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Szállításra alkalmatlan állatokkal kapcsolatos állatvédelmi nyomon követés 
eljárásrendje 

 
 
A vágóhidakon kiemelt figyelmet kell fordítani a szállítás során sérült, illetve a 
szállításra alkalmatlan állatokra. Fontos annak kivizsgálása, hogy az állat már a 
származási telepen, a szállítóeszközbe történő berakodást megelőzően sérült meg, (vagy 
szenvedett olyan betegségben, amely a szállíthatóságát kizárja), vagy a szállítás közben 
sérült meg, és így vált szállításra alkalmatlanná. Mindkét esetben tájékoztatni kell a 
szállítót engedélyező hatóságot az 1/2005/EK rendelet alapján. Ugyanezen eljárás 
vonatkozik a vágóhídra érkező úti hullákra abban az esetben, amennyiben az elhullás 
feltételezett oka, vagy az úti hullák száma (pl. baromfi esetén) állatvédelmi szabálysértés 
gyanúját veti fel.  
 
A vágóhíd belső eljárásrendjében meg kell határozni azokat az intézkedéseket, melyeket 
járásképtelen állatok vágóhídra történő érkezését követően kell megtenni (nyilvántartás, 
jegyzőkönyv felvétele, hatósági állatorvos tájékoztatása, szállítási baleset megítélése). 
Ilyen esetekben a vágás nem hajtható végre a megszokott módon, és a vágóvonalon 
kívül, a lehető leghamarabb el kell végezni, ezért ki kell jelölni a járásképtelen állatok 
kiszűréséért és jelentéséért felelős személyt/ személyeket, az alkalmazandó kábítási 
módszert, a leölés módját, a vágott test/tetem elszállításának módját.  
 
A belső eljárásrendben ki kell jelölni egy felelős személyt, aki a hatósági állatorvost 
tájékoztatja. A hatósági állatorvos megteszi a szükséges intézkedéseket az 1/2005/EK 
rendelet 26. cikk (2) és (3) bekezdésének, továbbá a 854/2004/EK rendelet I. Melléklet 
II. Szakasz I. Fejezet 1. és 2. pontjának megfelelően: 
- értesíti a szállításra alkalmatlan állat / úti hulla származási helye szerint illetékes 
hatóságot és 
- értesíti a szállító engedélyét kiállító illetékes hatóságot.  
 
Az ilyen értesítéseket másolatban a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatósága (a továbbiakban: NÉBIH ÁÁI) részére is meg kell küldeni.  
 
A szállítás során balesetet szenvedett járásképtelen állatok kábításának és 
elvéreztetésének helyben kell megtörténnie, tilos az állat vágóhelyre történő vonszolása.  
 
A krónikus betegségben szenvedő szállításra alkalmatlan állatot – amelynél joggal 
feltételezhető, hogy rossz állapota már a telepen is egyértelműen észlelhető volt - a 
szakma szabályai szerint soron kívül le kell ölni, és állami kártalanítás nélkül el kell 



kobozni. Az ilyen állatból származó hús felhasználása tilos! Minden ilyen esetben 
eljárást kell kezdeményezni, és a vágóhíddal szemben szankciót kell alkalmazni.  
A származási telep illetékes hatósága az érintett vágóhidat felügyelő hatóságától kapott 
értesítés alapján, soron kívül célzott állatvédelmi ellenőrzést végez annak megállapítása 
céljából, hogy az állat már a vágóhídra történő szállítást és berakodást megelőzően 
szállításra alkalmatlan állapotban volt-e. Fel kell deríteni, hogy a szállításra alkalmatlan 
állatokkal mi történik a telepen, illetve szükség esetén alkalmazzák-e az eutanáziát 
azoknál az állatoknál, amelyeket állatvédelmi szempontból tilos elszállítani a vágóhídra, 
továbbá ellenőrizni kell a vonatkozó bizonylatokat és nyilvántartásokat (állomány-
nyilvántartás, elhullási és kezelési napló, állati tetemek elszállítására vonatkozó 
dokumentumok, stb.). Vizsgálni kell a szállítás során közreműködő szolgáltató 
állatorvos szerepét is arra vonatkozóan, hogy a szállítási dokumentáció jóváhagyását 
megelőzően meggyőződött e az állatok szállításra való alkalmasságáról, biztosítva ezzel 
azt, hogy szállításra alkalmatlan állatok ne kerüljenek a szállító járműre. A származási 
telep illetékes hatósága az ellenőrzésről szóló jelentést megküldi a vágóhidat felügyelő 
hatóságnak, továbbá tájékoztatásul a NÉBIH ÁÁI részére. Amennyiben 
bebizonyosodik, hogy az állattartó telepről szállításra alkalmatlan állatot indítottak a 
vágóhídra, az állattartóval és a szállítás során közreműködő szolgáltató állatorvossal 
szemben szankciót kell alkalmazni. 
 
A szállításra alkalmatlan állat szállításában közreműködő élőállat szállítót a szállítói 
engedélyt kiállító illetékes hatóságnak szankcionálni kell. 
 


