JÁRVÁNYÜGYI JOGSZABÁLYOK
1. A járványüggyel kapcsolatos általános jogszabályok
82/894/EGK A TANÁCS IRÁNYELVE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 652/2014/EU RENDELETE

2008. évi XLVI. törvény
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

OIE Terrestrial Manual

OIE Aquatic Manual

az állatbetegségek Közösségen belüli
bejelentéséről
az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel
és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások
kezelésére vonatkozó rendelkezések
megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK
és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a
178/2002/EK, a 882/2004/EK és a
396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a
76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről
az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
az állatbetegségek bejelentésének rendjéről
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről
az egyes állat-járványügyi intézkedésekről
és az azokkal összefüggő állami
kártalanításról
az egyes állatbetegségek megelőzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások igénylésének és kifizetésének
rendjéről
A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal
(OIE) szárazföldi állatokat érintő
betegségeinek diagnosztikai kézikönyve
A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal
(OIE) vízi állatokat érintő betegségeinek
diagnosztikai kézikönyve

2. Több állatfajt érintő fertőző betegségekkel kapcsolatos jogszabályok

41/1997. (V. 28.) FM rendelet
12/2008. (II. 14.) FVM rendelet
64/432 A TANÁCS IRÁNYELVE

23/2005. (III. 23.) FVM rendelet
A TANÁCS 2003/85/EK IRÁNYELVE

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 576/2013/EU RENDELETE

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet
A TANÁCS 92/65/EGK IRÁNYELVE

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
554. § - 569. §: lépfene
az egyes Brucella fajok elleni védekezés
részletes szabályairól
a szarvasmarhafélék és a sertések
Közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról
a ragadós száj- és körömfájás elleni
védekezésről
a ragadós száj- és körömfájás elleni
védekezésre irányuló közösségi
intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK
irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK
határozat hatályon kívül helyezéséről és a
92/46/EGK irányelv módosításáról
a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól
a kedvtelésből tartott állatok nem
kereskedelmi célú mozgásáról és a
998/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről,
illetve leküzdésükről (BSE, TSE, Scrapie)
egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és
a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
607. § - 608. § ill. 282. § - 298. §: Hólyagos
szájgyulladás
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
570. § - 576. §: Rühösség
a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I.
pontjában felsorolt külön közösségi
szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem
tartozó állatok, spermák, petesejtek és
embriók Közösségen belüli kereskedelmére
és a Közösségbe történő behozatalára
irányadó állat-egészségügyi követelmények
megállapításáról (Állatkert, laborállat)

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK
41/1997. (V. 28.) FM rendelet parazitózisok
OIE, Chapter 8.5. Echinococcus granulosus
OIE, Chapter 8.6. Echinococcus
multilocularis
OIE, Chapter 8.15. Infection with Trichinella
spp.

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
628. § - 652. §: bőrbagócs, májmétely,
borsóka, orsóféreg, galandféreg,
Trichinella, Eimeria, csillós egysejtű
élősködők, vérszívó paraziták, úszóhólyag
férgek;

3. Kérődzők fertőző betegségei
65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet

a gümőkór elleni védekezésről

64/432 A TANÁCS IRÁNYELVE

a szarvasmarhafélék és a sertések
Közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról
a szarvasmarhák enzootikus leukózisától
való mentesítés szabályairól
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
299. § - 312. §: Szarvasmarhák ragadós
tüdőlobja

21/2002. (III. 20.) FVM rendelet
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet
31/2009. (III. 27.) FVM rendelet

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
607. § - 608. § ill. 282. § - 298. §:
Bőrcsomósodáskór
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
607. § - 608. § ill. 282. § - 298. §: Riftvölgyi láz
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
282. § - 298. §: a keleti marhavész
a kéknyelv betegség elleni védekezés
szabályairól

A TANÁCS 2000/75/EK IRÁNYELVE

a kéknyelv betegség elleni védekezésre és
felszámolására vonatkozó külön
rendelkezések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1266/2007/EK
RENDELETE

a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz
tartozó egyes állatok szállításának
ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és
korlátozása tekintetében a 2000/75/EK
tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
607. § - 608. § ill. 282. § - 298. §:
Kiskérődzők pestise
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
313. § - 328. §: Juhhimlő és kecskehimlő
az egyes állatbetegségek elleni védekezésre
irányuló általános közösségi intézkedések,
valamint a sertések hólyagos betegségére
vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről
(Szarvasok epizootiás haemorrhagiás
betegsége)

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet
A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE

4. Sertések betegségei
98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről

A TANÁCS 2002/60/EK IRÁNYELVE

az afrikai sertéspestis elleni védekezésre
vonatkozó külön rendelkezések
megállapításáról, valamint a fertőző
sertésbénulás (Teschen-betegség) és az
afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK
irányelv módosításáról

2014/709/EU bizottsági végrehajtási
határozat

az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi
intézkedésekről és a 2014/178/EU
végrehajtási határozat hatályon kívül
helyezéséről

2003/422/EK bizottsági határozat

az afrikai sertéspestis diagnosztikai
kézikönyvének jóváhagyásáról
a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
A TANÁCS 2001/89/EK IRÁNYELVE

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre
irányuló közösségi intézkedésekről

2013/764/EU bizottsági végrehajtási
határozat

az egyes tagállamokban előforduló
klasszikus sertéspestissel kapcsolatos
járványügyi intézkedésekről
a sertésállományok Aujeszky-betegségtől
való mentesítésének szabályairól és a
mentesség fenntartásáról

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
2008/185/EK

3/2014. (I. 16.) VM rendelet

14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK

az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a
sertések Közösségen belüli kereskedelmében
alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a
betegséggel kapcsolatos információnyújtással
szemben támasztott kritériumokról
a sertésállományoknak a sertés
reprodukciós zavarokkal és légzőszervi
tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítéséről (PRRS)
a sertések hólyagos betegsége elleni
védekezés szabályairól
az egyes állatbetegségek elleni védekezésre
irányuló általános közösségi intézkedések,
valamint a sertések hólyagos betegségére
vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
625. § - 627. §: Sertéstífusz
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
401. § - 417. §: Fertőző sertésbénulás

5. Lófélék betegségei
31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet

az afrikai lópestis megelőzéséről és
leküzdéséről

A Tanács 92/35/EGK irányelve

az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló
ellenőrzési szabályok és intézkedések
meghatározásáról
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
456. § - 465. §: Lovak fertőző
kevésvérűsége

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

OIE, Chapter 12.5.
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
OIE, Chapter 8.9. Japanese encephalitis
OIE, Chapter 8.17. West Nile fever
OIE, Chapter 12.4. Equine encephalomyelitis
(Eastern and Western)
OIE, Chapter 12.11. Venezuelan equine
encephalomyelitis
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Equine infectious anaemia
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
607. § - 608. § ill. 282. § - 298. §: Lovak
járványos agy- és gerincvelő-gyulladásai
(japán encephalitis, keleti ló-encephalitis,
lovak venezuelai agy- és gerincvelő
gyulladása, nyugati ló-encephalomyelitis,
Nyugat-nilusi láz)
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
431. § - 444. §: Takonykór

OIE, Chapter 12.10.
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Glanders
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
445. § - 455. §: Tenyészbénaság

OIE, Chapter 12.3.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK
7/2003. (II. 4.) FVM rendelet

Dourine

95/329/EK bizottsági határozat

a 90/426/EGK tanácsi irányelv 15. cikke b)
pontjának ii. alpontjában a vírusos arteritisre
vonatkozóan megállapított követelmény
hatálya alá tartozó hímivarú lófélék
kategóriáinak meghatározásáról

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről

6. Baromfik betegségei
143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

a madárinfluenza elleni védekezés részletes
szabályairól

A TANÁCS 2005/94/EK IRÁNYELVE

a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló
közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 2006/437/EK
HATÁROZATA

a 2005/94/EK tanácsi irányelvben előírt, a
madárinfluenzára vonatkozó diagnosztikai
kézikönyv elfogadásáról
a Newcastle-betegség elleni védekezés
szabályairól

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet
A TANÁCS 92/66/EGK IRÁNYELVE
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK
49/2002. (V. 24.) FVM rendelet
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni
védekezésre irányuló közösségi intézkedések
bevezetéséről
a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni
védekezésről és a mentesség megtartásáról
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
620. § - 624. §: Baromfikolera
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
533. § - 538. §: Kacsapestis
a szalmonellózis elleni védekezés egyes
szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2160/2003/EK RENDELETE

a szalmonella és egyéb meghatározott,
élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók
ellenőrzéséről

A BIZOTTSÁG 200/2010/EU RENDELETE

a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonellaszerotípusok előfordulási gyakoriságának
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés
tekintetében a 2160/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 517/2011/EU RENDELETE

a 2160/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba
tartozó tojótyúkokban lévő egyes
szalmonella-szerotípusok előfordulási
gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós
célkitűzés tekintetében történő
végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és
a 200/2010/EU bizottsági rendelet

módosításáról
A BIZOTTSÁG 200/2012/EU RENDELETE

a 2160/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében a
brojlerállományokban előforduló
Salmonella enteritidis és a Salmonella
typhimurium csökkentésére irányuló uniós
célkitűzésről

A BIZOTTSÁG 1190/2012/EU
RENDELETE

a 2160/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében a
pulykaállományokban előforduló
Salmonella Enteritidis és Salmonella
Typhimurium csökkentésére irányuló uniós
célkitűzésről

A BIZOTTSÁG 1177/2006/EK
RENDELETE

a 2160/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis
elleni védekezésre vonatkozó nemzeti
programok keretében alkalmazott egyedi
védekezési módszerek követelményei
tekintetében történő végrehajtásáról
a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba
vételének szabályairól

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet

7. Nyulak betegségei
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
466. § - 475. §: Nyulak vérzéses betegsége

OIE, Chapter 13.2.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK
41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Rabbit haemorrhagic disease

OIE, Chapter 13.2.

Rabbit haemorrhagic disease

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
609. § - 616. §: Myxomatosis

8. Méhek betegségei
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről (Mézelő méhek nyúlós
költésrothadása, Mézelő méhek enyhébb
költésrothadása, Kis kaptárbogár)

OIE, Chapter 9.2.

Infection of honey bees with Paenibacillus
larvae (American foulbrood)
Infection of honey bees with Melissococcus
plutonius (European foulbrood)
Infestation with Aethina tumida (Small hive
beetle)

OIE, Chapter 9.3.
OIE, Chapter 9.4.
?
OIE, Chapter 9.5.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
ALÁ NEM TARTOZÓ BETEGSÉGEK
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

OIE, Chapter 9.1.
OIE, Chapter 9.6.

Infestation of honey bees with Tropilaelaps
spp.
a méhállományok védelméről és a mézelő
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről (Mézelő méhek légcsőatkakórja, Varroózis)
Infestation of honey bees with Acarapis
woodi
Infestation of honey bees
with Varroa spp. (Varroosis)

9. Víziállatok betegségei
127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a tenyésztett víziállatokra és az azokból
származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a
víziállatokban előforduló egyes betegségek
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

A TANÁCS 2006/88/EK IRÁNYELVE

a tenyésztett víziállatokra és az azokból
származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a
víziállatokban előforduló egyes betegségek
megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt
kockázatalapú állat-egészségügyi
felügyeleti rendszerekre vonatkozó
iránymutatásokról
a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a
tenyésztett víziállatok karanténjára
vonatkozó követelmények tekintetében
történő végrehajtásáról
a 2006/88/EK irányelvnek a felügyeleti és
diagnosztikai módszerekre vonatkozó
követelmények tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról
a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő
víziállatokban előforduló egyes betegségek
hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi
irányelv 43. cikkével összhangban hozott
nemzeti intézkedések jóváhagyásáról
a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a
felügyeleti és felszámolási programok,
valamint a tagállamok, övezetek és területi
egységek betegségtől mentes minősítése
tekintetében történő végrehajtásáról

2008/896/EK bizottsági határozat

2008/946/EK bizottsági határozat

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1554
VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2010/221/EU
HATÁROZATA

2009/177/EK bizottsági határozat

