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Kedves Olvasó!

A közösségi állat-egészségügyi szabályokat, 

az e területre vonatkozó követelményrend-

szert a magyar szakemberek már jó ideje 

isme rik. Hazánk eleinte a Közösségbe élô 

állatot és állati eredetû termékeket exportá-

ló, úgy ne ve zett harmadik országként, majd 

egyen értékûségi (ekvivalencia) tárgyalá so-

kat folytató államként tárgyalt az Európai 

Bizottság szak értôi vel, mára pedig a közel-

jö vô ben az Európai Unió tagjává váló jelölt 

ország ként.

Míg kezdetben csupán a közösségi elôírá-

sok ismerete és az EU-ba exportálandó élô 

állatok, állati eredetû termékek tekinteté-

ben azok betartása volt a feladat, napjaink-

ban már a teljes uniós állat-egészségügyi 

jog anyag átvétele és végrehajtása a cél. Az 

állat-egészségügyi jogszabályok a teljes 

közös sé gi joganyag mintegy negyedrészét 

teszik ki.

A csatlakozási tárgyalások 2002. márci-

us 21-én lezajlott fôtárgyalói fordulóján 

továb bi tárgyalást nem igénylô területként 

lezár ták az állat-egészségügyi és a nö vény -

egész ség ügyi fejezetrész. Ezzel egy közel 

négy éves tárgyalási idôszak végére tet tek 

pon tot, amely 1998 októ berében az átvi lá-

gí tás sal (úgy ne ve zett screening) kezdôdött, 

majd a po zí ci ós do ku men tu mok (a prob lé-

más területekre vonatkozó átmene ti mentes-

sé gi ké rel mek) beadásával, valamint a techni-

kai kon zul tá ciók és a helyszíni ellenôrzések 

sorá val folytatódott.

A tárgyalási fejezet ezen részének lezárá-

sa a felkészülési folyamat újabb, intenzívebb 

sza ka szát – és nem annak befejezôdését 

– jelenti, hiszen a megszületett megálla po-

dá sok és vállalások véglegesítése után ezek 

vég re haj tá sa a feladat. Az Európai Unió folya-

ma to san figyelemmel kíséri, ellenôrzi a tel-

je sí tést, részben megbeszélések, jelentések, 

rész ben pedig további helyszíni szemlék for-

májában.
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Az Európai Unióban az állat-egészségügyi 

sza bá lyo zás gyökerei egészen a hatvanas 

évek köze péig nyúlnak vissza: már ekkor fel-

me rült az igény az élô állat és állati eredetû 

termékek akkori tagországok közöt ti szál lí-

tá sá ra és kereskedelmére vonatkozó állat-

egész ségügyi feltételek meghatározá sá ra. 

Tekintettel arra, hogy az egyes tagálla-

mok állat-egészségügyi szolgálatainak felé pí-

té se, kompetenciája és mûködése jelentôsen 

eltér egymástól, az e területre vonatkozó 

közös ségi joganyag kompromisszumok so rát 

tar tal maz za, és formáját tekintve az ese tek 

több sé gé ben irányelv (más néven direk tíva).

Erre a jogszabályformára jellemzô, hogy 

az elérendô cél, a módszer meghatározott, 

de viszonylag nagy szabadságot ad a végre-

haj tás vonatkozásában az illetékes nemzeti 

ható ság nak. Ebbôl következôen az egyes 

ren del ke zé sek nél számos különbözô értel-

me zés re, interpretálásra van lehetôség, ami 

el té rô megvalósítást eredményezhet. Az egy-

sé ges végrehajtás és értelmezés elôsegíté se 

és hatékony megvalósítása érdekében az 

Euró pai Unió néhány évvel ezelôtt létrehoz ta 

a Bizottság Egészség- és Fogyasztóvédelmi 

Fôigazgatóságán belül az úgynevezett Állat-

egész ségügyi és Élelmiszer Irodát (FVO), 

amely a tagországokban és a harmadik 

orszá gok ban végez helyszíni ellenôrzéseket.

Az állategészségügyet rendszerint az úgy-

ne ve zett horizontális témakörök közé sorol-

ják, de a joganyag nagyszámú vertikális ele-

met is tartalmaz.

A következôkben bemutatjuk az Európai 

Unió állategészségüggyel foglalkozó intéz mé-

nye it, ismertetjük a közösségi szabályozás 

sze rint az állategészségügyhöz tartozó téma-

kö rö ket és a jelenlegi magyar helyzetet, vala-

mint vázoljuk a további feladatokat.

I.  Bevezetés
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1997-ig az állat-egészségügyi kérdésekkel 

az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fô igaz-

ga tó sá ga foglalkozott. A BSE-krízis kap-

csán, az Euró pai Parlament által felállított 

tes tü let rámutatott arra, hogy szükséges sé 

vált egy új szervezet kialakítása, amely le he-

tô vé teszi az egészségvédelemmel össze-

függô kérdések hatékonyabb kezelését. Így 

jött létre az Egészség- és Fogyasztóvédel-

mi Fôigazgatóság, és az állat-egészség ügyi 

terület teljes egészében ehhez került. Mega-

la kult továbbá az Állat-egészségügyi és 

Élelmiszer Iroda, valamint tervbe vették az 

Euró pai Élelmiszerbiztonsági Hivatal felállí-

tását is. 

1.  Egészség- és
Fogyasztó védelmi 

Fôigazgatóság (SANCO) 

A fôigazgatóság hét igazgatóságból áll, ezek 

közül három foglalkozik állat-egészségügyi 

kérdésekkel: 

• D Igazgatóság (élelmiszerbiztonság): elô-

ál lí tá si és forgalmazási lánc;

• E Igazgatóság (élelmiszerbiztonság): 

növény egész ség ügy, állategészségügy és 

állat vé de lem;

• F Igazgatóság: Állat-egészségügyi és Élel-

mi szer Iroda (székhelye Írországban van). 

A D és az E Igazgatóságok felelôsek a 

Tanács hoz és a Parlamenthez benyújtandó 

jog sza bály ter ve ze tek (rendeletek és irányel-

vek) elkészítéséért, valamint – a közösségi 

vív má nyok érvényesítésével összefüggésben 

– az állan dó (szabályozó) bizottságok által 

meg tár gya lan dó határozati javaslatok meg-

fo gal ma zá sá ért. 

1.1.  Az Állat-egészségügyi és
Élelmiszer Iroda (FVO) 

Az iroda az Európai Közösség vizsgáló ügy-

nök sége, amely 1997 áprilisában alakult 

meg. Az iroda feladata, hogy biztosítsa az 

állat-egészségügyi és a növény-egészség-

ügyi, valamint az élelmiszerekre vonatkozó 

jog sza bá lyok betartását mind az Európai 

Unión belül, mind a harmadik országokban, 

továb bá hozzájáruljon az európai fogyasztók 

számára hozzáférhetô élelmiszerek bizton-

sá gá ba vetett bizalom fenntartásához.

Az Európai Unió állat-egészségügyi köve-

tel mé nyei betartásának ellenôrzése az illeté-

kes nem zeti hatóságok feladata mind a 

tag or szá gok ban, mind azokban a harma-

dik or szá gok ban, ame lyek jogosultak mezô-

II.  Az Európai Unió szervezete az 
állategészségügy területén
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gaz da sá gi termékeket exportálni az unióba. 

A Bizott ság (az Állat-egészségügyi és Élel-

mi szer Iro da) helyszíni ellenôrzés kereté-

ben felül vizs gál ja ezen ellenôrzés módját, 

így ga ran tál va annak egységességét az EU 

egész területén. 

1.2.  Az állandó bizottságok
és a tagállamok 

Az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állan-

dó Bizottság a tagországok kép vi se lôi bôl áll, 

és a Bizottság részvételével tartja üléseit, 

ame lye ken áttekinti és elfogadja az Európai 

Bizott ság által megfogalmazott, a Tanács és 

az Európai Parlament elé terjesztendô jog sza-

bálytervezeteket. Évente átlagosan 60 ülést 

tart, amelyeken alkalmanként 40–60 napi-

rendi pontról szavaznak a résztvevôk. Az 

egész ség ügyi kérdések tekintetében célra ve-

ze tôb bek az állandó (szabályozó) bizottsá-

gok, mint a menedzsment-bizottságok. Az 

állan dó bizott sá gok eljárásrendje szerint a 
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fel ve tett ja vas latot csak akkor fogadják el, ha 

a bizott ság tagjai minôsített többséggel meg-

sza vaz ták azt, a menedzsment-bizott ság ban 

azonban a negatív vélemény hiánya auto ma ti-

kusan a javaslat elfogadását vonja maga után. 

2.  Európai
Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

A hivatal megalapítására a 172/2002 taná csi 

és európai parlamenti rendelet teremtette 

meg a jogalapot. Az intézmény kulcs sze re-

pet játszik az Európai Bizottság, a tag or-

szá gok és az Európai Parlament folya ma tos 

infor má lásában az élelmiszerekkel össze füg-

gô egész ségügyi kockázatokra vo nat ko zó an, 

az elô állítás és a forgalmazás min den szaka-

szát illetôen. Az adatok gyûjté se, elem zé se, 

a tudományos tanácsadás, vala mint a koc ká-

zat kommunikáció tartozik a hivatal feladatai 

közé. A kockázatkezelés azonban továbbra 

is az Európai Bizottság, a Tanács, illetve az 

Európai Parlament hatásköre. 

3.  Az Európai Unió Tanácsa 

Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Taná-

csa) egyre gyakrabban foglalkozik állat-

egész ség ügyi kér dé sek kel. Rendszerint a 

me zô gaz da sá gi és/vagy az egészség ügyi 

minisz te rek ülé sén tárgyalják ezeket a témá-

kat. Vé le mény kü lönb ség esetén a COREPER 

(Állan dó Képviselôk Bizottsága) végzi az elô-

ze tes egyeztetéseket. 

4.  A tagországok állat-
egészségügyi struktúrája 

Az egyes tagországok állat-egészségügyi 

kér dé sek kel foglalkozó szervei nem egyfor-

mák, és kompetenciájuk is nagyon eltérô. 

Struktúrájuk többnyire a hagyományo kon, a 

földrajzi tényezôkön és a feladatok meg osz-

tásán alapul. Nincs olyan közösségi jog sza-

bály, amely kötelezô elôírásokat tartal maz na 

a tagországi állat-egészségügyi szol gá la tok 

szervezeti felépítését illetôen.
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Az állat-egészségügyi intézkedések az állat-

ál lo mányra és az ezzel összefüggô termelés-

re vonatkoznak, céljuk az állatok és az em be-

rek egészségének védelme, vagyis az alábbi 

területek:

• járványtan (állatbetegségek megelôzése 

és leküzdése);

• állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó 

higi éniai követelmények;

• takarmányozás;

• állati eredetû melléktermékek;

• állatgyógyászati készítmények;

• az állatállomány védelme.

Ez a hagyományos kategorizálás ma már 

nem elég sé ges, hiszen gyakran nehéz egy 

intéz ke dést csupán egy kategóriába sorolni; 

a BSE leküzdése, a mentesítés összefügg a 

takar má nyo zás sal, az állati hulladékok ke ze-

lé sé vel, a járványtannal és az élelmiszerhi gié-

niával is.

Létezik egy újabb besorolás, amelynek 

alap ja az egyes intézkedések cél szerinti cso-

por to sí tá sa. (Például különbséget tesz jár-

vány tan és állat-egészségügyi közegészség-

ügy között. Ez utóbbi csoportba tartozik 

min den olyan állat-egészségügyi intézkedés, 

amely nek cél ja az emberi egészség védel-

me.) Ter mé sze te sen ez a csoportosítás sem 

ké pes mara dék ta la nul megszüntetni az átfe-

dé se ket.

Ezeken a területeken a direktívák techni-

kai elôírásainak módosítását az Állat-egész-

ségügyi és Élelmiszerlánc Állandó Bizottság 

vagy az Állatgyógyászati Készítmények Állan-

dó Bizottsága végzi. 

1.  Élô állatok és állati eredetû 
termékek állat-egészség ügyi 

ellenôrzése az egységes
belsô piacon 

Az EU egységes belsô piacának alapvetô 

jel lem zô je, hogy nincsenek a tagországok 

között határok; határellenôrzés nélkül sza-

ba don mo zog nak a személyek és az áruk. Ez 

az élô állatokra és az állati eredetû termé-

kek re is vonatkozik. 

Természetesen ezek szállítása az egyes 

tag or szá gok között állat-egészségügyi koc-

ká za tot hordoz, amelynek minimalizálása 

* A joganyagból az áttekinthetôség kedvéért csak az alapjogszabályokat és a fontosabb módosításokat soroljuk fel.

III.  Állat-egészségügyi intézkedések 
az Európai Unióban
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érde ké ben szá mos követelményt állított fel 

az Euró pai Unió. Az állat-egészség ügyi el le n-

 ôr zés 100 százalékos a származási helyen, 

azaz ahon nan a szállítmány indul, és nem 

disz kri minatív, szúrópróbaszerû a ren del te-

tési helyen, azaz ahova a szállít mány meg ér-

ke zik. Az ellenôrzéseket az adott tag or szág 

ille té kes állat-egészség ügyi ható sá ga végzi a 

közösségi rendel ke zé sek nek megfelelôen.

Az élôállat-szállítmányokat állat-egész-

ség  ügyi bizonyítvány és – hosszú távú 

szállítás ese tén – úgynevezett útvonalterv 

kíséri. Ezek a dokumentumok tartalmazzák 

mind azo kat az adatokat, igazolásokat, állat-

egész ség ügyi és állatvédelmi garanciákat, 

ame lyek elengedhetetlenek az unión belüli 

szál lí tás hoz. A követelményrendszer állatfa-

jon ként, kate gó riánként és hasznosítási irá-

nyon ként változó. 

Az állati eredetû termékeket a Közössé-

gen belüli szállításkor kereskedelmi iratok 

kísé rik, de az elôbbiekben jelzett, a szár ma-

zá si és a rendeltetési helyen elvégzen dô ellen-

ôr zé sek a termékek esetében is kö te le zô k.

Külön jogszabály foglalkozik az állat-

egész ség ügyi kísérôiratok kiállításának álta-

lá nos sza bá lyai val, a kiállító illetékes hatósá-

gi sze mély feladataival és felelôsségével 

Az állat-egészségügyi ellenôrzésre köte le-

zett szállítmányok mozgásának figyelemmel 

kísé rése és hatékony felügyelete érdekében 

az unió lét re ho zott egy számítógépes há ló za-

tot (ANIMO). Az egységes kódokat közösségi 

jogszabályok határozzák meg, és a szár ma-

zá si hely szerint illetékes állat-egészségügyi 

ható ság minden egyes állat-egészségügyi 

ellen ôr zés re kötelezett szállítmány indítása-

kor köte les úgy ne vezett ANIMO-üzenetet 

kül de ni, amely nek segítségével tájékoztat-

ja a ren del te té si hely szerint illetékes állat-

egész ség ügyi hatóságot. 

Fontosabb közösségi jogszabályok*

72/461 EGK tanácsi irányelv a friss hús 

belsô piaci kereskedelmének egészség-

ügyi problémáiról (módosította a 73/

358 EGK, 77/98 EGK, 80/213 EGK, 

80/1099 EGK, 83/646 EGK, 85/322 
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EGK, 87/64 EGK, 91/266 EGK, 91/687 

EGK irányelv).

80/215 EGK tanácsi irányelv a hús-

ké szít mények belsô piaci kereskedelmé-

nek állat-egészségügyi problémáiról 

(mó do sí totta a 80/1100 EGK, 85/321 

EGK, 87/491 EGK, 88/660 EGK, 91/

687 EGK irányelv).

88/407 EGK tanácsi irányelv a házi-

así tott szarvasmarhafajok mélyhûtött 

sper má já nak belsô piaci kereskedelmé re 

és importjára vonatkozó állat-egész ség-

ügyi követelményekrôl (módosította a 

90/120 EGK és a 93/60 EGK irányelv).

89/556 EGK tanácsi irányelv a házi-

así tott szarvasmarhafélék embrióinak 

bel sô piaci kereskedelmének és harma-

dik országokból történô importjának 

egész ségügyi feltételeirôl (módosította 

a 93/52 EGK irányelv). 

89/662 EGK tanácsi irányelv az egy-

sé ges belsô piaci kereskedelem során 

al kal ma zan dó állat-egészségügyi ellen-

ôr zé sek rôl, tekintettel a belsô piac kia-

la kí tá sá ra (módosította az 57/67 EGK 

irány elv).

90/425 EGK tanácsi irányelv egyes 

élô állatok és termékek esetében a bel-

sô piaci kereskedelem során alkalmazan-

dó állat-egészségügyi és állattenyészté-

si ellenôrzésekrôl, tekintettel a belsô 

piac kialakítására (módosította a 92/

60 EGK és a 2002/22 EK irányelv).

90/426 EGK tanácsi irányelv a lófé-

lék szállításának és harmadik országból 

tör ténô importjának állat-egészségügyi 

feltételeirôl (módosította a 92/96 EGK 

irányelv).

90/429 EGK tanácsi irányelv a há-

zia sí tott sertések spermájának bel sô 

piaci ke res kedelmére és import já ra vo-

nat ko zó állat-egészségügyi kö ve tel mé-

nyek rôl.

90/539 EGK tanácsi irányelv a ba-

rom fi félék és a keltetésre szánt tojások 

belsô piaci kereskedelmének és harma-

dik or szág ból történô importjának ál lat-

egész ségügyi feltételeirôl (módosí totta a 

93/120 EK és az 1999/90 EK irányelv).

91/67 EGK tanácsi irányelv a vízi 

álla tok és termékeik forgalomba hozata-

lá nak állat-egészségügyi feltételeirôl 

(mó do sí totta a 93/54 EGK, 98/45 EK 

irány elv).

91/68 EGK tanácsi irányelv a juh és 

kecs ke fé lék belsô piaci kereskedelmé-

nek állat-egészségügyi feltételeirôl (mó-

do sí totta a 2001/10 tanácsi és európai 

parlamenti irányelv).

91/494 EGK tanácsi irányelv a friss 

baromfihús belsô piaci kereskedelmé re 

és harmadik országból történô import-
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já ra vonatkozó állat-egészségügyi felté-

te lek rôl (módosította a 93/121 EGK, 

1999/98 EGK irányelv).

92/65 EGK tanácsi irányelv a 90/

425 EGK irányelv A (I) mellékletében 

le írt speciális közösségi szabályok ha-

tá lya alá nem tartozó állatok, sperma, 

pete(tojás) és embriók belsô piaci ke-

res ke del mé re és importjára vonatkozó 

ál lat-egész ségügyi követelményekrôl 

(mó do sí tot ta az 1282/2002 és az 

1802/2002 bizottsági rendelet).

92/118 EGK tanácsi irányelv a 89/

662 EGK irányelv A (I) mellékletében 

és a patogének tekintetében a 90/425 

EGK irányelvben leírt speciális közös-

sé gi szabályok hatálya alá nem tarto-

zó termékek kereskedelmének és a 

kö zös ség be történô importjának állat-

egész ség ügyi és közegészségügyi kö ve-

tel mé nyei rôl (módosította a 96/90 EK 

irány elv és a 2002/33 EK tanácsi és 

euró pai parlamenti irányelv). 

96/93 EGK tanácsi irányelv az álla-

tok és az állati eredetû termékek bizony-

la to lá sá ról.

97/12 EK tanácsi irányelv a szarvas-

mar hafélék és a sertés belsô piaci ke res-

ke del mének egészségügyi problémáiról 

szó ló 64/432 EGK irányelv módosítá sá-

ról és naprakésszé tételérôl (módosítot-

ta a 98/46 EK, 98/99 EK irányelv, az 

535/2002, 1226/2002 bizottsági ren-

de let, a 2000/15 EK, 2000/20 EK ta ná-

csi és európai parlamenti irányelv).

2.  Állatok jelölése és
nyilvántartása 

Az Európai Unió még 1992-ben alkotott 

egy ál ta lá nos rendelkezést a gazdasági 

ha szon ál la tok jelölésére és nyilvántartására 

vonat ko zó an. A BSE és más állatbetegségek 

meg je le né se és a fogyasztók bizalmának 

meg ren dü lé se szükségessé tette a közösség 

tag or szá gai ban az élô állatok és az azokból 

készült ter mékek alapos nyomon követhetô-

ségét. 

Ezért a kilencvenes évek végén újabb, 

rész le te sebb szabályok születtek, fôként a 

szar vas mar ha egyedi azonosításáról és nyil-

vántartásáról. E szerint minden szarvasmar-

hát egyedileg, a jogszabályban leírtaknak 

megfelelô füljelzôvel (krotáliával) kell ellát-

ni, és adatait egy központi adatbázisban 

kell tárolni. Regisztrálni kell továbbá az 

állat mozgását, illetve a késôbbiekben állat-

egészségügyi státusát bizonyos állatbeteg-

ségekre vonatkozóan. Az egyes tagállamok 

központi adatbázisát az Európai Bizottság 

minôsíti, majd elfogadás után is rendszere-

sen ellenôrzi annak rendeltetésszerû mûkö-

dését.
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A sertés, a juh és a kecske jelölésére és nyil-

ván tartására ma még nem léteznek ilyen 

rész le tes elôírások, de a közeljövôben vár-

ha tóan ezen a területen is új szabályokat 

hoz nak (különös tekintettel az Európában 

tavaly pusztító ragadós száj- és körömfájás 

jár vány ból leszûrt tapasztalatokra). 

Fontosabb közösségi jogszabályok

92/102 EGK tanácsi irányelv az állatok 

azo nosításáról és nyilvántartásáról.

2629/97 bizottsági rendelet a 820/

97 ta nácsi rendelet végrehajtásának 

rész le tes szabályairól, a füljelzôk, a te-

lep nyil ván tar tá sok és az állatútlevelek 

vo nat ko zá sá ban a szarvasmarhafélék 

azo no sí tá si és nyilvántartási rendsze ré-

ben (a 820/97 rendeletet hatályon kí vül 

he lyez te az 1760/2000 rendelet; mó do-

sí tot ta a 2197/1982, 331/1999, 1663/

1999 rendelet).

2630/97 bizottsági rendelet a 820/

97 tanácsi rendelet végrehajtásának 

rész le tes szabályairól a szarvasmarhafé-

lék azonosítási és nyilvántartási rendsze-

ré nek keretein belül végrehajtandó el len-

ôr zé sek minimális szintjére vonat ko zó an 

(módosította a 132/1999 ren de let).

494/98 bizottsági rendelet a 820/

97 tanácsi rendelet végrehajtásának 

rész le tes szabályairól a szarvasmarhafé-

lék azonosítási és nyilvántartási rend-

sze ré nek keretein belül az alkalmazan-

dó mi ni má lis adminisztratív szankciókra 

vo nat ko zóan.

1760/2000 európai parlamenti és ta-

nácsi rendelet a szarvasmarhafélék azo-

no sítására és nyilvántartására szolgáló 

rendszer létrehozásáról és a marhahús 

és marhahús-készítmények címkézésé-

rôl, valamint a 820/97 tanácsi rendelet 

visszavonásáról.
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3.  Állat-egészségügyi 
ellenôrzések és vizsgálatok 

finanszírozása 

Az uniós szabályozás ebben az esetben is 

keret jellegû, és a következô alapelvek lefek-

te té sé vel szabályozza az állat-egészségügyi 

vizs gá la tok és ellenôrzések finanszírozását:

• a beszedett díjaknak fedezniük kell az 

állat-egészségügyi szolgálat direkt és 

indi rekt költségeit; 

• meghatározott azoknak a tevékenysé gek-

nek a köre, amelyek díjkötelesek (például 

hús vizs gá lat, élô állatok ellenôrzése stb.) 

és az ezekre fordítható minimális összeg;

• az irányelvben lefektetett díjköteles tevé-

keny ségeken felül az illetékes nemzeti 

ható sá gok más állat-egészségügyi tevé-

keny ségekért is szedhetnek díjat nemzeti 

hatás kör ben (például állat-egészségügyi 

határ állomási díjak). 

Fontosabb közösségi jogszabályok

85/73 EGK tanácsi irányelv a frisshús 

és baromfihús egészségügyi ellenôrzésé-

nek és vizsgálatának finanszírozásáról 

(mó do sította a 93/118 EGK, 95/24 

EGK, 96/17 EK irányelv).

88/409 EGK tanácsi irányelv a nem-

ze ti piacra szánt húsra vonatkozó egész-

ség ügyi szabályok lefektetésérôl, az 

ilyen hús vizs gá latakor kiszabandó tari-

fák ról a 85/73 EGK irányelv alapján.

96/43 EK tanácsi irányelv a 85/73 

EGK irányelv módosításáról és konszo-

li dá lá sá ról az élô állatok és egyes álla ti 

eredetû termékek vizsgálata és ellen ôr-

zé se finanszírozásának biztosítása ér de-

ké ben, valamint a 90/675 EGK és a 91/

496 EGK irányelvek módosításáról. 

4.  Harmadik országból az 
Európai Unióba érkezô élô 

állatok és állati eredetû ter-
mékek állat-egészségügyi 

ellenôrzése 

Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban 

az egyes tagországok között nincsenek hatá-

rok, az élô állatok és az állati eredetû termé-

kek szabadon mozoghatnak a Közösség 

egész területén. Annak érdekében, hogy az 

eb bôl eredô állat-egészségügyi kockázatot 

mini ma li zál ják, az unió külsô határain szi go-

rú állat-egészségügyi ellenôrzéseket ve zet-

tek be az ott belépô, állat-egészségügyi ellen-

ôr zés re kötelezett szállítmányokra.

Az Európai Unió élô állatok vonatkozásá-

ban állatfajonként és hasznosítási irányon-

ként, állati eredetû termékek tekintetében 

pedig árucsoportonként részletes importfel-

tételeket fektetett le minden, a Közösség-
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be ilyen élôállatot, terméket, árut szállítani 

kívánó harmadik ország, illetve annak egyes 

régiói számára. A jogszabályok az import 

állat-egészségügyi követelményeit, a szüksé-

ges garanciákat sorolják fel, valamint a szál-

lítmányt kötelezôen kísérô állat-egészség-

ügyi bizonyítvány mintáját mutatják be.

Az állat-egészségügyi ellenôrzésre köte le-

zett importszállítmányok csak az unió által 

jóváhagyott és a hivatalos közlönyben meg-

je len tetett listán szereplô állat-egészségügyi 

határátkelôhelyen léphetnek be a Közösség 

terü letére. A határállomások a következô 

szál lítmányok fogadására kérhetik jóvá ha-

gyá sukat: 

• élô állatok; 

• emberi fogyasztásra szánt állati eredetû 

ter mékek; 

• nem emberi fogyasztásra szánt állati ere-

de tû termékek; 

• ezek kombinációja.

Az EU külsô határán végzett állat-egészség-

ügyi ellenôrzés a következôkre terjed ki: 

• a dokumentáció vizsgálata (például meg fe-

le lô kísérô irat megléte, annak kitölté se); 

• az azonosság vizsgálata (az állat-egész-

ség ügyi bizonyítványban szereplô és a 

szál lí tó eszközön lévô áru összevetése); 

• fizikális vizsgálat (ennek módja és mérté-

ke a szállítmánytól függ); 

• állatvédelmi vizsgálat (állatok állapota, 

szál lí tó eszköz, útvonalterv stb.).

Részletes rendelkezések szólnak az egyes 

állat-egész ség ügyi határállomások közössé-

gi elfo ga dásához szükséges feltételekrôl 

(meg fe le lô iroda, vizsgáló-, tároló-, hûtô-

helyi sé gek, istálló stb. megléte), a határállo-

más típu sá nak megfelelôen. 

A harmadik országból érkezô szállítmányo-

kat az állat-egészségügyi határállomáson 

mint származási helyen regisztrálják, az elô-

zô ek ben leírt ANIMO-rendszerben.

A Közösség tagállamaiból a harmadik 

orszá gok ba irányuló élô állat és állati erede-

tû ter mék exportjára nem vonatkozik egysé-

ges uniós szabályozás.

Fontosabb közösségi jogszabályok 

72/462 EGK tanácsi irányelv a harmadik 

országokból történô szarvasmarhafé-

lék, sertés és friss hús importjának 

egész ség ügyi és állat-egészségügyi el-

len ôrzési problémáiról (módosította a 

83/91 EGK, 87/64 EGK, 88/289 EGK, 

91/69 EGK, 91/266 EGK, 91/668 EGK, 

96/91 EK irányelv).

77/96 EGK tanácsi irányelv a harma-

dik országokból importált házi sertés 

friss húsának trichinella (trichinella spi-

ra lis) vizsgálatáról.

91/496 EGK tanácsi irányelv a har ma-

dik országokból a Közösségbe be lé pô 
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ál la tok állat-egészségügyi ellenôrzései 

szer ve zé si elveinek meghatározásáról 

és a 89/662 EGK, 90/425 EGK és 90/

675 EGK irányelvek módosítása.

97/78/EK tanácsi irányelv a harma-

dik or szá gok ból a Közösségbe belépô 

ter mé kek állat-egészségügyi ellen ôr zé se 

szer ve zé si elveinek meghatá ro zá sá ról és 

a 97/79 EGK, 91/67 EGK, 91/492 EGK, 

71/118 EGK, 72/462 EGK, 85/73 EGK, 

92/118 EGK irányelvek mó do sí tá sáról a 

harmadik országokból a Kö zös ség be be-

lé pô termékek állat-egész ség ügyi el len ôr-

zésének szervezé sé re vo nat ko zó an. 

5.  Az állatbetegségek 
megelôzésére és leküzdésére 

irányuló intézkedések 

Az egyes állatbetegségek megelôzésére és 

le küzdésére irányuló közösségi jogsza bá-

lyok a Nemzetközi Állat-járványügyi Hivatal 

(OIE) ajánlásait követik. Természetesen az 

erre vo nat kozó uniós elôírásoknak számos 

spe ciá lis vonása is van.

Kezdetben a közösségi politika létreho-

zá sá nak célja az állatállományok egészségé-

nek megôrzése és javítása volt, az állattar-

tás jövedelmezôségének növelése érdekében, 

va la mint az egyes tagországok állat-egész-

ség ügyi státusa közötti különbségbôl adódó 

ke res ke del mi akadályok megszüntetése. 

A harmonizáció a legmagasabb státus eléré-

sé re irányult, és olyan mentesítési politi kák 

végrehajtására, amelyek a vakcinázás nél kü li-

sé gen, az állatbetegségek szûrésén, a beteg 

vagy a fertôzött állatok leselejtezésén és 

meg semmisítésén alapulnak, az adott kóro-

ko zó jár ványtani jellegzetességeinek megfe-

le lô en felállított eljárásrend szerint. 

Az Európai Unióban a legfontosabb állatbe-

teg sé gek bejelentési kötelezettség alá esnek. 

A gyors bejelentés és tájékoztatás egy erre 

a célra kifejlesztett számítógépes rendszer 

(ADNS) segítségével, kódolt üzenetek formá-

já ban történik. Ezen betegségekre az EU 

az úgy ne ve zett kiirtási politikát (stamping-

out) alkalmazza; azaz a beteg, a betegség-

re gyanús és a fertôzött állományokat egy 

adott területen teljes egészében kiirtják, a 

vak ci ná zás nem megengedett. Az elmúlt 

év ben pusztító ragadós száj- és körömfá-

jás jár vány  ideje alatt azonban ez az eljárás 

megkér dô je le zô dött, hiszen nagyszámú 

egészséges álla tot is leöltek. 

Az egyes betegségek elleni védekezést 

és a végrehajtandó intézkedéseket minden 

fon tos betegség tekintetében úgynevezett 

ké szen léti terv formájában kell a tagállamok-

nak rögzíteniük, és ennek végrehajtására 

rend sze re sen szimulációs gyakorlatokat kell 

ren dez ni ük.

Az állatbetegségek leküzdéséhez kapcso-

ló dó lényeges kérdés az állattartók állami 
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kár ta la nítása. Ennek mértéke az unióban 

100 százalék, az összeg felét közösségi for-

rá sok ból fedezik. Egyes, a tagországok szá-

má ra lényeges betegségektôl való mente sí té-

si programok (például Brucella melitensis) 

fi nan szí ro zá sá ban is részt vesz az Európai 

Unió.

Említést érdemel a szarvasmarhák sziva-

csos agyvelôbántalma (BSE), valamint a 

ju hok sur ló kór ja (scrapie), amelyekre speciá-

lis – rész le tes és sûrûn változó – szabályozás 

vo nat kozik az unióban a következô fô terüle-

te ken: 

• az állatjelölések és nyilvántartások meg-

szi go rí tása, az esetlegesen beteg vagy 

fer tô zött állatok visszakereshetôsége 

ér de ké ben;

• az úgynevezett kockázati csoportba tar-

to zó állatok monitoring-rendszerû vizsgá-

la ta; 

• valamennyi, 30 hónapnál idôsebb le vá gott 

szarvasmarha úgynevezett prionteszt tel 

történô ellenôrzése a vágóhídon;

• a betegség szempontjából speciális koc ká-

za tot jelentô anyagok eltávolítása és meg-

sem mi sítése; 
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• emlôs eredetû fehérje etetésének tilalma 

– bizonyos kivételektôl eltekintve – gazda-

sá gi haszonállatokkal.

Ezenfelül az Európai Unió saját tagországai-

ra és azokra a harmadik országokra vonatko-

zó an, amelyek a Közösségbe szarvasmarhát 

és szarvasmarha eredetû termékeket kí ván-

nak exportálni, tudományos kocká zat elem-

zést végez, és ennek alapján különbözô 

osz tá lyok ba sorolja az államokat. A besoro-

lás jelentôsége abban rejlik, hogy az egyes 

cso por tok ba tartozó országokkal szemben 

más-más állat-egészségügyi feltételek érvé-

nyesek a szarvasmarhára és annak termékei-

re vonatkozóan.

Az unióban minden bejelentési kötelezett-

ség alá tartozó állatbetegséget illetôen jog-

sza bályban kijelöltek egy úgynevezett közös-

sé gi refe ren cia laboratóriumot. Emellett 

min den tag ál lam meghatároz egy nemzeti 

re fe ren cia la bo ra tó ri umot, amelynek felada-

ta az adott tagországban a kérdéses beteg-

ség diag nosz ti zá lá sát végzô más labora-

tó ri umok szakmai felügyelete, valamint a 

kap cso lat tar tás a közösségi referencialabora-

tó ri um mal. 

Fontosabb közösségi jogszabályok 

82/894 EGK tanácsi irányelv az állatbe teg-

ségek bejelentésérôl a Közösségen be lül.

85/511 EGK tanácsi irányelv a ragadós 

száj- és körömfájás elleni védekezésre 

vo natkozó közösségi intézkedések beve-

ze té sérôl (módosította a 90/423 EGK 

irányelv).

92/35 EGK tanácsi irányelv az afri-

kai lópestis elleni védekezés és leküzdés 

sza bályairól.

92/40 EGK tanácsi irányelv a ba rom-

fi pestis elleni védekezésre vonatkozó 

közösségi intézkedések bevezetésérôl.

92/66 EGK tanácsi irányelv a New-

castle-betegség elleni védekezésre vo-

nat ko zó közösségi intézkedések beve-

ze té sé rôl.

92/119 EK tanácsi irányelv az egyes 

állat betegségek elleni védekezésre vo-

nat ko zó általános közösségi intézkedé-

sek bevezetésérôl és a sertés hólyagos 

beteg sé gé re vonatkozó speciális intéz-

ke dé sek rôl. 

93/53 EGK tanácsi irányelv egyes 

hal be teg sé gek elleni védekezésre vo nat-

ko zó közösségi minimumintézkedések 

be ve ze té sé rôl (módosította a 2000/27 

EK irányelv és a 2001/288 EGK hatá-

ro zat).

95/70 EK tanácsi irányelv egyes bi-

valve (kettôshéjú) kagylókat érintô be-

teg sé gek elleni védekezésre vonatkozó 

kö zös ségi minimumintézkedések beve-
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ze té sé rôl (módosította a 2001/293 EK 

ha tá ro zat).

2000/75 EK tanácsi irányelv a kék-

nyelv-betegség elleni védekezés és le-

küz dés speciális szabályainak megálla-

pí tá sá ról.

2001/89 EGK tanácsi irányelv a 

klasszi kus sertéspestis elleni védeke-

zés re a vonatkozó közösségi intézkedé-

sek rôl.

999/2001 EK tanácsi rendelet és 

par la men ti rendelet egyes átvihetô szi-

va csos agy ve lô bán tal mak megelôzése 

el len ôr zé sé nek és leküzdésének sza bá-

lyai ról (módosította az 1248/2001 EK, 

1326/2001, 270/2002, 1494/2002 EK 

ren de let, a 90/424 EGK tanácsi határo-

zat az állat-egészségügyi kiadásokról).

2002/60 EK tanácsi irányelv az afri-

kai sertéspestis elleni védekezés speciá-

lis szabályainak megállapításáról és a 

Teschen-féle betegség és az afrikai ser-

tés pestisrôl szóló 92/119 EGK irányelv 

módosításáról. 

6.  Élelmiszerhigiénia, 
élelmiszerbiztonság 

Az élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerbizton-

ság gal kapcsolatos kérdések az állategészség-

ügy és a közösségi politika egyik kulcsfon tos-

sá gú területét képezik. 

A közösségi állat-egészségügyi sza bá lyo zás 

csak az állati eredetû élelmiszerek elôállítá-

sá nak és forgalomba hozatalának feltéte le-

it rész le te zi. Egyre nehezebb azonban ezt 

a te rü le tet önmagában vizsgálni, hiszen 

mind in kább elôtérbe kerül a láncjellegû 

ellen ôr zés, a visszakereshetôség, a nyomon 

kö vethe tô ség, azaz „az istállótól az asztalig” 

elv alkal ma zása a gyakorlatban, amely mind 

az ellenôrzô hatóságtól, mind az elôállítók-

tól más megközelítést, szemléletet kíván 

meg.

A horizontális élelmiszerhigiéniai elôírá-

sok mellett számos – egyes termékfajtákra 

vonat kozó – speciális vertikális szabályozás 

is érvényben van. Ezek a rendelkezések meg-

ha tá roz zák az élelmiszer-elôállító üzem 

struk turális kialakítását, higiéniáját, a ter-

mék elô ál lí tá sá nak, tárolásának, szállítá sá-

nak és forgalomba hozatalának körülmé nye-

it és állat-egészségügyi feltételeit, a termék 

egész ség ügyi jelölését, az állat-egészség ügyi 

ellen ôr zés szempontjait. 

Az élelmiszer-elôállító üzemek élelmiszer-

higiéniai ellenôrzése három lépcsôben törté-

nik: elsôdleges az üzemek önellenôrzése, 

ame lyet saját vizsgálataival kiegészítve ellen-

ôr iz a hatósági állatorvos, majd az uniós 

szak ér tôk rendszeres helyszíni ellenôrzések 

során értékelik a nemzeti állat-egészség ügyi 

szolgálat munkáját az élelmiszer-elôállító 

üzemek ellenôrzésének tükrében.
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Egyes kiskapacitású üzemek bizonyos könnyí-

té sek re jogo sultak az üzemkialakítási fel té te-

lek te kin te té ben, ezek azonban nem be fo lyá-

sol hat ják az elôállított termék higié niá ját, 

biz ton sá gos ságát. 

Fontosabb közösségi jogszabályok

89/437 EGK tanácsi irányelv a tojáster-

mé kek elôállítását és forgalomba hoza-

ta lát érintô higiéniai és egészségügyi 

prob lé mákról (módosította a 91/684 

EGK irányelv).

91/492 EGK tanácsi irányelv a ket tôs-

hé jú kagylók elôállításának és forga lom-

ba hozatalának egészségügyi fel té te lei-

rôl (módosította a 97/61 EK irányelv).

91/493 EGK tanácsi irányelv a halá-

sza ti termékek elôállításának és forga-

lom ba hozatalának egészségügyi fel-

té te lei rôl (módosította a 95/71 EK 

irány elv ).

91/495 EGK tanácsi irányelv a nyúl-

hús és a tenyésztett vadak húsának elô-

ál lí tá sát és forgalomba hozatalát érintô 

állat-egészségügyi és közegészségügyi 

problémákról.

92/45 EGK tanácsi irányelv a vadon 

élô állatok leölésével és húsuk for gal ma-

zá sá val összefüggô állat-egészségügyi 

és közegészségügyi problémákról.

91/497 EGK tanácsi irányelv a friss hús 

elô ál lí tásának és forgalomba hozatalá-

nak bel sô piaci kereskedelmét érintô 

egész ség ügyi problémákról szóló 64/

433 EGK irányelv módosításáról és 

kon szo li dá lá sá ról (módosította a 92/5 

EGK, 95/23 EK irányelv ).

92/5 EGK tanácsi irányelv a hús ké-

szít mé nyek belsô piaci kereskedelmét 

érin tô egészségügyi problémákról szóló 

77/99 EGK irányelv módosításáról és 

kon szo li dá lá sá ról, valamint a 64/433 

EGK irány elv módosításáról (módosítot-

ta a 95/68 EK, 97/76 EK, 83/201 EGK 

irányelv). 

92/46 EGK tanácsi irányelv a nyers 

tej, a hôkezelt tej, a tejtermékek és a 

tej ala pú termékek elôállításának és 

for ga lom ba hozatalának egészségügyi 

sza bá lyai ról (módosította a 94/71 EK 

irányelv).

92/48 EGK tanácsi irányelv egyes 

ha lász ha jó kon fogott halászati termé-

kek re vonatkozó minimális higiéniai 

sza bá lyok ról a 91/493 EGK irányelv 

3.(1).(a)(i) pontjának megfelelôen.

92/116 EGK tanácsi irányelv a friss 

baromfihús kereskedelmét érintô egész-

ség ügyi problémákról szóló 71/118 

EGK irány elv módosításáról és konszo-

li dá lá sá ról.
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94/65 EK tanácsi irányelv a darált hús 

és az elôkészített hôs elôállításának és 

forgalomba hozatalának elôírásairól. 

94/371 EK tanácsi határozat bizo-

nyos típusú tojások forgalomba hozata-

lá ra vonatkozó speciális közegészség-

ügyi feltételekrôl. 

7.  Állatvédelem 

Az Európai Unió a gazdasági haszonálla tok 

és a kísérleti állatok védelmének sza bá lya it 

fekteti le, minimális követelménye ket meg-

ha tá ro zó irányelvek formájában. A sza bá lyo-

zás kitér a gazdasági haszonállattartás álta-

lános állatvédelmi követelményeire, egyes 

állat fa jok (borjú, sertés, tojótyúk) tartá sá-

nak spe ciá lis szabályaira, az állatszállítás, 

vala mint a vágás során betartandó állatvé-

del mi elôírásokra. 

Az irányelvek részletesen foglalkoznak 

az egyes állatok helyigényével életkor és 

hasz no sítási irány szerint, meghatározzák 

a gon do zás alapelveit és minimális elvárása-

it, szólnak továbbá az illetékes hatóság (a 

tag or szá gok mindegyikében az állami állat-

egész ségügyi szolgálat) feladatairól, ellen ôr-

zé si és jelentési kötelezettségérôl. 

Az élôállat-szállításokat szabályozó ren-

del kezések állatfajonként és életkor szerint 

elô írják a szállítás maximális idôtartamát, 

az állat szállító jármûvel szemben támasz-

tott mini mális elvárásokat. Elôírják továbbá 

hosszú távú szállítás esetén az útvonalterv 

elké szí tését, amely a szállítmányt kíséri az 

állat-egészségügyi bizonyítvánnyal együtt, 

és amely feltünteti azokat az etetô-, itató-, 

pihen te tô helyeket, ahol a szállítmány e cél-

ból meg fogja szakítani útját. Az útvonalter-

vet az állat-egészségügyi határállomáson, 

vala mint a rendeltetési helyen is ellenôrzi az 

ille té kes állat-egészségügyi hatóság. 

A vágóállatok levágására, illetve egyes 

ese tek ben leölésére vonatkozó közösségi 

sza bá lyok nagy hangsúlyt helyeznek az álla-
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tok vágóhídra történô érkezésekor az ottani 

elhelyezés körülményeire, a megfe lelô kábí-

tásra és az eszméletlen állapot fenntartására 

az elvéreztetés teljes idôtartama alatt.

Az EU foglalkozik ezen túl a kísér le ti álla-

tok tartásának, tenyésztésének állat vé delmi 

szabályaival, továbbá a kísérletek lebo nyo-

lításának állatvédelmi elôírásaival is. Az unió 

rendkívül szigorú és részletes köve tel mény-

rendszer lefektetésével kívánja biztosítani, 

hogy az egyes kísérletekhez felhasznált 

állatok minimális beavatkozáson essenek 

át. Kiemelten kezeli továbbá a kísérletek 

alapos dokumentálását, az ellen ôr zé se ket 

és az úgynevezett alternatív (állatok rész-

vételét nem igénylô) kísérleti mód sze rek 

kidolgozását. 

Fontosabb közösségi jogszabályok

86/609 EGK tanácsi irányelv a kísérleti 

és más tudományos célra használt gerin-

ces állatok védelmérôl.

91/628 EGK tanácsi irányelv az álla-

tok szállítás közbeni védelmérôl, vala-

mint a 90/425 EGK és a 91/496 EGK 

irány elvek módosításáról (módosította 

a 95/29 EK tanácsi irányelv).

91/629 EGK tanácsi irányelv a bor-

jak védelmének minimális követelményei-

rôl (módosította a 97/2 EK irányelv).

91/630 EGK tanácsi irányelv a sertések 

védelmének minimális követelményeirôl 

(módosította a 2001/88 EK és a 2001/

93 EK irányelv).

93/119 EGK tanácsi irányelv az ál la-

tok vágás vagy jelölés alatti védelmé rôl.

1255/97 EK tanácsi rendelet az ete-

tô, itató, pihentetô állomásokra (stag-

ing points) vonatkozó közösségi elôírá-

sokról, valamint a 91/628 EGK irányelv 

mel lékletében meghatározott útvonal-

terv módosításáról.

98/58 EK tanácsi irányelv a gazda sá-

gi haszonállatok védelmérôl.

411/98 EK tanácsi rendelet az élô 

ál la to kat nyolc órás menetidôt meg ha-

la dó an szállító közúti jármûvek re vo-

nat ko zó kiegészítô állatvédelmi kö ve tel-

mé nyek rôl.

1999/74/EK tanácsi irányelv a tojó-

tyú kok védelmének minimális köve tel-

mé nyei rôl. 

8.  Állati eredetû
hulladékok kezelése 

Az állati eredetû hulladékok eltávolítása, 

meg fe le lô kezelése, ártalmatlanítása, meg-

sem mi sí té se a BSE és más járványos állat be-

teg sé gek okán napjainkban egyre nagyobb 

jelen tô sé get kap. Természetesen a kérdés-

nek az állat-egészségügyi vonatkozásokon 
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túl számos környezetvédelmi aspektusa is 

van.

A kilencvenes évek elején született közös-

sé gi elôírás három kategóriába sorolja az 

álla ti eredetû hulladékokat: nagy kocká za tot 

(HRM), kis kockázatot (LRM) és úgy ne ve-

zett speciális kockázatot képviselô anyagok 

(SRM). Meghatározza továbbá a feldolgozá-

suk során követendô eljárást és annak para-

métereit (hômérséklet, nyomás, idôtartam). 

Az ilyen hulladékok kezelését végzô üzemek 

létrehozása és mûködtetése állat-egészség-

ügyi hatósági engedélyhez kötött, és ezeket 

hatósági állatorvos felügyeli, ellenôrzi. 

A BSE megjelenése és széles körû elterje-

dé se a korábbiaknál szigorúbb és részlete-

sebb szabályozások kidolgozását tette szük-

ségessé. A közösségi joganyag kü lönösen 

a spe ciá lis kockázatot képviselô anyagok 

(ké rôd zôk testének egyes részei) vágás alat-

ti eltávolítását, ennek részletes metodi ká ját, 

ezeknek a hulladékoknak a kezelését, tá ro lá-

sát és megsemmisítését írja le részletesen.

A tagországokban azonban jelentôs ne héz-

sé get okoz a nagy mennyiségû, a speciális 

kockázatot képviselô anyagok kategóriájá-

ba tartozó hulladékok környezetvédelmi 

szem pon tok nak is megfelelô megsemmisíté-

se. Többfajta megoldással is kísérleteznek 

(pél dá ul cementmûvekben történô elégetés, 

talajba való visszajuttatás, hôenergiává ala-

kí tás stb.). 

Fontosabb közösségi jogszabályok

 

1774/2002 EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet a nem emberi fogyasz-

tás ra szánt állati melléktermékekre vo-

nat kozó egészségügyi szabályokról.

2002/33 EK európai parlamenti és 

ta ná csi rendelet a 90/425 EGK és a 92/

118 EGK tanácsi irányelvek módo sí tá sá-

ról az állati melléktermékekre vo nat ko-

zó egészségügyi követelmények te kin-

te té ben. 

9.  Közös intézkedések

Az úgynevezett közös intézkedések körébe 

az alábbi területek tartoznak: 

• zoonózisok; 

• hormontartalmú hozamfokozó szerek 

hasz ná la ta; 

• élelmiszerekben található maradék anya-

gok vizsgálata, ellenôrzése.

A zoonózisok (emberrôl állatra, állatról 

ember re terjedô betegségek) körébe többfé-

le betegség tartozik (például gümôkór, 

veszett ség, ételfertôzések, ételmérgezések). 

Az eddi gi közösségi szabályozás leginkább 

az élelmiszerek útján, azok közvetítésével 

ter je dô betegségekkel foglalkozott, ezek 

közül is kiemelten a szalmonellózissal mint a 

leg gya ko ribb ilyen típusú megbetegedéssel. 

Jelen leg folyamatban van egy részletes, a 
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szal mo nel la csökkentését, valamint az attól 

való mentesség elérését célzó, több évre 

kiter je dô program uniós szabályozásának 

kidol go zása.

A hormonokat és hormontartalmú hozam-

fo ko zó szereket az unióban tilos etet ni a 

gazdasági haszonállatokkal. Nem meg en ge-

dett továbbá egyes antibiotikumok ilyen célú 

felhasználása. Ezen a területen az Euró pai 

Unió kemény csatát vív a világ más orszá gai-

val, de leginkább az Amerikai Egyesült Álla-

mokkal, ahol nincs ilyen szigorú szabályozás, 

és ez a különbség nagymértékben nehezíti 

az élelmiszerek kereskedelmét.

Az élelmiszerekben található maradék-

anya gok (reziduumok) monitoring-jelle gû 

orszá gos ellenôrzése alapvetô uniós kö ve tel-

mény, amelynek nemcsak a tagországoknak, 

hanem azon harmadik országoknak is meg 

kell felelniük, amelyek az Európai Unióba 

kíván nak élelmiszert exportálni. A közössé-

gi szabályok meghatározzák az egyes állat-

gyó gyá sza ti készítmények maradék anyag-

tolerancia határértékét (MRL), amely még 

meg engedett az élelmiszerekben. Ez a határ-

ér ték sok esetben nulla. Részletes elôírások 

vonatkoznak továbbá a monitoring-program 

lebonyolítására, az alkalmazandó vizsgálati 

módszerekre, a vizsgálandó minták vételére, 

számára nézve. 

Fontosabb közösségi jogszabályok

92/117 EGK tanácsi irányelv speciális 

zoonózisok és speciális állatokban és 

állati eredetû termékekben elôforduló 

zoonótikus kórokozók elleni óvintézke-

dé sekrôl az ételfertôzések és ételmér-

ge zé sek megelôzése érdekében (mó-

do sí totta a 97/22 EK és 99/72 EK 

irány elv).

96/22 EK tanácsi irányelv egyes hor-

mon- vagy tireosztatikus hatású anya-

gok és B-agonisták állattartásban való 

al kal mazásának tilalmáról, valamint a 

81/602 EGK, a 88/146 EGK és a 88/

299 EGK irányelvek visszavonásáról.

96/23 EK tanácsi irányelv bizonyos 

anyagok és maradékanyagok ellenôrzé-
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sé re vonatkozó intézkedésekrôl élô álla-

tok ban és állati eredetû termékekben, 

valamint a 85/358 EGK és a 86/469 

EGK irányelvek, továbbá a 89/187 EGK 

és a 91/644 EGK határozatok visszavo-

ná sá ról.

99/879 EK tanácsi határozat bovire 

somatotropin (BST) forgalomba ho za ta-

lá ról és adminisztrálásáról, vala mint a 

90/218/EGK határozat vissza vo ná sá ról.

10.  Állatgyógyászati
készítmények 

Az állatgyógyászati készítmények és a gyógy-

ha tá sú anyaggal kezelt takarmányok engedé-

lye zé se, felügyelete, forgalmazásának ellen-

ôr zé se a tagországokban általában az állami 

állat-egészségügyi szolgálatok feladata.

Az állatgyógyászati készítményekkel fog-

lal kozó közösségi rendelkezések nem tartoz-

nak hivatalosan az állat-egészségügyi jog-

anyag hoz, ennek ellenére – mivel szakmailag 

a témá hoz illeszkednek – érdemes említést 

tenni róluk. 

Jelentôségüket növeli kapcsolódásuk „az 

istál ló tól az asztalig” elvhez, hiszen az élô 

álla to kon alkalmazott gyógyszeres keze lé-

sek, azok idôtartama, a használt készítmé-

nyek és azok adagolása nagymértékben 

be fo lyá sol hatja az elôállított élelmiszer biz-

ton ságát. 

A Gyógyászati Készítmények Értékelése 

Euró pai Ügynökségének (EMEA) felada ta, 

hogy valamennyi, élelmiszer-elôállítás cél já-

ból tartott gazdasági haszonállatnak szánt 

hatóanyagot tudományos alapon értékeljen, 

és az Európai Unió Bizottsága felé javaslatot 

tegyen maximális maradékanyag szintjükre. 

Fontosabb közösségi jogszabályok

90/167 EGK tanácsi irányelv a gyógyha-

tá sú anyaggal kezelt takarmányok elô-

ál lí tá sá nak, forgalmazásának és fel hasz-

ná lá sá nak feltételeirôl a Közösségben.

2377/90 EGK tanácsi rendelet az 

álla ti eredetû élelmiszerekben megta-

lál ha tó állatgyógyászati készítmény ma-

rad vá nyok legmagasabb határértéké-

nek megállapítására szolgáló közösségi 

eljá rás kialakításáról.

91/42 EGK bizottsági irányelv az 

állat gyó gyá sza ti készítmények helyes 

gyár tá si eljárására vonatkozó alapelvek 

és irány mutatások megállapításáról. 

92/117 EGK tanácsi irányelv speciá-

lis zoonózisok és speciális állatokban és 

állati eredetû termékekben elôforduló 

zoonótikus kórokozók elleni óvintézke-

dé sek rôl az ételfertôzések és ételmér ge-

zé sek megelôzése érdekében (mó do sí-

tot ta a 97/22 EK és 99/72 EK irány-

elv).



23

96/23 EK tanácsi irányelv bizonyos anya-

gok és maradékanyagok ellenôrzésé re vo-

nat kozó intézkedésekrôl élô állatokban 

és állati eredetû termékekben, vala mint 

a 85/358 EGK és a 86/469 EGK irány el-

vek, továbbá 89/187 EGK és a 91/664 

EGK határozatok visszavo ná sá ról.

99/879 EK tanácsi határozat a bovi-

re somatotropin (BST) forgalomba ho za-

ta lá ról és adminisztrálásáról, vala mint a 

90/218 EGK határozat visszavo ná sá ról.

2001/82 EK európai parlamenti és 

ta ná csi irányelv az állatgyógyászati ké-

szít mé nyek közösségi kódexérôl. 

11.  Kétoldalú
állat-egészség ügyi

egyezmények 

Az Európai Unió számos kétoldalú állat-

egész ségügyi egyezményt, megállapodást 

kötött részben más államcsoportokkal (pél-

dául az EFTA-országokkal), részben pedig 

harmadik országokkal (például Kana dá val, 

Új-Zélanddal, az USA-val, Svájccal). Ezek a 

megálla podások az élô állatok és az állati 

eredetû termékek kereskedelmére vonat-

kozó állat-egészségügyi feltételeket rög-

zítik. 
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1.  Élô állatok és állati eredetû 
termékek állat-egészségügyi 

ellenôrzése 

A magyar és az uniós rendszer között a 

leg lé nye ge sebb eltérés a koncepcióban van, 

hiszen csak hazánk csatlakozásakor lép tet he-

tôk élet be az egységes belsô piac alapelvei és 

az ennek megfelelô állat-egészség ügyi ellen-

ôr zés. Azaz az átállásnak jóformán egyik 

nap ról a másik ra kell megtörténnie.

A közösségi jogszabályok átvétele még 

ebben az évben megtörténik, a végrehajtás 

azon ban csak kisebb részben valósítható meg 

Magyar or szág tagállammá válása elôtt. 

Hazánkban jelenleg is állat-egészség ügyi 

bizonyítványhoz kötött az élô állatok és az 

álla ti eredetû termékek belföldi, ille tô leg 

országok közötti szállítása. A kísérô doku-

mentumok formája és tartalma azonban 

jelenleg még eltér a közösségi okmányoké-

tól. Az állat-egészség ügyi ellenôrzés nálunk 

ma teljes körû mind a származási, mind a 

rendeltetési helyen.

Az unió követelményeinek megfelelô állat-

egészségügyi ellenôrzésre való felkészülést 

segíti az ANIMO-rendszerhez való csatlako-

zás, amelynek várható idôpontja ez év július 

elseje. 

Harmonizált magyar jogszabályok 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

mó do sításáról.

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az 

egyes állatok szaporításának, a szapo rí-

tó anyag felhasználásának, valamint be-

ho za ta lá nak és kivitelének állat-egész-

ség ügyi feltételeirôl. 

2.  Állatok jelölése és
nyilvántartása 

Magyarországon 2000 óta a teljes szarvas-

mar ha-állomány a közösségi követelmények-

nek meg fe le lôen egyedileg megjelölt és 

nyil ván tar tott. Még ez évben beépülnek az 

uniós sza bá lyo zás hiányzó részei a magyar 

jog rend be, és befejezôdik a központi adat bá-

zis fej lesz té se is. A központi adatbázis mû kö-

dé sét már többször is ellenôrizték uniós 

szak ér tôk, és várhatóan nem fog külö nö-

sebb nehéz sé get okozni annak elfogadtatá sa 

a csat la ko zás után. 

A sertés-azonosítási és -nyilvántartási 

rend szer kiépítése két kísérleti projekt sike-

IV.  Hazai helyzet, további feladatok
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res megvalósítása és annak kedvezô tapasz-

ta la tai alap ján, közösségi pénzügyi segítség-

gel nem rég kezdôdött meg.

A juh- és kecske-jelölési és regisztrálási 

rend szer kialakítására is történtek már kez-

de mé nye zé sek. 

Harmonizált magyar jogszabályok

 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügy rôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügy rôl szóló 1995. évi XCI törvény 

mó do sí tásáról.

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szar-

vas marha-fajok egyedeinek jelölésé rôl, 

va la mint Egységes Nyilvántartási és 

Azo no sítási Rendszerérôl. 

3.  Állat-egészségügyi 
ellenôrzések és vizsgálatok 

finanszírozása 

Magyarországon az állat-egészségügyi szol-

gá lat ma is szed a hatályos tarifarendelet-

nek meg fe le lô díja kat, ezek mértéke közelít 

a kö zös sé gi szint hez, de struktúrája némileg 

el té rô. A kö zösségi elô írá sok nak megfelelô 
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sza bá lyo zás élet be léptetése a csatlakozás 

idô pont já tól vár ha tó. 

Harmonizált magyar jogszabályok

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról. 

4.  Harmadik országból az 
Európai Unióba érkezô élô 

állatok és állati eredetû ter-
mékek állat-egészségügyi 

ellenôrzése 

A közösségi követelményeknek megfelelô 

hosszú távú állat-egészségügyi határállo má-

sok kialakítása a csatlakozási tárgyalások 

egyik kulcskérdése volt. 

Magyarország vállalta, hogy minden 

olyan határ szakaszon, amely az EU kül-

sô hatá ra lesz, kiépít egy teljes körû állat-

egész ség ügyi határállomást, és igény sze-

rint, a for ga lom függvényében továbbiakat 

is. Ezek meg épí té se jelentôs beruházást igé-

nyel, amely hez hazánk közösségi pénzügyi 

tá mo ga tást kapott.

Ez év áprilisában adtak át Röszkén, Lete-

nyén és Záhonyban egy-egy – a közösségi 

kö ve tel mé nyek szerint épült – közúti állat-

egész ség ügyi határátkelôhelyet. A Ferihegyi 

nemzetközi repülôtéren is megkezdôdött az 

állat-egészségügyi határállomás kiépítése. 

Ter ve zés alatt állnak továbbá vasúti állat-

egész ségügyi határátkelô helyek is.

A technikai feltételek megteremtése mel-

let szükség van az állat-egészségügyi határ-

ál lo mási állatorvosok képzésére is, hiszen 

je len leg az ellenôrzés hazai rendszere eltér a 

kö zös ségi tôl. A szállítmányok részletes fizi-

ká lis vizsgálatára a rendeltetési helyen kerül 

sor, és csak a dokumentáció ellenôrzését és 

a rész le ges azonossági ellenôrzést végzik a 

határ állomáson az illetékes állatorvosok. 
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Harmonizált magyar jogszabályok

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról.

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az 

egyes állatok szaporításának, a szapo rí-

tó anyag felhasználásának, valamint be-

ho za ta lá nak és kivitelének állat-egész-

ség ügyi feltételeirôl. 

5.  Az állatbetegségek 
megelôzésére és

leküzdésére irányuló
intézkedések 

A Nemzetközi Állat-járványügyi Hivatalnak 

Magyar ország annak alapítása óta (1924) 

tag ja, ezért a közösségi követelmények nem 

jelen te nek újdonságot: hazánk is az úgy ne ve-

zett „kiirtási politikát” alkalmazza a leg fon-

to sabb járványos állatbetegségek meg je le né-

se esetén. 

Az ide vonatkozó közösségi jogszabályok 

teljes körû átvétele még az idei évben befeje-

zôdik, és elkészültek az egyes betegségekre 

vonatkozó magyar készenléti tervek is. 2002 

májusában pedig sor került egy raga dós 

száj- és körömfájás szimulációs gyakorlat ra, 

közösségi szakértôk bevo násával.

Az állat-egészségügyi törvény 2001. évi 

módo sí tá sa átvette a 100 százalékos kártala-

ní tás ra vonatkozó közösségi rendelkezést, 

amely a csatlakozástól lép hatályba.

A BSE vonatkozásában Magyarországon 

már a nyolcvanas évek végétôl ellenôrzési 

prog ramot végez a magyar állat-egészség-

ügyi hatóság, amelynek részletes szabályai 

az aktuális közösségi követelményeknek 

meg fe lel nek. Továbbá az uniós elôírásokkal 

har mo ni zá ló, úgynevezett monitoring-prog-

ram van érvényben. 

Harmonizált magyar jogszabályok

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról.

13/2002. (I. 30.) FVM rendelet a ró kák 

veszettség elleni orális immunizálá sá ról.

21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a 

szar vas marhák enzootikus leukozisától 

való mentesítés szabályairól.

30/2002. (IV. 19.) FVM rendelet az 

egyes állatbetegségek Európai Kö zös sé-

gek nek történô bejelentési sza bá lyai ról.

31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet az 

af ri kai lópestis megelôzésérôl és leküz-

dé sérôl.
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35/2002. (IV. 27.) FVM rendelet a kék-

nyel v-betegség elleni védekezés sza bá-

lyai ról.

44/2002. (V. 17.) FVM. rendelet a 

ma dár influenza és a Newcastle-beteg-

ség elleni védekezésrôl.

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az 

egyes állatok szaporításának, a sza po rí  t ó-

 anyag felhasználásának, valamint be ho-

za ta lának és kivitelének állat-egész ség-

ügyi feltételeirôl.

65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a 

gü mô kór elleni védekezésrôl.

68/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet 

az édes vízi halak fertôzô betegségei el-

le ni védekezésrôl és a fertôzô betegsé-

gek tôl mentes halgazdaságok létreho-

zá sá ról.

71/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet a ra-

ga dós száj- és körömfájás elleni védeke-

zés rôl.

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a 

klasszi kus sertéspestis és az afrikai ser-

tés pestis elleni védekezésrôl.

7/2003. (II. 4.) FVM rendelet a ló fer-

tô zô arteritise elleni védekezésrôl.

14/2003. (II. 14.) FVM rendelet a ser-

té sek hólyagos betegsége elleni vé de ke-

zés szabályairól. 

6.  Élelmiszerhigiénia 

Magyarország évtizedek óta exportál az 

Euró pai Unió tagországaiba állati eredetû 

élel mi sze re ket, tehát a közösségi követelmé-

nyek ismer tek a magyar hatóság és az elôállí-

tók egy része elôtt.

Jogi szabályozásunk azonban csak ez év 

kö ze pé re lesz teljes mértékben harmonizált. 

Az új, az uniós követelményekkel megegye-

zô magyar jogszabályok alapján a csatlako-

zás idôpontjáig a magyar állat-egészség-

ügyi szolgálat minimálisan évente felméri 

az élelmiszer-elôállító üzemek állapotát, az 

uniós csatlakozásra való felkészülés helyze-

tét. A magyar SAPARD-program egyik cél-

területe az élelmiszeripar moderni zá lá sa, 

ezért az érintett üzemek pénzügyi támo-

gatásban részesülhetnek majd ebbôl az 

alap ból.
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Nagy feladatot és költséges beruházást 

jelent továbbá az élelmiszer-elôállító üzemek 

egy részének a közösségi követelmények nek 

való teljes megfelelése a csatlakozás várható 

idôpontjára. Ezért Magyarország a nagyka-

pa citású emlôs-vágóhidak meghatározott 

köré re átmeneti mentességet kapott egyes 

üzem kialakítási feltételeknek való megfele-

lés alól. 

Harmonizált magyar jogszabályok 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról.

9/2002. (I. 23.) FVM rendelet a va-

don élô állatok és tenyésztett vadak elej-

té sé rôl és forgalmazásáról.

23/2002. (IV. 5.) FVM rendelet a to-

jás ter mékek elôállításának és forgalom-

ba hozatalának élelmiszer-higiéniai felté-

te lei rôl.

40/2002. (V. 14.) FVM. rendelet a 

halá sza ti termékek termelésének és for-

ga lom ba hozatalának élelmiszer-higiéni-

ai fel tételeirôl.

69/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet a 

trichinella fertôzésre fogékony állatok 

friss húsának trichinella-vizsgálatáról.

70/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet a 

friss baromfihús elôállításának és forga-

lom ba hozatalának élelmiszer-higiéniai 

fel tételeirôl.

77/2002. (VIII. 23.) FVM rendelet a 

vag dalt-, darált- és elôkészített (fû sze re-

zett) húsok elôállításának és for ga lom-

ba hozatalának élelmiszer-higi é niai kö ve-

tel ményeirôl, a friss hús elô ál lí tásá nak 

és forgalomba hozatalának élel mi szer -

higiéniai feltételeirôl.

100/2003 (I. 8.) FVM-ESZCSM együt-

tes rendelet a nyers tej, a hôkezelt tej és 

a tejalapú termékek elôállításának, for-

gal mazásának élelmiszer-higiéniai felté-

te leirôl.

13/2003. (II. 12.) FVM rendelet a 

mar ha hús és a marhahús-készítmények 

köte le zô címkézésérôl.

20/2003. (II. 28.) FVM rendelet a 

hús ké szítmények és egyes egyéb állati 

ere de tû termékek elôállításának és for-

ga lom ba hozatalának élelmiszer-higiéni-

ai fel tételeirôl. 

7.  Állatvédelem 

Az 1998-ban elfogadott magyar állatvédel-

mi törvény adja a szükséges keretet a közös-

ségi szabályok átvételéhez. A tör vény vég re-

hajtására kiadott számos rendelet és ezek 

folyamatban lévô módosításai tel jes meg-
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felelôséget jelentenek a vonatko zó uniós 

jog szabályokkal. Ezeknek a jogsza bá lyok-

nak egy része olyan új elemeket tar tal maz, 

ame lyek átvételéhez és csatlakozásig tör-

té nô végrehajtásához az érintett terme lôk 

részletes tájékoztatása és jelentôs be ru há zá-

sok szükségesek. 

A magyar állat-egészségügyi szolgálat a 

kije lölt illetékes hatóság az állatvédelmi jog-

sza bályok tekintetében. Már az állatvédelmi 

tör vény megszületése után megkezdôdött 

az ellen ôrzésben részt vevô hatósági állat or-

vo sok képzése, felkészítése az állatvédelmi 

fela da tok végrehajtására. 

Harmonizált magyar jogszabályok 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok vé-

delmérôl és kíméletérôl. 

2002. évi LXVII. törvény az állatok 

vé del mérôl és kíméletérôl szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény módosításáról.

243/1998. (XII. 31.) kormányrende-

let az állatkísérletek végzésérôl. 

244/1998. (XII. 31.) kormányrende-

let az állatvédelmi bírságról. 

245/1998. (XII. 31) kormányrende-

let a települési önkormányzat jegyzôjé-

nek az állatok védelmével, valamint az 

ál la tok nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes feladat- és hatásköreirôl.

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-

BM együttes rendelet a veszélyes álla-

tok ról és tartásuk engedélyezésének 

rész le tes szabályairól.

9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vá gó-

ál la tok levágásának és leölésének állat-

vé delmi szabályairól.

10/1999. (I. 27.) FVM rendelet az Ál-

lat védelmi Tanácsadó Testületrôl.

13/1999. (IV. 28.) KHVM-FVM együt-

tes rendelet az állatszállításról.

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a 

me zô gaz da sági haszonállatok tar tá sá-

nak ál lat védelmi szabályairól.

36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM 

együt tes rendelet a kísérleti állatok te-

nyész té sé nek (szaporításának), tartá sá-

nak, szállításának és forgalomba hozata-

lá nak szabályairól.

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-

BM együt tes rendelet az állatkert és 

az ál lat otthon létesítésének, mûködésé-

nek és fenntartásának részletes sza bá-

lyai ról.

20/2002. (III. 14.) FVM rendelet a 

me zô gazdasági haszonállatok tartá sá-

nak ál lat védelmi szabályairól szóló 32/

1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítá-

sá ról.

26/2002. (IV. 13.) FVM rendelet a 

vá gó ál la tok levágásának és leölésének 
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ál lat vé delmi szabályairól szóló 9/1999. 

(I. 27.) FVM rendelet módosításáról.

58/2002. (VIII. 17.) FVM-KvVM-

GKM együttes rendelet a kísérleti álla-

tok tenyésztésének (szaporításának), 

tar tá sá nak, szállításának és forgalom-

ba ho za ta lá nak szabályairól szóló 36/

1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM együttes 

ren de let módosításáról.

98/2002. (V. 05.) kormányrende-

let az állatvédelmi bírságról szóló 244/

1998. (XII. 31.) kormányrendelet módo-

sí tá sá ról.

103/2002. (V. 10.) kormányrende-

let az állatkísérletek végzésérôl szóló 

243/1998. (XII. 31.) kormányrendelet 

mó do sí tá sá ról. 

8.  Állati eredetû
hulladékok kezelése 

Magyarországon az állati eredetû hulladékok 

kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó 

jog szabályok a közösségi rendelkezésekkel 

egy idôben születtek, és annak megfelelô 

sza bá lyo zást tartalmaztak az állati erede-

tû hul la dé kok kategorizálására és a feldol-

gozás pa ra mé te rei re vonatkozóan.

Az állatihulladék-kezelô üzemek rendsze-

res állat-egészségügyi ellenôrzés alatt áll-

nak, és létesítésük is hatósági engedélyhez 

kö tött. Ezenfelül az állattartó telepeknek és 

a vá gó hi dak nak, ahol speciális kocká za tot 

képviselô anyagok keletkeznek gondoskod ni-

uk kell azok megfelelô tárolásáról, valamint 

az ártalmatlanító üzembe történô elszállítá-

sá ról.

A szarvasmarhák szivacsos agyvelôbántal-

ma (BSE) kapcsán született további közös-

sé gi sza bályozásokat is igyekezett a ma gyar 

állat-egész ségügyi szolgálat a le he tô leg rö vi-

debb idôn belül követni. Ennek ér de ké ben 

az orszá gos fôállatorvos utasítá sát hasz nál-

ta Magyar or szág mint azonnal hatály ba lép-

tet he tô jogi eszközt, amelyet most vál ta nak 

fel az erre vonatkozó harmoni zált miniszteri 

ren de le tek. Az úgynevezett spe ciá lis kocká-

za tot képviselô anyagok közösségi elôírások-

nak megfelelô kezelése 2001 áprilisától köte-

le zô Magyarországon. 
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Harmonizált magyar jogszabályok 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügy rôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról. 

9.  Közös intézkedések 

Magyarországon a zoonózisok megelôzését 

és leküzdését célzó rendelkezések több év ti-

ze de léteznek. Az aktuális közössé gi elvárás-

nak teljes mértékben megfelelô szabályozás 

meg je lenése a következô hónapokban vár ha-

tó, egy országos szalmonella-csökkentési 

prog ram beindításával együtt.

A hozamfokozó szerekkel kapcsolatos 

uniós elô írá sokat már teljes mértékben 

át vet tük.

Miután hazánk évtizedek óta exportál ál-

la ti ere de tû élelmiszert az Európai Unióba, a 

ma ra dék anyag monitoring-program is elin-

dult, szinte egy idôben a vo nat ko zó kö zös ségi 

elô írás megszületésével. Az éves mo ni to ring-

prog ram tervezetét és az elô zô idô szak ról 

szóló jelentést évente hiva ta lo san meg küld jük 

az Európai Bizottság ille té ke seinek.
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Harmonizált magyar jogszabályok 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról.

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az ál-

la ti eredetû élelmiszerekben elôforduló, 

egészségre ártalmas maradékanyagok 

monitoring vizsgálati rendjérôl.

25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet 

a bovin somatotropin és egyéb bio-

techno ló giai úton elôállított somato-

tropinok for ga lomba hozatalának tilal-

máról.

49/2002. (V.24.) FVM rendelet a 

szal mo nel ló zis és a baromfitífusz elle-

ni vé de kezésrôl és a mentesség megtar-

tá sá ról.

81/2002. (IX.4.) FVM rendelet a 

zoonózisok elleni védekezés állat-egész-

ség ügyi feladatairól. 

10.  Állatgyógyászati
készítmények 

Az állatgyógyászati készítményekre vonatko-

zó magyar szabályozás megfelel a közös sé gi-

nek, kisebb technikai eltérésektôl eltekintve. 

A teljes harmonizáltság elérése ez évre vár-

ha tó.

Az állatgyógyászati készítményekkel kap-

cso la tos jogalkotási és hatósági feladatok 

Magyar or szágon is az állat-egészségügyi 

szol gá lat feladatai közé tartoznak.

Harmonizált magyar jogszabályok 

1995. évi XCI. törvény az állategészség-

ügyrôl.

2001. évi XVII. törvény az állategész-

ség ügyrôl szóló 1995. évi XCI törvény 

módosításáról.

36/2002. (IV. 29.) FVM rendelet az 

ál lat gyógyászati készítményekrôl.

37/2002. (V. 3.) FVM. rendelet az ál-

lat gyógyászatban használt gyógyászati 

vil la mos eszközökrôl. 

11.  Kétoldalú állat-egészség-
ügyi egyezmények 

Magyarország az elmúlt évtizedekben számos 

országgal kötött kétoldalú állat-egész ség ügyi 

meg állapodást, ezek azonban mind ke ret jel le-

gû ek, nem tartalmaznak olyan ke res ke del met 

be fo lyá so ló állat-egészség ügyi része ket, ame-

lyek ellentétesek lennének az unió elôírásaival.

A bemutatott témakörök egyértelmûen 

jel zik az állategészségügy szerteágazó vol-

tát és komplexitását, valamint az „istállótól 

az asz ta lig” tör té nô ellenôrzés és visszake-

res he tô ség igényét. 
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A magyar állategészségügy felkészült és 

fel ké szül a közösségi elôírások átvételére 

és vég re haj tására, de szem elôtt tartja a 

ma gyar érdekeket, valamint a magyar áruk 

minô sé gé nek – és ezáltal versenyképességé-

nek – fenntartását és javítását is.

Az Európai Unió a csatlakozási tárgya-

lá sok során megvizsgálta a jelölt országok 

által kötött kétoldalú állat-egészségügyi 

egyez ményeket abból a szempontból, hogy 

azok nem tartalmaznak-e olyan megálla-

podásokat, kereskedelmi könnyítéseket 

állat-egészségügyi téren, amelyek ellenté-

tesek a közösségi szabályokkal, és amelyek 

fenntartása a csatlakozás után nem lehet-

séges. 
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Európai Unió

http://europa.eu.int

http://forum.europa.eu.int

Európai Parlament

http://www.europarl.eu.int

Élelmiszerbiztonsági Hivatal

http://europa.eu.int/comm/food/fs/efa/index_

en.html

http://www.efsa.eu.int

http://www.eu-info.hu

http://www.euro.hu

http://www.agra-net.com

Euroguide

http://www.euroguide.org

http://eur-op.eu.int/portail/en/index.html

TAIEX

http://taiex.be

Economic and Social Committee

http://www.esc.eu.int

http://pharmacos.eudra.org

Az EU-bôvítéssel kapcsolatos információk

http://www.dree.org/elargissement

ADNS

http://adns.cec.eu.int/adn/

Agra Europe

http://www.agra-net.com

EuroKom

http://www.eurokom.ie

Joint Research Centre

http://www.jcr.cec.eu.int

Állatjelölés

http://idea.jrc.it

Élelmiszer-elôállító üzemek az EU-tag or szá-

gokban

http://www.eurovetlink.com

European BioSafety Association

http://www.ebsa.be

EMPRES

http://www.fao.org/EMPRES

FAO/WHO Collaborating Centre for 

Research and Training in Food Hygiene and 

Zoonoses

http://www.bgvv.de

V.  További információforrások
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European Federation of Animal Health

http://www.fedesa.be

International Federation for Animal Health

http://www.ifah.org

Brit Állatorvosi Kamara

http://www.rcvs.org.uk/home.html

Állatvédô szervezetek

Eurogroup for Animal Welfare

http://www.eurogroupanimalwelfare.org

The National Anti-Vivisection Society Limited

http://www.navs.org.uk

Compassion in World Farming

http://www.ciwf.co.uk

Animals’ Angels

http://www.animals-angels.de

International league for the protection of 

horses

http://www.ilph.org

Kutató- és egyéb intézetek

CEMAGREF

http://www.cemagref.fr

International Life Sciences Institute 

(European Branch)

http://europe.isli.org

Institut für Agrarentwicklung in Mittel und 

Osteuropa

http://www.iamo.de

National Veterinary and Food Research 

Institute (Finland)

http://www.eela.fi

International Alliance of Dietary Supplement 

Associations 

http://www.iadsa.org

Veterinary laboratory Agency

http://www.defre.gov.uk/corporate/vla

Magyar címek

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium

http://www.fvm.hu

Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda

http://www.fki.gov.hu

Külügyminisztérium

http://www.mfa.gov.hu

Igazságügyi Minisztérium

http://www.im.gov.hu



A „Mezôgazdaság”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Bene László – Dr. Németh Lajos
Csatlakozás az Európai Unió

zöldség-gyümölcs ágazatához

•

Ertseyné Dr. Peregi Katalin – Dr. Bach István
A vetômag és szaporítóanyag

termesztésének és használatának feltételei

•

Somogyi Zoltán
A csatlakozási tárgyalások agrárfejezete

•

Kalmár Károly – Szabó Lajos
Az uniós csatlakozás és a növényegészségügy

•

Dr. Mikulás Ildikó – Dr. Bene László
Szôlô és bor az Európai Unióban

•

Dr. Tar Ferenc
A hátrányos helyzetû és

környezetileg korlátozott térségek

•

Szedlák Tamás – Dr. Varga László
Erdôgazdálkodás az

Európai Unióban

•

Apagyi Géza – Horváth Gábor – Dr. Mihály Szabolcs
Földtulajdon, földvédelem,

földnyilvántartás



Dr. Horváth Ágnes

osztályvezetô

Földmûvelésügyi Minisztérium

Az Európai Unióban már a hatvanas években megkezdôdött az állategész-

ségügyre vonatkozó szabályozás kidolgozása. Az intézkedések célja nem 

csupán az állatok, de áttételesen – az állati eredetû élelmiszerek bizton-

ságának növelésével – az emberek egészségének védelme is. A szabályrend-

szer által felölelt terület hagyományos kategorizálása azonban mára 

némi leg idejét múlta, hiszen az elmúlt idôszakban addig alig tapasztalt 

mér ték ben pusztítottak járványok, sôt új betegségfajták is megjelentek. 

Így a közösségi szabályozás arra törekszik, hogy a lehetô legnagyobb 

mértékben lefedje az állategészségügyhöz kapcsolódó tevékenységeket, 

témákat. Füzetünkben a szabályozás részterületeirôl olvashatnak hasznos 

tudnivalókat.


