

n;J ,].il
r,-l,|l1.1.l
ll;.r,l.n
[,lj:l,n
n].|;.fJ
r-.;],[ll.f]
l;;]J _]l.n
Il;;l.í:l.|-l
[;Jll.n
[.l.n.[Ir;l,n.[J
|';;.L;.n
í--, .r]J:.l,f]
[;].[J.nr;ll.n,n
r-,;.[:].[:;llll,nJ_l
|;. l.[;.n
r,;J]l,f]
[.],1ll.n
rJJ-,l.1--l

[*],"r,[T' helysfu

kdzter[ilet novo

Móhcsaládokszárna m]

Tartásl/vágási hely clrne :

k iztqrtllet Jpllo e (út, utca; tér slb,)
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TlR Tenyészet lnformáclós Rendszer
TARTÁ ! HELv És rnnTÁs BEJELENTó !_Ap

5 . Tarlásl hely holyrnjrltrárrtt{l}

S. Kapacllás3k

lsláílóhasznos*2,

Karám/klfutó haszno* , 2,

Legel ha:

Ketrcc hagznot * 2,

TytllrtoJát fér hely db:

Tófeli,ilgt ha:

Zugor íluog db:

Lárua db/évl

Vágott állnt db/hét:

Vágott állat db/nap:

Vágott állat tonna/nap:

Koca íór hely db:

H lzó fér hely db:

mm
mmmm
mm

Lótes ítós/vá ltozás dátuma :

Lótes ltós/váftozás dátum g:

l;1.1 -:l.n
í:;],f].[f

Létegítódváltoás dáhrma: t-,Tl.|, l,f]
Létesítég/változás dátuma; f-r] .fJ .t]

Létesltés/váltoás dátuma:

Lélesltés/vá llozás dátu rna:

Lótg s ltóg/vÉ |tozás d át rrna :

Lótgsltót/váítozág dátuma; mlJ,'1,1-1
nl.[,l.fJ
l.,1.1-;,n
I, *l.f],n

Létesítéslváltoás dáturna: [::: j] .] .n
Lótgsitós/vgltozÉs dátumu: 

r, ;: 1,[:],n
,fJ Létesltás/változás dátuma: t-;; .[:;l,f]

Lólesítés/változás dáturna: ru .[:l,n
Létegítés/változ# dátuma: [_**1,l]., l.fJ

O (1} Önáló tonyószet O P}Megyeik rzetbe sorolt tenyészel

,n

7 " Áilattartó aláírása

Kapcsolattarló állatorvo n v9;

9 , Koordlnátor ya y hatóeágl áílatorvoe adatal

Ko ord l n á tor va gy hatóság l ál la to rvos a zo nosíto] a :

Koordlnátor vagy hatóságl áilatorvos neve:

,l0 Koordhátor vagy hrtóságl állaíorvor aláhá*a

Dátum: I_ ;.[l, [1 Koordlnátor vagy hatóságl frllatoruog a|áírÉgg:

Venb:3,1


