TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!
A közelmúltban történt lovak fertőző kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos események,
megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótart6k
részére. A tájékoztatás célja elsősorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt
kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztály
(továbbiakban: Hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb
eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.
A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és
kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a
tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása
veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.
Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: „Ha a vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul,
akkor az állat fertőzöttségre gyanússá válik A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásai
alapján ci fertőzöttségre gyanús állatot cl kell különíteni, ás hatósági megfigyelés alá kell
vonnL A vele együtt tartottfogékony állatokat isforgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell
j7gyelni, további laboratóriumi vizsgálatnak kell alá vetnL
Ha a további vizsgálatok ci betegséget megállapítják, akkor az állatot állami kártalanítás
mellett le kell ölnL A betegséget gyógyítani nem lehet. A forgalmi korlátozás a betegség
kizárása esetén oldható feL” (forrás: htty:,’/yortal. nebih.gov.h Wweb/guest/-/amit-erdemes
tudni-a-lovak-fertozo-kevesverusegerol)
A fertőzött állatok nem Ryó~yulnak meg, így veszélyt jelentenek fajtársaikra, illetve egyéb
egypatásokra. A fertőzött állat ugyanis a tünetmentes időszakában is ürítheti a vírust egészen
élete végéig.
Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása
elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (ló, szamár, öszvér).

I.

REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG:

A 119/2007. (X. 18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok
országos nyilvántartásí rendszeréről szóló FVM rendelet 4. ~ (1) bekezdés c) pontja
értelmében: „Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell
tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot
tartanak.”

Élelmiszerlánc-biztonsági. Növény-és Talajvédelmi Főosztály
Állategészségügyi Osztálya
1135 Budapest. Lehel u. 43.47.
Telefon: (061)329-7017 Fax: (061) 350.6117
E-mail: pest.elelmiszer~nebih.gov.hu Web: http:/twww.kormanyhivatal.hu/hU/Pest

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentése a
www.enar.hu honlapról letölthető űrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehető meg.
~

II.

LÓ-AZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet 1* (1)
bekezdése azt írja, hogy „a nem törzskönyvezett l4féléket transzponderrel meg kell jelölnL
Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellen
kiegészítőjelleggel végezhető
(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként
alkalmazható, a NÉBIH általjóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés
mellett a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő jelleggel végezhető Amennyiben a
töriskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történő
megjelölés kötelező
4j (1) Azonosítatlan loféle egyedeforgalomba nem hozható.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása
kötelező, az adás-vétel során az új tulajdonosra történő átírást kezdeményezni kell, a ló
szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.
A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott adatokat
tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza az azonosító adatokon kívül, az
állategészségügyi státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan további
információt a 110/2013 (IV.9) Korm.rend. nyújt.
Ana a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési
kötelezettségét a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről szóló törvény 45. * (1) bekezdés h)
pontja értelmében a „hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.
45/A * (2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes
személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.”
A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Főváros és Pest megye területén Abay Pál megyei
lótenyésztési felügyelőnél (70/319-5716) kérelmezhető.
http://www.mlosz.hu/szovetseWdol~ozoink/

III.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETFSÉG

Minden fél évnél idősebb lófélének kötelezően rendelkeznie kell 3 éven belüli
takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati
eredménnyel.
Lovasversenveng lóversenven részt vevő, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről
más helyre szállítanak:
évente kell, hogy FKV-re szűn’e legyenek,
valamint 3 évente takonykórra.
-

-

A fedezőmének esetében pedig kötelező:
évente kétszer a takonykór szűrés;
évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél), természetes fedeztetésnél 30
napnál nem régebben és sperma gyűjtés ideje alatt 120 naponként;
évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra
idény előtt.
-

-

-

Fentiekben részletezett kötelező vérvizsgálatokról a 41/1997 (V.28.) az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 6 1/2002 (VIII. 1) az egyes állatok szaporításának, a
szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi
feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (11.4) a ló fertőző arteritise elleni
védekezésről szóló FVM jogszabály rendelkezik.
Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkező, tehát tisztázatlan állategészségügyi
státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény 63. * (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerláne-felüuveleti
bírsáfot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló
tartása esetén bejelentési betegség (például fertőző kevésvérűség) előfordulásakor a
lótartót a hatóságnak mindennemű állami kártalanításból ki kell zárnia.
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