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Minimális járványvédelmi követelmények, háztáji sertéstartás kapcsán 

a fertőzött és a magas kockázatú területen 
 
 
Nyomonkövetés, nyilvántartások: 
   

• Különösen Ellenőrzött Területen (továbbiakban: KET) belül minden választott (8 hét feletti) sertés 
egyedi tartós megjelölése. Ez a hatályos jogszabályokon túlmutató intézkedés garantálhatja, hogy a 
legnagyobb veszélynek kitett sertésállományok esetében pontos nyomonkövetés valósulhasson 
meg. A jelölést állami költségen kell végrehajtani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az 
állattartónál, a járási hivatalnál valamint a HJK-ban is meg kell őrizni.  
 

• Minden sertés nyilvántartása, állatmozgás nyilvántartóban való felvezetése (elhullás, házi vágás, 
értékesítés, stb.) és állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványok (sertésszállító levél, állatorvosi 
igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorú megőrzése (minimum 1 év). 

 
• Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszemináló, sertéságazati területi 

felelős, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közelébe mennek., velük érintkezhetnek.  
 

 
Járványvédelem: 

• Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az udvarba. 
• Az állatok gondozására külön munkaruhát, és lábbelit kell használni. 
• A hátsó udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz és lábfertőtlenítőn keresztül szabad belépni. 
• Idegenek (szomszéd, vadász!, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és külön 

munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után 
mehetnek a sertések közelébe. Ezt dokumentálása (ki, mikor, miért) is kell.  

• Járműforgalom: Bármilyen jármű csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó 
udvarrészbe. 

• Állategészségügyi kezelések feljegyzése (Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az állatorvos nevének 
és a vizsgálat időpontjának feljegyzése). 

• Karámban állandóan vagy időszakosan tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házisertések 
kétsor kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. 

• Zárt tartás estén teljesen ép kerítés meglét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat 
behatolásának megakadályozására.  Ha a karám fala a kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, 
erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő 
távolságra (minimum 0,5 m) a karámtól. 
 

Ikt. sz.: 
Mellékletek: 
Hiv. szám: - 
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Tartás, takarmányozás: 
 

• Csak engedélyezett takarmány előállítótól származó keveréktakarmány vásárlása. Saját takarmány 
felhasználása csak az előírt várakozási idők betartásával, dokumentálásával. 

• Tilos az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetése! 
• Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése! 
• Alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, várakozási idő betartásának dokumentálása. 
• Trágyakezelés: Megfelelő trágyatárolás, trágyázásra használt eszközök, gépek szigorú mosása és 

fertőtlenítése! 

Egyéb: 
 

• Minden sertéstartónak írásos állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy 
szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az 
állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának mikéntjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó 
figyelmét a hiányosságokra, és javaslatot kell tenni ezek kijavítására.  

 
A fenti minimum követelményeket a fertőzött területen dokumentáltan kapja meg valamennyi regisztrált 
sertéstartó. Azon sertéstartóknak, akikről jelenleg az állategészségügyi hatóság nem tud, 2 hét áll 
rendelkezésükre, hogy minden fajta szankció nélkül bejelentsék a tevékenységüket (pl. jegyzőnél, 
falugazdásznál, járási hivatalnál). A magaskockázatú területen lévő sertéstartók részére a feltételrendszert 
szintén kiadásra kerül, mint „Jó Sertéstartói Gyakorlat”, mely biztosítja, hogy hosszútávon sertéstartással, 
tenyésztéssel lehessen foglalkozni.   
 
Az az állattartó, aki a követelményrendszer kézhezvételét követően 1 hónapon belül önként jelentkezik, hogy 
nem tudja betartani az előírásokat, ott állami kártalanítás mellett haladéktalanul fel kell számolni a 
sertésállományt. Az állami kártalanítás kifizetésének a feltétele egy állattartói nyilatkozat, melyben az 
állattartó vállalja, hogy 3 évig semmilyen körülmények között nem fog sertést tartani. Az állatok értékén felül 
kompenzálni kell az sertéstartókat a tevékenységük befejezéséért is. 
 
Azon sertéstartóknál, akik vállalták a minimum követelmények betartását, de a türelmi idő lejártát követő 
hatósági ellenőrzés tár fel hiányosságot, ott haladéktalanul állami kártalanítás nélkül kell az állományt 
felszámolni és a sertéstartást megtiltani. 

 


