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• a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 
víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 2006/88/EK tanácsi 
irányelv
• a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és 
közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő 
végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról szóló 1251/2008/EK bizottsági rendelet
• a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek és területi 
egységek betegségtől mentes minősítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2009/177/EK bizottsági határozat
•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 szóló 2010/221/EU 
bizottsági határozat

Európai Uniós 
joganyag



• a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozó 
létesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2008/392/EK bizottsági határozat
• a 2006/88/EK irányelvnek a felügyeleti és diagnosztikai módszerekre vonatkozó követelmények tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2015/1554/EU bizottsági határozat
• a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó 
iránymutatásokról szóló 2008/896/EK bizottsági határozat
• a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2008/946/EK bizottsági határozat

Európai Uniós 
joganyag



• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv)
• a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény
• a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
• a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 
29.) FVM rendelet
• az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

Hazai 
jogszabályok



• a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
• az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
• a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, 
értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet

Hazai 
jogszabályok



Víziállat-
egészségügyi
tevékenység

• Valamennyi gazdaságban a tenyésztés típusának megfelelő, kockázatalapú 
állat-egészségügyi felügyeleti rendszert kell alkalmazni, melyhez képesített 
víziállat-egészségőr is igénybe vehető

a gazdaságokban bármely, megnövekedett arányú elhullás
a 3. számú mellékletben felsorolt . Ún. „jegyzékbe foglalt betegségek” (EHN, VHS, 
IHN, KHV, ISA) felderítése

• Az állat-egészségügyi felügyeleti rendszer keretében végzett vizsgálatok 
célja az állatok egészségügyi állapotának ellenőrzése, víziállat-egészségügyi 
tanácsadás a víziállat-tenyésztő vállalkozások üzemeltetői számára és 
szükség esetén a szükséges állatorvosi intézkedésekről való gondoskodás.
• 2006/88/EK irányelv III. melléklet B. része tartalmazza a felügyelet 

gyakoriságára vonatkozó, az érintett övezet vagy területi egység 
egészségügyi állapotán alapuló előírásokat (127/2008. FVM rendelet 2. 
számú melléklet B. része is tartalmazza)



Felügyeleti és vizsgálati tevékenységek a gazdaságokban



Kockázati 
szintek

• magas kockázatú gazdaság:
Nagy a kockázata a betegségek átterjedésének (más gazdaság, vadon 
élő)
magas biomassza, alacsony vízminőség
továbbtenyésztésre vagy állománypótlásra értékesít élő víziállatokat

• közepes kockázatú gazdaság:

közepes a kockázata a betegségek átterjedésének
közepes biomassza és vízminőség 
főként emberi fogyasztásra értékesít élő víziállatokat 

• alacsony kockázatú gazdaság:
alacsony a kockázata a betegségek átterjedésének 
alacsony biomassza, jó vízminőség
kizárólag emberi fogyasztásra értékesít élő víziállatokat.



Célzott 
felügyelet

a) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság (2015. április 1-jétől megyei kormányhivatal 
ÉlbNT vagy ÉlbF Főosztálya) által vagy az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság helyett más 
képesített víziállat-egészségőr által végzett rutinvizsgálat,
b) előírt minták vétele a tenyésztett víziállatokból és azok 
meghatározott módszerekkel meghatározott kórokozó(k) 
tekintetében végzett vizsgálata,
c) meghatározott betegségek vagy bármely 
megnövekedett mértékű pusztulás bekövetkeztének vagy 
gyanújának azonnali kötelező bejelentése.



Víziállat-
egészségügyi 
tevékenység

127/2008. FVM rendelet 16. § előírásai : A tenyésztett víziállatokat belföldön 
tenyésztés, továbbtartás és állománypótlás céljából  csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha – az V. fejezetben megállapított rendelkezések betartása mellett 
– előzetes helyszíni szemle alapján a képesített víziállat-egészségőr 

a) víziállat-egészségőri igazolás (a rendelet 8. melléklete) I-III. részének adattartalmával 
megegyező igazolást ad ki arról, hogy:

- betegségre utaló elváltozást nem mutatnak,
- az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol nem állt fenn ismeretlen eredetű 

megnövekedett arányú elhullás az elmúlt 30 napban,
- tudomása szerint állományában a KHV betegség vírusát nem mutatták ki és nem 

állapították meg az ezen kórokozók által okozott betegséget,
- az állatokat a szállítást megelőző 24 órán belül megvizsgálta és állategészségügyi 

szempontból szállításra alkalmasnak találta
b) fogékony fajok esetében a szállítólevélhez és a víziállat-egészségőri igazoláshoz csatolja 

a KHV kimutatására irányuló, az NRL (Nemzeti Referencia Laboratórium, NÉBIH ÁDI 
Budapest) által a víziállat-tenyésztő vállalkozás költségére egy éven belül elvégzett 
diagnosztikai vizsgálatok negatív eredményét tartalmazó dokumentumnak az általa aláírt 
másolatát és a víziállat-egészségőri igazolás III. részében feltünteti az eredményközlő 
iktatószámát és dátumát.

Részvétel a víziállatok belföldi szállításával kapcsolatos igazolások kiállításában - víziállat-
egészségőri igazolás



Víziállat-
egészségügyi 
tevékenység 127/2008. FVM rendelet 19. § (3) bekezdésének előírásai 

Emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából történő belföldi forgalomba 
hozatal
Állattartói nyilatkozat (élelmiszerláncra vonatkozó információ)
Víziállat-egészségőri igazolás I . és II. részének adattartalmával megegyező igazolás

127/2008. FVM rendelet 20. § (3) bekezdésének előírásai 
Előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából történő belföldi forgalomba hozatal
Állattartói nyilatkozat (élelmiszerláncra vonatkozó információ)
Víziállat-egészségőri igazolás I . és II. részének adattartalmával megegyező igazolás

Részvétel a víziállatok belföldi szállításával kapcsolatos igazolások kiállításában - víziállat-
egészségőri igazolás



Víziállat-
egészségőri 
igazolás 
tömb,

Állattartói 
nyilatkozat 
tömb

• Nyomda feladatok: NÉBIH (szigorú számadású 
nyomtatványok)
• Igénylés - a területileg illetékes megyei kormányhivatal 
élelmiszerláncért felelős főosztályain:

Egyszerre 1-1 darab víziállat-egészségőri igazolás és állattartói 
nyilatkozat igényelhető személyenként

Víziállat-egészségőri tevékenység végzésére jogosultságot adó bizonyítvány 
bemutatása

Ingyenes
• 50 lap/tömb, 3 példányos
• Példányok sorsa:

Eredeti példány – Szállítmánnyal kell küldeni
Másolati példány – Származási gazdaságban marad
Tőpéldány – Kiállítónál (víziállat-egészségőrnél) marad



Bejelentési 
kötelezettség 
alá tartozó 
víziállatokat 
érintő 
betegségek

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész
1. Bonamia exitiosa-fertőzés (puhatestűek-osztrigák)
2. Bonamia ostreae-fertőzés (puhatestűek-osztrigák, kagylók)
3. Járványos vérképzőszervi elhalás (Epizootic haematopoietic necrosis, EHN)
4. Koi herpesz vírus betegség (Koi herpes virus (KHV) disease)
5. Lazacok fertőző vérszegénysége (Infectious salmon anaemia, ISA)
6. Marteilia refringens-fertőzés (puhatestűek-osztrigák, kagylók)
7. Microcytos mackini-fertőzés (puhatestűek-osztrigák)
8. Perkinsus marinus-fertőzés (puhatestűek-osztrigák)
9. Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (Infectious haematopoietic 
necrosis, IHN)
10. Pisztrángok vírusos vérfertőzése (Viral haemorrhagic septicaemia, VHS)
11. Pontyfélék tavaszi virémiája (Spring viraemia of carp, SVC)
12. Taura-szindróma (Taura syndrome, rákok)
13. White spot-betegség (White spot disease, WSD – rákok - Decapoda család)
14. Yellowhead-betegség (Yellowhead disease – rákok - garnélák)



Járványos 
vérképző-

szervi elhalás 
(EHN)

Fogékony fajok: szivárványos pisztráng (Oncorhynchus 
mykiss) és sügér (Perca fluviatilis)

Kórokozó átvivő fajok: pettyes busa (Aristichthys nobilis), 
ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), 
közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér 
busa (Hypophthalmichthys molitrix), domolykó (Leuciscus 
spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg 
(Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca)

Fogékony és kórokozó átvivő fajok



Koi herpesz 
vírus 

betegség 
(KHV)

Fogékony fajok: közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus 
carpio)

Kórokozó átvivő fajok: nincs

Fogékony és kórokozó átvivő fajok



Lazacok 
fertőző 

vérszegény-
sége (ISA, az 
ISAV vírus-
nemzetség 

HPR-deletált 
genotípusával 
való fertőzés)

Fogékony fajok: szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), 
atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és sebes pisztráng (S. trutta)

Kórokozó átvivő fajok: nincs

Fogékony és kórokozó átvivő fajok



Pisztrángfélék 
fertőző 

vérképző-
szervi 

elhalása 
(IHN)

Fogékony fajok: Ketalazac (Oncorhynchus keta), kisutch-lazac (O. kisutch), 
Oncorhynchus masou, szivárványos pisztráng (O. mykiss), Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus rhodurus, királylazac (O. tshawytscha) és atlanti-óceáni lazac 
(Salmo salar)
Kórokozó átvivő fajok: Viza (Huso huso), vágótok (Acipenser gueldenstaedtii), 
kecsege (Acipenser ruthenus), sőregtok (Acipenser stellatus), közönséges tok 
(Acipenser sturio), szibériai tok (Acipenser Baerii), pettyes busa (Aristichthys 
nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), közönséges ponty 
és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), 
domolykó (Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg 
(Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca), afrikai harcsa (Clarias 
gariepinus), harcsafélék (Ictalurus spp.), fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), 
pettyes harcsa (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), süllő 
(Sander lucioperca), lesőharcsa (Silurus glanis), atlanti laposhal (Hippoglossus 
hippoglossus), érdes lepényhal (Platichthys flesus), atlanti tőkehal (Gadus 
morhua), foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus), folyami rák (Astacus 
astacus), jelzőrák (Pacifastacus leniusculus), vörösrák (Procambarus clarkii)

Fogékony és kórokozó átvivő fajok



Pisztrángok 
vírusos 

vérfertőzése 
(VHS)

Fogékony fajok: Hering (Clupeaspp.), marénák (Coregonus sp.), csuka (Esox lucius), foltos tőkehal 
(Gadusa aeglefinus), csendes-óceáni tőkehal (G. macrocephalus), atlanti-óceáni tőkehal (G. morhua), 
csendes-óceáni lazac (Oncorhynchusspp.), szivárványos pisztráng (O. mykiss), Onos mustelus, sebes 
pisztráng (Salmo trutta), rombuszhal (Scophthalmus maximus), spratt (Sprattus sprattus), pénzes pér 
(Thymallus thymallus) és Paralichthys olivaceus

Kórokozó átvivő fajok: Viza (Huso huso), vágótok (Acipenser gueldenstaedtii), kecsege (Acipenser 
ruthenus), sőregtok (Acipenser stellatus), közönséges tok (Acipenser sturio), szibériai tok (Acipenser 
Baerii), Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), 
közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), domolykó 
(Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) és compó 
(Tinca tinca), afrikai harcsa (Clarias gariepinus), csuka (Esox lucius), harcsafélék (Ictalurus spp.), fekete 
törpeharcsa (Ameiurus melas), pettyes harcsa (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), 
süllő (Sander lucioperca), lesőharcsa (Silurus glanis), tengeri sügér (Dicentrarchus labrax), Morone 
chrysops x M. saxatilis, nagyfejű tengeri pérhal (Mugil cephalus), vörös árnyékhal (Sciaenops ocellatus), 
sashal (Argyrosomus regius), közönséges umbrahal (Umbrina cirrosa), tonhal (Thunnus spp.), kékúszójú 
tonhal (Thunnus thynnus), fűrészesfogú sügér (Epinephelus aeneus), bronzsügér (Epinephelus 
marginatus), szenegáli nyelvhal (Solea senegalensis), közönséges nyelvhal (Solea solea), közönséges 
vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), fogasdurbincs (Dentex dentex), aranydurbincs (Sparus aurata), 
abroncsos keszeg (Diplodus sargus), nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), vörös tengeri 
sügér (Pagrus major), Diplodus vulgaris, pettyes keszegdurbincs (Diplodus puntazzo), kétsávos 
gyűrűskeszeg (Diplodus vulgaris), rózsaszín durbincs (Pagrus pagrus), Tilápia spp (Oreochromis)

Fogékony és kórokozó átvivő fajok



Pontyfélék 
tavaszi 

virémiája 
(Spring 

viraemia of 
carp, SVC)

Fogékony fajok: közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus 
carpio), keresztes ponty (Carassius carassius), fehér busa 
(Hypophthalmichthys molitrix), pettyes busa (Aristichthys 
nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász
(Carassius carassius), amur (Ctenopharyngodon idellus), 
dévérkeszeg (Abramis brama), valamint compó (Tinca 
tinca) és jász (Leuciscus idus)

Kórokozó átvivő fajok: szürke harcsa (Silurus glanis), 
(további megerősítésre vár: szivárványos pisztráng (O. 
mykiss), nílusi tilápia (Sarotherodon niloticus))



Tagállamok 
állategész-
ségügyi
státuszára 

vonatkozó 
információk

2009/177/EK bizottsági határozat (VHS, IHN, KHV, ISA)

2010/221/EU bizottsági határozat (SVC)
Magyarország  teljes területe SVC-től mentes

2010/761/EU bizottsági határozat

Magyarország  teljes területe ISA-tól mentes
2009/177/EK bizottsági határozat

Magyarország teljes területén Európai Bizottság által jóváhagyott  KHV 
felügyeleti program működik

2010/171/EU bizottsági határozat



Teendő 
víziállatokat 
érintő 
betegség 
gyanúja 
esetén

•gyanú: több mint a napi 2 %-ot meghaladó mértékű elhullás
•értesítés a szokásos értesítési láncolaton keresztül (állattartó – szolgáltató 
állatorvos/víziállat egészségőr – hatósági állatorvos)
• helyi zárlat elrendelése
•Járványügyi nyomozás
• hatósági mintavétel (150 hal – laborral egyeztetni!)
•Ha a gazdaságban egymástól járványügyi szempontból elkülönülő több tóban is 
vannak tünetet mutató – minden tóban le kell venni 150 db halmintát
• A tünetmentes, de fertőzöttségre gyanús tavakban (nem zárható ki a 
fertőződés) – 30 db a mintavételi alap fogékony fajokból
•A járványügyi vizsgálat eredményének megállapításáig az érintett állományból 
tenyésztett víziállatokat csak a járási főállatorvos engedélyével lehet másik, 
betegség által érintett gazdaságba vagy közvetlen vágásra szállítani. 
(melléktermék ártalmatlanítása)
•Az elpusztult víziállatokat a járási főállatorvos engedélyével, kizárólag 
diagnosztikai célra vagy ártalmatlanítás céljából szabad elszállítani a 
gazdaságból.



Teendő 
víziállatokat 
érintő 
betegség 
megállapítása 
esetén

•élelmiszerlánc-biztonságért felelős főosztály a betegség által érintett vízgyűjtő 
övezetre a csatlakozó vízfolyásokon KHV és SVC esetén legalább 3 km távolságig, 
amennyiben a járványügyi egység területe nagyobb ennél, akkor annak teljes 
területén elszigetelési területet jelöl ki (egzotikus betegség és ISAV esetén 5 km 
védő és 10km megfigyelési)
•Azokat a tenyésztett víziállatokat, amelyek elérték a kereskedelmi méreteket és 
nem mutatják a betegség klinikai tünetét, a járási főállatorvos rendelkezésére és 
felügyelete mellett le lehet vágni, emberi fogyasztás céljára fel lehet dolgozni és 
forgalomba lehet hozni (szállítás zárt edényzetben: „Fertőzött helyről származó 
szállítmány” felirat) – engedélyezett feldolgozó, külön vízkezelő rendszerrel
•Az elhullott halakat, a betegség klinikai tüneteit mutató élő halakat 
áftalmatlanítani kell (ATEV)
•A járási főállatorvos engedélyezheti, hogy a kereskedelmi méretnél kisebb, de 
klinikailag egészséges állatokat – mielőtt emberi fogyasztásra leölnék – piaci 
méretűvé neveljék vagy a betegséggel fertőzött más övezetbe vagy területi 
egységbe vigyék (EGZOTIKUS BETEGSÉG ESETÉBEN EZ NEM ALKALMAZHATÓ)



Takarítás, 
fertőtlenítés, 
újratelepítés

•tenyésztett víziállatok elhullása, lehalászása és elszállítása után, a víz 
fertőtlenítését és lebocsátását követően a meder- vagy 
medencefeneket ki kell szárítani és fertőtleníteni kell
•A járműveket, a halászati eszközöket, a gumicsizmákat, 
vászonneműket és kötényeket is fertőtleníteni!
•A gazdaság újratelepítése: a járási hivatal engedélyezi a tisztítási és 
fertőtlenítési műveletek befejezését követő 30 nap után. (betegségre 
nem fogékony faj telepítése kockázatbecslés alapján azonnal is 
engedélyezhető)
•helyi zárlat feloldása ( fertőtlenítést követően)
•elszigetelési terület feloldása (ha már nincs helyi zárlat alatt álló 
gazdaság)



Eljárás 
horgásztavak-
ban 
megállapított 
fertőzés 
esetén

•helyi zárlat (fogékony hal nem vihető ki, nem telepíthető be)
•(elszigetelési terület, ha van kapcsolata természetes vizekkel)
•hatósági mintavétel
•Horgászok felszerelésének fertőtlenítése
•ha a víz leereszthető: ld. gazdaság
•ha nem lehalászható ill. leereszthető: legalább 2 negatív 
mintavétel 2 eltérő szezonban kell a helyi zárlat feloldásához



Járványügyi 
helyzet 
Magyar-
országon

•A felügyeleti program első 2 évében pozitív eset nem 
volt.
•2012-ben 2 pozitív eset fordult elő Pest ill. Veszprém 
megyében.
•2013-ban 3 pozitív eset volt, 2 Pest  és 1 Baranya 
megyében.
•2014-ben   2 pozitív eset volt, Somogy és Komárom-
Esztergom megyében.
•2015-ben nem volt pozitív eset. 
•2016-ban 4 pozitív eset, Fejér, Győr, Somogy és 
Veszprém megyékben.
•2017-ban 2 pozitív eset, Békés és Pest megyékben.



A 
tenyésztett 
víziállatok 
forgalomba 
hozatalának 
általános 
követelmé-
nyei

Közösségen belül tenyésztés és állománypótlás céljából történő forgalomba 
hozatal

2006/88/EK irányelv III. melléklet A. rész: 



A 
tenyésztett 
víziállatok 
forgalomba 
hozatalának 
általános 
követelmé-
nyei

Közösségen belüli szállítás

Tenyésztési és állománypótlási célú forgalomba hozatal
1251/2008/EK rendelet II. melléklet A. részében foglalt 
bizonyítvány minta

TRACES rendszeren keresztül
350/2011 (1251/2008) Tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba, nyílt 
díszállattelepekre és állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok forgalomba hozatala

Emberi fogyasztás céljából történő forgalomba hozatal
1251/2008/EK rendelet II. melléklet B. részében foglalt bizonyítvány minta

TRACES rendszer keresztül
350/2011 (1251/2008) Emberi fogyasztásra szánt víziállatok és az azokból származó 
termékek forgalomba hozatala

Vízi díszállatok szállítása zárt díszállattelepre
A fogadó tagállam TRACES  rendszeren keresztüli értesítése



A 
tenyésztett 
víziállatok 
forgalomba 
hozatalának 
általános 
követelmé-
nyei

3. országból történő szállítás
1251/2008/EK rendelet 10. cikk

Tenyésztési célra, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatokat 
kizárólag a III. mellékletben felsorolt harmadik országokból lehet a Közösségbe behozni.
1251/2008/EK rendelet IV. melléklet A. részében foglalt bizonyítvány minta

1251/2008/EK rendelet 12. cikk
Emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatokat és azokból származó termékeket 
kizárólag olyan harmadik országokból lehet a Közösség területére behozni, amelyek 
szerepelnek a 854/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésével összhangban összeállított 
jegyzéken

Kategória szerint: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
Ország szerint: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
2074/2005/EK rendelet VI. mellékletének IV. függelékében foglalt bizonyítvány 

1251/2008/EK rendelet 11. cikk
Zárt díszállattelepre szánt vízi díszállatok a III. mellékletben felsorolt harmadik országokból, 
harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből lehet a Közösségbe 
behozni (tagjai az Állat-egészségügyi Világszervezetnek (OIE) vagy szerepelnek a III. 
mellékletben található jegyzékben, és hivatalos megállapodást kötöttek az OIE-vel arról, 
hogy rendszeresen tájékoztatják az OIE tagjait a területükön fennálló állat-egészségügyi 
helyzetről)
1251/2008/EK rendelet IV. melléklet B. részében foglalt bizonyítvány minta

A tervezett szállítással kapcsolatos állásfoglalás bármikor kérhető a megyei 
KH élelmiszerláncért felelős főosztályaitól vagy a NÉBIH-től



Halgazdasá-
gok 
regisztrációs 
lapjai

• 2008/392/EK bizottsági határozat és 2006/88/EK irányelv 6. cikke 
• a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról elektronikus 
hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal
• Formula: 2008/392/EK bizottsági határozat I. melléklete
• Víziállat-tenyésztő létesítmény adatai, tartott fajok, elismert 
egészségügyi állapot, gazdaság típusa, termelési profil, kapacitás 
adatok
• Magyarországi víziállat-tenyésztő vállalkozások adatai:

http://portal.nebih.gov.hu/-/a-2006-88-ek-iranyelv-59-
cikke-szerint-eloirt-informaciok-magyarorszagi-halastavakrol
Tagállamok víziállat-tenyésztő vállalkozásainak adatai:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/in
dex_en.htm



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET!


