
Baromfi Szalmonellózis elleni védekezés Nemzeti Programjába történő 

bejelentkezés nyilvántartásba vétele 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A telephely szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 

2. az állattartó telep adatai, 

3. a baromfi állatállomány hasznosítási iránya. 

 

Becsatolandó irat: Járványügyi intézkedési terv 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: A járványügyi intézkedési tervet a járványvédelem általános 

szabályai, a jó higiéniai gyakorlat és a vonatkozó hazai és uniós jogi aktusok szerint 

kell kidolgozni. 

A tervnek tartalmaznia kell legalább az új állomány betelepítésekor, illetve az új 

keltetőtojások keltetőbe helyezésekor elvégzendő megelőző intézkedések (pl. 

takarítás, fertőtlenítés stb.) körét, a rendszeres kártevőirtási tervet és az általános 

járványügyi higiéniai intézkedések körét (pl. személyi higiéniai szabályok, az 

állatforgalommal kapcsolatos higiéniai feltételek, az állati eredetű melléktermék 

kezelésének szabályai, az állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai, 

az ivóvíz- és takarmányhigiéniai szabályok, saját takarmánykeverő üzem esetén 

külön kitérve a gazdaságon belüli takarmányhigiéniai intézkedésekre). 

A járványügyi intézkedési tervnek tartalmaznia kell a szalmonellózis felderítésére 

szolgáló vizsgálati programot is (mintavételi terv). 

A Szalmonellózis elleni védekezés Nemzeti Programjában a védekezés kötelező: 

a) valamennyi tenyészpulyka-állományban, 

b) a legalább 250 egyedből álló házityúk tenyészállományban, 

c) a legalább 50 egyedből álló házityúk tojóállományban 

d) valamennyi házityúk brojler- és hízópulyka-állományban, a regisztrált kistermelők 

állományai kivételével. 

https://epapir.gov.hu/


 

A védekezés önkéntes: 

a) a keltetőüzemet üzemeltető vállalkozók részére, 

b) a 250 egyednél kevesebb egyedből álló házityúk tenyészállományban, 

c) az 50 egyednél kevesebb egyedből álló házityúk tojóállományban, 

d) a fentieken kívüli állatfajok, állományok, illetve hasznosítási irányok 

vonatkozásában 

 

A védekezésre kötelezett, illetve a védekezést önkéntesen vállaló vállalkozónak a 

baromfiállomány, illetve keltetőüzem magánállatorvosi felügyeletét ellátó állatorvos 

által ellenjegyzett járványügyi intézkedési terv benyújtásával kell a nemzeti 

ellenőrzési programokban való részvételre jelentkeznie a telephelye szerint illetékes 

járási állategészségügyi hivatalnál, amely a vállalkozókat nyilvántartásba veszi, erről 

határozatot hoz. A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a 

határozatban részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 

A járványügyi intézkedési tervet a járási állategészségügyi hivatalhoz kell benyújtani, 

házityúk tenyész- és tojóállomány esetében minden betelepítéskor, házityúk brojler-

állomány és hízópulyka-állomány esetében az adott év első termelési ciklusába 

tartozó állomány betelepítésekor. 

 

Ügymenet:   

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A vállalkozás nyilvántartásba vétele-határozat hozatal. 

3. A járványügyi intézkedési terv értékelése, és annak elfogadásáról vagy 

elutasításáról határozati döntés. 

Amennyiben az értékelés során a járási állategészségügyi hivatal a tervet 

elégtelennek ítéli, 30 napos határidő megjelölése mellett annak módosítására szólítja 

fel a vállalkozót. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 

 Ákr. 

 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


