
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS! 

brucellózistól való mentes minősítés fenntartásának feltételeiről 

Ezúton tájékoztatjuk a településen valamennyi szarvasmarhatartót, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FE-02/ÉÁO/01321-1/2017. számú tájékoztatása alapján, 

a brucellózistól mentes minősítésű szarvasmarha-állomány csak abban az esetben 

őrizheti meg a mentes minősítést, ha az állatállomány vizsgálata az egyes Brucella 

fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II.14.) FVM rendelet 

1. számú melléklete 2. pontjában foglaltak szerint időben megtörténik: 

 

„2. A szarvasmarha-állomány a brucellózistól hatóságilag mentes minősítését 

megőrzi: 

 

a) ha az összes 24 hónaposnál idősebb egyed vérmintájának szerológiai 

vizsgálatát évenként negatív eredménnyel elvégzik a 4. számú melléklet 

szarvasmarha brucellózisra vonatkozó fejezete szerint; vagy 

 

b) ….. a 4. számú melléklet szarvasmarha brucellózisra vonatkozó fejezete 

szerint végrehajtott alábbi vizsgálati eljárások egyike negatív eredményt adott: 

(i) három, legalább 3 hónapos időközönként, tejmintával végrehajtott 

gyűrűpróba, 

(ii) három, legalább 3 hónapos időközönként, tejmintával végrehajtott ELISA-

próba, 

(iii) két, legalább 3 hónapos időközzel, tejmintával végrehajtott gyűrűpróba, 

melyet legalább hat hét múlva egy, a IV. 1. pontban leírt szerológiai próba követ, 

(iv) két, legalább 3 hónapos időközzel, tejmintával végrehajtott ELISA-próba, 

amelyet legalább hat hét múlva egy, a IV. 1. pontban leírt szerológiai próba követ, 

(v) két szerológiai próba, legalább 3 hónapos, de nem több mint 12 hónapos 

időközzel; 

 

c) ha a mentessé nyilvánítás óta az állományba csak brucellózistól hatóságilag 

mentes állományból származó állatot szállítottak be és a 12 hónaposnál idősebb 

szarvasmarhák vérsavójának a 4. számú melléklet szarvasmarha brucellózisra 

vonatkozó fejezete szerint végrehajtott agglutinációs próbája 30 NE/ml-nél 

alacsonyabb értéket adott, vagy az Európai Bizottság által ezzel egyenértékűnek 

elfogadott bármelyik próbában negatívan reagált az állományba való beállítás 

előtti 30 napon belül, vagy a beállítás utáni 30 nap elteltét követően; 

 

d) ha a beszállított állat nem rendelkezik a beállítást megelőző 30 napon belül 

még a származási állományban elvégzett vizsgálat negatív eredményével, akkor 

olyan módon kell fizikailag elkülöníteni az állomány egyéb állataitól, hogy 

azokkal, amíg negatívitása nem bizonyított, közvetlen vagy közvetett módon ne 

érintkezhessen.” 

 

 

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 


