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KüzdELMEs IdőszAK 
2021
A 2021-es év sok kellemetlen 
meglepetéssel szolgált a termelő 
vállalatok számára. A gazdálkodást 
nagy mértékben nehezítették a 
VILÁGJÁRVÁNY ÁLTAL OKOZOTT, 
vagy arra fogott ÁRUHIÁNYOK , és 
ÁREMELKEDÉSEK sokasága.

Soha nem látott, korábban elképzelhetetlennek tűnő 
problémák adódtak a mindennapok során. Ezt tetézi 
az energia szektorban bekövetkező teljes káosz. A gáz- 
és villamosenergia árak év közepétől háromszorosára 
emelkedtek, így az új szerződések előre nem látható mó-
don alakítják át a költségeinket.

Mindezek ellenére a Bábolna TETRA 2021-ben is 
folytatta a tervezett fejlesztéseinek végrehajtását. Év 
elején akkreditáltuk a kibővített, felújított mikrobioló-
giai, ELISA és PCR laboratóriumunkat, melynek magas 
színvonalú szolgáltatásai immár partnereink számára is 
elérhetőek. A laboratórium teljes területét építészetileg 
átalakítottuk, új eszközöket szereztünk be és növeltük a 
részleg létszámát is.

A kapacitásainkat is tovább bővítettük. Egyik szü-
lőpár telepünkön új technológiát építettünk be, valamint 
két uraiújfalui nevelő telepünkön lecseréltük az etető 
rendszereket.

Egy több éve tartó energetikai beruházási progra-
munk szintén ebben az évben ért véget. Ennek során 9 
telepen világítás korszerűsítést, fűtés korszerűsítést haj-
tottunk végre, valamint egy tojótelepen 35 kWp-es nape-
lem rendszert üzemeltünk be. 

Igyekszünk odafigyelni a munkakörülmények javí-
tására is, ennek okán új szociális épületet építettünk egy 
régi nevelőtelepünkön, hogy a telepen dolgozó kollégá-
ink jobb, szebb munkakörnyezetben dolgozhassanak.

Folyamatosan zajlanak kisebb állagmegóvó átépíté-
sek, többek között kicseréltük a Bábolna melletti pedig-
ré telepünk tetejének héjazatát, valamint felújítottuk két 
régi építésű baromfi telepünk teljes villamos hálózatát. 

A tulajdonunkban lévő, telepekre vezető útjainkat 
is karban kell tartanunk, különösen azokat, ahol napi 
rendszerességgel keltetőtojást szállítunk. Ennek érdeké-
ben egy tojó telepre vezető 150 méteres útszakaszt idén 
újra aszfaltoztunk. Szabó ÁdÁm stratégiai igazgató

Szabó ÁdÁm

Őszintén szólva nem hiszek abban, hogy a világ régi 
rendje lassan helyreáll, így a következő évben is küzdel-
mes, kemény időszakra készülök, ezen körülmények kö-
zött kell tovább fejlődnünk, előre haladnunk. 
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A BÁBOLNA TETRA KfT. Európa szívéből, egy kis 
vas megyei faluból, ahol a tojóhibrid tenyésztésének 
a központja található, 4 KONTINENSRE – Európa, 
Afrika, Ázsia és Észak-Amerika – SZÁLLíT MÁR 
RENDSZERESEN. A növekvő érdeklődés, az 
exponenciálisan bővülő üzleti kapcsolatok és a globális 
jelenlét célkitűzése mind arra inspirált bennünket, hogy 
cÉLBA VEGYüK LATIN-AMERIKÁT is. 

FÓKUSZBAN 
LATIN-AMERIKA

Tulajdonképpen nem piacra lépésről beszélünk, hiszen a 90-es években a 
Bábolna TETRA rendszeresen szállított több dél-amerikai országba, neve mind a 
mai napig ismerősen cseng a piaci szereplők fülében. Perui vegyesvállalatán keresz-
tül nagy mennyiségben adott el a helyi nagyszülőállományoktól előállított HARCO 
és TETRA-SL naposcsibéket. Akkoriban Kolumbia volt az egyik legnagyobb piaca a 
cégnek, itt különösen kedvelték a TETRA hibrideket.

A nagy földrajzi távolság miatt azonban idővel ésszerű lépésnek tűnt a dél-ame-
rikai vevőket a kontinens északi részéről, az Amerikai Egyesült Államokban működő 
Centurion Poultry cégen keresztül kiszolgálni. A két vállalat 2009-ben írt alá együttmű-
ködési megállapodást. Ennek eredményeképp létrejött TETRA Americana mind a mai 
napig éves szinten több millió TETRA naposcsibét értékesít ebben a térségben.
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A globálisan tapasztalható de-
mográfiai robbanásnak köszönhetően 
a baromfitenyésztés piaca is folyama-
tosan fejlődik. A világjárvány pedig 
még jobban ráerősített az ön-
ellátásra törekvés tenden-
ciájára. Az ipari méretű 
barom fiüzemek mellett a 
kis családi baromfigazda-
ságok is egyre inkább teret 
nyernek, hiszen ezek a szegé-
nyebb családok számára a legnehezebb 
időkben is megbízható bevételi és élel-
mezési forrást jelentenek.

Dél-Amerika, mint alacsony ter-
melési költségű térség, világszinten 
jelentős szerepet tölt be a baromfiter-
melésben, ami leginkább a nagy ha-
tékonysággal, óriási mennyiségekben 
előállított takarmányalapanyagoknak 
köszönhető. Brazília – USA és Kína 
után – dobogós helyen áll a világ leg-
nagyobb baromfihús termelőinek 
listáján. Mexikó pedig a tojásterme-
lésben tudhatja magáénak a világrang-
lista ötödik helyét. 

Az idei évtől egy vállalaton belüli 
fejlesztésnek köszönhetően új szerve-
zeti keretek között, kiemelten kezeljük 
a tenyészállatok értékesítését, ami a 
korábbiakhoz képest jóval tudatosabb 
piacépítő tevékenységet jelent. Te-
nyészértékesítési stratégiánk egyik fő 
célkitűzése a közép- és dél-amerikai 
piacokra történő szállítások megkez-
dése. Bízunk benne, hogy idővel ismét 
komolyabb szerepet tudunk majd be-
tölteni a térség tenyészbaromfi piacán. 
A tojóhibridek mellett komoly lehető-
ségeket látunk a kettős hasznosítású 
fajták vonatkozásában is, melyek az el-
maradottabb vagy szegénységgel küz-
dő régiókban nagyban hozzá tudnak 
járulni az önellátás biztosításához, a 
nők szerepvállalásához és a szegénység 
csökkentéséhez.

A piacra lépést előkészítő mun-
kálatok már intenzíven folynak. Több 
jelentős latin-amerikai keltetővel, po-
tenciális partnerrel sikerült kapcsolatba 

lépni, és előzetes tárgyalásokat folytatni 
tojó és kettős hasznosítású szülőpár állo-
mányok értékesítéséről. Ezzel párhuza-
mosan az egyeztetések is megkezdődtek 
a NÉBIH bevonásával a főbb célpiacok 
– Kolumbia, Mexikó, Ecuador, Chile és 
Guatemala – hatóságaival a szükséges 
állategészségügyi adatszolgáltatásokról 
és engedélyezési eljárásokról, melyek 
a helyi piacvédő szabályozások miatt 
rendkívül időigényesek.

Bízunk benne, hogy az utazási 
korlátozások fokozatos felszámolá-
sával 2022-ben végre személyesen is 
találkozhatunk potenciális latin-ame-
rikai partnereinkkel. Januárban, az 
Atlantában 2 év kihagyás után ismét 
megrendezésre kerülő IPPE nemzet-
közi baromfiipari szakkiállításon vár-
juk őket, illetve az év során számos 
utazást, kiállítási részvételt tervezünk 
ebben a térségben. 

| KeResKedeleM |

Peru 1998

Peru 1998

Peru 2002

LukÁtS OrSOLya key account manager

Mexikó
Kolumbia
Equador
Peru
Bolívia
Costa Rica

Németország
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Írország
Belgium
Ausztria
Svájc

Litvánia
Szlovákia
Lengyelország

Srí Lanka
Pakisztán
Bangladesh
Nepál
Malajzia 
Thaiföld
Vietnám
Korea
Japán
Kína
IndiaMoldávia

Madagaszkár
Ukrajna
Törökország
Cseh Köztársaság
Oroszország

Algéria
Egyiptom
Líbia
Marokkó
Nigéria
Zambia
Ghána
Uganda
Tanzánia

        Magyarország
       Horvátország
      Bosznia
     Szerbia
    Bulgária
   Macedónia
  Románia
 Albánia
Görögország

TETRA tojóhibridek a világban - 1999

Brazília – USa éS Kína Után – doBogóS 
helyen áll a világ legnagyoBB BaromfihúS 
termelőineK liStáján. mexiKó pedig a 
tojáStermeléSBen tUdhatja magáénaK a 
világrangliSta ötödiK helyét. 

Fotók: Dr. Bajcsy Előd
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A „GINOP-2.3.4-15-2016-00005: Klimatikus változá-
sokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési tech-
nológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minő-
ségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív 
termelési környezetben” című projekt keretében a tojótyú-
kok hőtűrő képességének vizsgálatával, valamint annak 
szelekcióval történő javítási lehetőségével foglalkoztunk, a 
kettőshasznosítású hibridek esetében pedig a kopasznyakú-
ságot okozó gén bevitelének korábban már ismert pozitív 
hatására építettünk. 

A pályázat időtartama alatt vizsgált madarak hőtűrő ké-
pességének szelekciós úton való javítását a Bábolna TETRA 
Kft. különböző telepeinek 11 istállójában végezte, amelyekben 
az épületek belső hőmérsékleti és páratartalmi adatait folya-
matosan mérő és rögzítő készülékeket helyezett el. A mérések 
minden istállóban közel 5 évig, több termelési perióduson 
keresztül zajlottak. Az új hibridek létrehozásához, nemcsak 
a hőstresszel szembeni rezisztenciát sikerült a genetikai cso-
portnak javítani, hanem a termelési mutatók (tojás és húster-
melés) terén is megmutatkozik az elmúlt évek munkájának 
gyümölcse. A projekt futamidejének végével, 2 új termékkel 
bővül a tenyésztőcég portfóliója.

A TETRA TINT esetében egy új 
piaci szegmens, a krémszínű tojásé 

nyílik meg, mely eddig a tenyésztő-
cég számára termék hiányában nem 
volt elérhető. Ez egy nagyon erősen 
növekvő része az étkezési tojáselő-
állításnak bizonyos térségekben.

A TETRA HT, mint hőtűrő 
(HT), színes brojler főként azon régi-
ókban lesz népszerű, melyek klima-
tikus viszonyai igénylik a hőrezisz-
tensebb, kopasznyakú madarakat, 
illetve ahol a helyi fajták kiváltása a 

cél, a hatékonyabb ba-
romfihústermelés érde-
kében. Mivel a Bábolna 
TETRA már értékesít 
a kettőshasznú/színes 
brojler piacra, ezért a meglévő 
értékesítési csatornákon, ennek 
a terméknek a piacra jutását már a 
jelenben realizálhatónak tartja. 

A „2018-1.3.1-VKE-2018-00042: 
A nemzetközi versenyképességet 
fokozó új, hazai nemesítésű to-
jóhibrid kifejlesztése az európai 
prioritások figyelembevételével 
és innovatív szelekciós módszerek alkalmazásával” című 
projekt keretében pedig nem csőrkurtított tojótyúk állo-
mányokban vizsgáltuk a tollcsipkedésből, agresszív viselke-
désből eredő tollkárosodások, illetve elhullások előfordulási 
gyakoriságát, valamint a tollazat állapotának és a madarak 
kondíciójának a kapcsolatát. A pályázat eredménye egy kö-
zépnehéz testű (Rhode Island típusú) barna mészhéjú tojást 
termelő, kimondottan nyugodt vérmérsékletű, agresszivi-
tást nem mutató, különösen a zárttéri, valamint a kifutós al-
ternatív tartásmódra alkalmas, és ilyen körülmények között 
is ellenálló TETRA COUNTRY elnevezésű új tojóhibrid. 

A kutatásfejlesztés egyik fő iránya az volt, hogy a 
TETRA közelebbről megvizsgálja a Rhode Island vonalai-
ban a tollcsipkedésből, agresszív viselkedésből eredő elhul-
lások előfordulási gyakoriságát. A projektben szereplő egye-
dek csőrkurtítás nélkül lettek telepítve.

Eredmények szerint a tyúkok származása jelentős sze-
repet játszott az agresszivitás megjelenésében és kártételé-
ben. Az egyedi adatgyűjtéseknek köszönhetően kiemelhető-
vé váltak azok a kakasok, amelyek utódai között egyáltalán 
nem fordult elő agresszivitásra visszavezethető elhullás,  

Az idei év végén két olyan KONZORcIÁLIS KUTATÁS-fEJLESZTÉSI pROJEKT is zárul, 
amelyekben a Bábolna TETRA Kft. a konzorcium vezetőjeként vagy annak tagjaként 
komoly szerepet vállalt a kitűzött célok elérésének megvalósításában. 

LEGFRIssEBB 
KUTATÁs-FEJLEszTÉsI 
EREdMÉNYEK  
A BÁBOLNA TETRA KFT.-NÉL

TETRA HT

TETRA TINT
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és olyanok, amelyek utódai kizárólag agresszivitásra vissza-
vezethető okból estek ki a termelésből. 

A tenyésztőcég tenyésztési munkájában nagy hang-
súlyt fektet a tollazat állapotára és a testösszetétel (kondíció) 
összefüggésének vizsgálatára is.

A tyúkok tollazatának állapotát 20, 46 és 62 hetes élet-
korban öt különböző testrészen vizsgálta: nyak, mell, szár-
nyak, hát és farok. A különböző testrészek tollazatpontja-
inak összegzésével minden tyúk esetében kiszámította a 
teljes tollazatpontot, ami így 5 és 20 között változhatott.

12

14

16

18

20

22

24

10

To
lla

za
t p

on
ts

zá
m

20

19,4 19,5

16,7

19,7
18,4 19,1

15,3

19,3
17,4 17,5

13,0

18,6

46 62
Életkor (hét)

Vonal 1 Vonal 2 Vonal 3 Vonal 4

1. ábra: Különböző vonalú, nem csőrkurtított tojótyúkok tollazat 
pontszámának alakulása 20, 46 és 62 hetes életkorban

A tojótyúkok testzsírtartalmának élő állapotban tör-
ténő meghatározása érdekében komputer tomográfiás (CT) 
vizsgálatokat végzett, melyek megkezdése előtt a kísérleti 
állatok testsúlyát is minden esetben egyedileg megmérték.

Ezeket az eredményeket az élősúly változásával össze-
vetve a projektben résztvevő kutatók és genetikusok azt ta-
pasztalták, hogy a tollazat állapotának legnagyobb mértékű 
romlása a legkisebb súlygyarapodással járt együtt (1. vonal), 
míg a legkevésbé károsodott tollazatú madarak egyben a 
legjobb súlygyarapodásúak voltak (3. vonal). 

A tollazat állapotához hasonlóan a tyúkok kondíciója 
is az 1. vonalban volt a legrosszabb a kísérlet teljes időszaka 
alatt (2. ábra).
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2. ábra: Különböző vonalú, nem csőrkurtított tojótyúkok szervezeti 
zsírtartalmának alakulása 20, 46 és 62 hetes életkorban

A 3. vonalban ugyanakkor a testzsírtartalom folyama-
tos növekedését lehetett megfigyelni a teljes vizsgálati idő-
szak alatt.

Ezekből az eredményekből jól látható, hogy a legrosz-
szabb állapotú tollazat együtt járt a legrosszabb kondícióval 
(1. vonal), a legjobb állapotú tollazat pedig a legjobb kondí-
cióval (3. vonal).

A szelekciós munkát molekuláris genetikai kutatások 
(genomszekvenálás, MAS), specializált TETRA mikrobio-
lógiai monitoring program kiépítése, szabadtartásos kísér-
leti keresztezések vizsgálata kísérte végig. 

A projekt eredményeként kialakított TETRA COUNTRY 
egy kifejezetten alternatív tartásba javasolt termék, mely 2022 
elejétől lesz elérhető a partnerek számára. 

dr. miLiSitS GÁbOr tudományos főmunkatárs1

PrOf. dr. Sütő zOLtÁn egyetemi tanár1

dr. aLmÁSi anita K+F szakmai elemző2

1Szent István Egyetem, Kaposvári Campus  
H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2Bábolna Tetra Kft..,  
H-2943 Bábolna, Radnóti Miklós u. 16.

KöszönETnyiLVánÍTás
A bemutatott vizsgálatok a GINOP- 2.3.4-15-2016- 

00005 és a 2018-1.3.1-VKE-2018-00042 programok 
támogatásával valósultak meg.
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AZ ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK FeL-
HASZNÁLÁSÁT ReNdeLeTeK TOVÁBB 
KORLÁTOZZÁK MAGYARORSZÁGON ÉS 
2022. JANUÁR 28-TÓL AZ EURÓpAI 
UNIÓBAN

AZ ANTI MIKROBIÁLIs 
szEREK KORLÁTOZÁSA

Az első antibiotikum, a penicillin 1928-as (Alexander 
Fleming 1874-1965) felfedezése nagyon sok ember egészsé-
gét adta vissza, vagy mentette meg az életét. Az antibiotikum 
használat azonban komoly felelősséggel jár. 

Gyógyíthat, de rombolhat is a humán egészségügy és 
az állatgyógyászat területén egyaránt. Új antibiotikumok 
felfedezése, készítmények szabadalmaztatása a korábbi idő-
szakhoz képest jelentősen lelassult, mialatt a kórokozók vál-
toznak, alkalmazkodnak a velük szemben bevetett antibio-
tikumokhoz, rezisztens törzsek alakulnak ki, így a terápia 
hatásossága csökken.

Vytenis Andriukaitis EU biztos már 2018-ban tartott 
előadásának néhány fontos gondolata rávilágít a továbblépés 
lehetőségére és szükségességére:

„Antimikrobiális rezisztencia (AMR) évente 33.000 
ember halálát okozza Európában. E halálesetek nagy része 
elkerülhető lenne, ha felhagynánk az antibiotikumok szük-
ségtelen használatával, valamint a kórházakban és a közös-
ségekben előforduló fertőzéseket jobban diagnosztizálnánk 
és hatékonyabban előznénk meg. Arra kérek tehát minden-
kit, akinek befolyása van a fertőzések megelőzése és kezelése 
terén, hogy megkettőzött erőfeszítéssel lépjen fel az antimikro-
biális rezisztencia jelentette fenyegetettség ellen. A tudatosí-
tás és az ismeretek növelése mellett egyesítenünk kell erőinket, 
és az antimikrobiális rezisztencia elleni fellépésnél az állat - 

egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat és az embe-
ri egészség szempontját együttesen kell figyelembe venni.

2022-től kezdődően tilos lesz az EU-ban antimikrobiá-
lis szereket használni az állatok növekedésének serkentésé-
re, valamint megelőző jelleggel alkalmazni azokat gyógy-
szeres takarmány útján vagy állatok csoportos kezelésére. 
Korlátozások fognak vonatkozni ezenfelül az antimikro-
biális szerek metafilaktikus alkalmazására is, valamint 
egyes antimikrobiális szerek esetében kizárólag az emberi 
felhasználásra lesz lehetőség. Ezen túlmenően uniós beho-
zatal esetén a nem uniós országoknak is be kell tartaniuk 
az antimikrobiális szerek növekedés előidézése céljából tör-
ténő alkalmazásának tilalmát, valamint a kizárólag embe-
ri felhasználásra szánt antimikrobiális szerekre vonatkozó 
korlátozásokat.

Az antimikrobiális rezisztencia egy mikroorganizmus ellen-
állását jelenti egy olyan antimikrobiális gyógyszerrel szemben, 
amelyre eredetileg érzékeny volt. Az antimikrobiális rezisztencia 
természetesen előforduló jelenség, de mértékét nagyban megnöveli 
az antimikrobiális szerek túlzott és nem megfelelő alkalmazása, 
valamint az embereket és állatokat érintő nem megfelelő infekci-
ókontroll és higiéniai gyakorlat. Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központnak (ECDC) és az Antimikrobiális Rezisz-
tencia Együttműködési Csoportnak a közelmúltban a Lancet szak-
lapban megjelentetett tanulmánya szerint az antibiotikumokkal 
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szemben rezisztens baktériumok által okozott halálesetek száma 
2015-ben Európában 33.000-re becsülhető. Az antimikrobiális re-
zisztencia elleni küzdelem nemcsak az egészségre van pozitív ha-
tással, hanem jelentős gazdasági előnyökkel is jár. A Bizottság és 
az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ támo-
gatásával e hónapban közzétett OECD-jelentésben foglalt becslés 
szerint az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítéseink fokozása révén akár évi 4,8 milliárd dollárt is meg-
takaríthatunk Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában.”

A fentiek szellemében a magyarországi jogalkotás az állat-
gyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM rendeletet 
több ponton módosította a 27/2021. (VIII.11.) AM rendelettel.

Az AGRÁRMINIszTER 27/2021. (VIII.11.) AM RENdE-
LETE Az ÁLLATGYóGYÁszATI TERMÉKEKRőL szóLó 
128/2009. (X.6.) FVM RENdELET MódOsÍTÁsÁRóL 
(szemelvények állatorvosok és állattartók figyelmébe)

Élelmiszer-termelő állatok részére akkor engedélyezhe-
tő egy készítmény, ha annak hatóanyaga az adott állatfajra 
engedélyezett, és élelmezés-egészségügyi várakozási idő is 
megállapításra került. A felhasználás előtt a nagy létszámú 
állattartó telep állattartója nyilatkozik a gyógyszer kiskeres-
kedőnek a szolgáltató állatorvos személyéről, FELIR azonosí-
tójáról és a telep tenyészetkódjáról. Vényköteles állatgyógyá-
szati készítmény állatorvosi vényre, vagy az ellátó állatorvos 
által megfelelően kiállított megrendelőre adható ki. Egy 
vényre egy állatorvosi készítmény írható fel, és az egyszeri 
alkalommal adható ki. A felírt mennyiségnek a terápiához 
szükséges legkisebb mennyiségre kell korlátozódnia.

Élelmiszer-termelő állat részére – akkor, ha azt az ál-
lattartó alkalmazza – legfeljebb 7 napi kezelésre elegendő 
antibiotikum hatóanyagú készítmény rendelhető. A vény 3 
példányban kerül kiállításra és 5 évig meg kell őrizni. Ez tartal-
mazza a készítmény nevét, előírt mennyiségét, kiszerelését, a 
kezelendő állatot, vagy állatcsoportot, az adagolási előírást, az 
élelmezés-egészségügyi várakozási időt, az állatorvos aláírását, 
pecsétjét, vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítóját. A 
vényen szerepel a következő szöveg: „a kezeléssel kapcsolatos 
tudnivalókat tudomásul vettem”, alatta az állattartó aláírása, 
neve, címe és a telep tenyészetkódja. A vény bal felső sarkában 
az „Rp.” feltüntetése, a vény sorszáma és a kiállítási dátuma 
kötelező kellék. Az állattartót a kezelést elrendelő állatorvos 
írásban tájékoztatja a használat módjáról, a használatból ere-
dő kockázatokról, valamint az antimikrobiális rezisztenciára 
vonatkozó információkról. A tájékoztatás szakszerűségéért az 
állatorvos, az előírásszerű alkalmazásért és az élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő betartásáért az állattartó felelős.

Az antibiotikum-hatóanyagú állatgyógyászati készít-
mény és gyógyszeres takarmány felhasználására, illetve forgal-
mazására vonatkozó adatokat az állatorvos, az állatgyógyásza-
ti készítmény nagy- és kiskereskedője, valamint a gyógyszeres 
takarmány gyártója a NÉBIH által működtetett elektronikus 
rendszeren keresztül jelenti be, a felhasználó a következő hó-
nap 15-ig, a forgalmazó a következő év március 1-ig.

Élelmiszer-termelő állat esetében 3. és 4. generációs 
cefalosporin, kolisztin és fluorokinolon hatóanyagú állat-
gyógyászati készítmény megelőzés (profilaxis) céljából nem 
alkalmazható. Gyógykezelés és metafilaxis céljából is csak 
akkor, ha az adott állatállományban az elhullott vagy beteg 
állatokból vett mintán elvégzett érzékenységi vizsgálat vagy 

az adott állattartó telep vonatkozásában havi rendszeresség-
gel elvégzett telepi rezisztenciavizsgálat indokolja.

A telepet ellátó állatorvos antibiotikum-csökkentési ter-
vet dolgoz ki a telep számára, amelyet éves önellenőrzés kereté-
ben köteles felülvizsgálni. Végrehajtását az állatorvos felügyeli.

A fenti rendelkezések már most hatályosak, azonban az 
Európai Unió jogszabályi rendszerébe újabb elemek lépnek, 
amelyeket 2022. január 28-tól Magyarországon is kötelező 
alkalmazni. Ezeket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/6 rendelete (2018. december 11.) tartalmazza.

Az EURópAI pARLAMENT És A TANÁcs 2019/6 RENdE-
LETE Az ÁLLATGYóGYÁszATI KÉszÍTMÉNYEKRőL, 
AMELY HATÁLYOs 2022. JANUÁR 28-TóL 
(szemelvények állatorvosok és állattartók figyelmébe)

A rendelet antimikrobiális rezisztencia (AMR) 
ellenes fontosabb intézkedései

Többek között kezeli az AMR jelentette közegészség-
ügyi kérdéskört is. Ebbe tartozik, hogy csökkenteni kell 
a humán és állatgyógyászati készítményekkel szembeni 
AMR kialakulásának kockázatát. Új készítmények engedé-
lyezése során mérlegelni kell azt, hogy több antimikrobiális 
hatóanyag kombinált használata fokozott veszélyt jelent az 
AMR kialakulása szempontjából. Sajnálatos módon az új 
antimikrobiális szerek kifejlesztése nem tart lépést az AMR 
kialakulással, ezért alapvető fontosságú a lehető legtovább 
megőrizni a rendelkezésre álló antimikrobiális szerek ha-
tékonyságát. Bizonyos, a humán terápia céljára is alkalma-
zott antimikrobiális hatóanyagok állatgyógyászati célú 
korlátozása vagy megtiltása is szükségessé válik. Az anti-
mikrobiális készítmények szakszerűtlen beadása vagy hasz-
nálata köz- és állategészségügyi kockázatokat hordoz, így 
az állatorvosok kulcsszereppel bírnak az antimikrobiális 
szerek körültekintő használatának biztosításában. 

Fogalmak
Antimikrobiális rezisztencia (AMR): a mikroorganiz-

musok túlélési vagy növekedési képessége egy antimikrobiá-
lis szer adott koncentrációjú, az ugyanazon fajtához tartozó 
mikroorganizmusok életfolyamatainak gátlásához vagy el-
pusztításához rendszerint elegendő mértéke mellett.

Antimikrobiális szer: bármely olyan anyag, amely köz-
vetlen hatást fejt ki a mikroorganizmusokra, fertőzések vagy 
fertőző betegségek kezelésekor vagy megelőzésekor alkalmaz-
va, beleértve az antibiotikumokat, az antivirális, a gombaölő 
és a protozoaellenes szereket.

Antibiotikum: bármely olyan anyag, amely közvetlen 
hatást fejt ki a baktériumokra, és amelyet fertőzések vagy fer-
tőző betegségek kezelésére vagy megelőzésére alkalmaznak.

Metafilaxis: gyógyászati készítmény beadása állatok egy 
csoportjának – miután a csoport egy részében klinikai betegsé-
get diagnosztizáltak – a klinikailag beteg állatok gyógyításának, 
valamint a betegség a már lehetségesen megfertőződött, a beteg 
állatokkal szoros kapcsolatban lévő és veszélyeztetett állatokra 
való átterjedésének visszaszorítása céljával.

Profilaxis: gyógyászati készítmény beadása egy állatnak 
vagy állatok egy csoportjának a betegség klinikai tüneteinek 
megjelenése előtt, a betegség vagy fertőzés kialakulásának 
megelőzése érdekében.
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Forgalombahozatali engedélyt nem kaphat 
állatgyógyászati készítmény

•	 amelynek előny-kockázat viszonya kedvezőtlen,
•	 ha antimikrobiális készítményről van szó és teljesít-

ményfokozóként a kezelt állatok növekedésének elősegí-
tésére, illetve azok hozamának növelésére szolgál,

•	 amennyiben az antimikrobiális vagy parazitaellenes sze-
rekkel szembeni rezisztencia esetleges kialakulásából 
adódó közegészségügyi kockázat nagyobb, mint az ál-
latok egészségére jelentett előny,

•	 ha olyan antimikrobiális szert tartalmaz, amelyet bizonyos 
humán fertőzéses betegségek kezelésére tartanak fent.

Az állatorvosi vény felírásának fontosabb szabályai

•	 Antimikrobiális állatgyógyászati készítmény meta filaxis 
esetén csak a fertőző betegség állatorvos általi diagnózi-
sát követően írható fel.

•	 A felírást az állatorvosnak meg kell tudnia indokolni, 
különösen metafilaxis és profilaxis esetén, amely csak az 
állat vagy állatcsoport egészségügyi állapotának állator-
vos által végzett klinikai vizsgálat vagy egyéb megfelelő 
értékelése után történhet.

•	 A vény tartalmazza a kezelendő állat vagy állatcsoport azo-
nosítását, az állat tulajdonosának vagy az állattartónak a 
teljes nevét és elérhetőségét, a kiállítás dátumát, a kiállító 
állatorvos nevét, elérhetőségét, kamarai bélyegzőjének szá-
mát (amennyiben rendelkezésre áll), valamint az állatorvos 
aláírását vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítóját.

•	 A vény tartalmazza továbbá az állatgyógyászati készít-
mény nevét, hatóanyagait, a gyógyszerformát és ha-
táserősségét, az előírt mennyiségét vagy számát, illetve 
a kiszerelés méretét, az adagolási előírást, az élelme-
zés-egészségügyi várakozási időt (akkor is, ha az nulla), 
valamint a megfelelő alkalmazáshoz szükséges figyel-
meztetéseket, beleértve adott esetben az antimikrobiális 
szerek körültekintő használatát.

•	 A rendelt mennyiséget a kezelés vagy terápia céljából 
szükséges mennyiségre kell korlátozni. Metafilaxis vagy 
profilaxis esetén szükséges antimikrobiális állatgyó-
gyászati készítményeket csak korlátozott időtartamra, 
a kockázati periódus idejére lehet felírni.

•	 Antimikrobiális állatgyógyászati készítményre vonatkozó ál-
latorvosi vény a kiállítás napjától számított 5 napig érvényes.

A vényköteles állatgyógyászati készítményeket maga az 
állatorvos vény nélkül is beadhatja, azonban erről nyilván-
tartást kell vezetnie.

Az antimikrobiális állatgyógyászati készítmények

•	 nem alkalmazhatók rutinszerűen, és nem használhatók 
fel a rossz higiénia, a nem megfelelő állattartási gyakor-
lat vagy az odafigyelés hiányának, illetve az állattartó 
telep nem megfelelő üzemeltetése kompenzálása céljából,

•	 nem használhatók fel állatokon a növekedés előmozdí-
tása vagy a hozam fokozása céljából,

•	 nem használhatók profilaxisra, kivéve az olyan kivéte-
les estekben, amikor az állatok egyedi kezeléséről vagy 
korlátozott számú állatnak történő beadásról van szó, 
ha a fertőzés vagy egy fertőző betegség kockázata na-

gyon magas vagy annak a következményei valószínű-
leg súlyosak. Ilyen esetekben az antibiotikum tartalmú 
állatgyógyászati készítmények profilaxis céljából történő 
használata csak az egyedi kezelésre korlátozódik,

•	 akkor használhatók metafilaxisra, ha magas a fertőzés 
vagy a fertőző betegség terjedésének kockázata állatok 
egy csoportján belül, és ha nem állnak rendelkezésre 
egyéb megfelelő alternatívák.

Az élelmiszer-termelő állatok tulajdonosainak 
vagy állattartóinak nyilvántartást kell vezetniük 
a felhasznált állatgyógyászati készítményekről, 
amelyet 5 évig meg kell őrizniük

Ez tartalmazza
•	 az első beadás időpontját, a készítmény nevét, alkalma-

zott mennyiségét, 
•	 az értékesítő nevét vagy cégnevét, állandó lakcímét vagy 

bejegyzett székhelyét, 
•	 a gyógyászati készítmény beszerzésére vonatkozó igazolást,
•	 a kezelt állat vagy állatcsoport azonosítását,
•	 a készítményt felíró állatorvos nevét és elérhetőségeit,
•	 az élelmezés-egészségügyi várakozási időt (akkor is, ha 

az nulla), valamint a kezelés időtartamát.
Abban az esetben, ha a fenti adatok az állatorvosi vény 

egy példányán már szerepelnek, akkor azokat nem kell kü-
lön rögzíteniük.

Élelmiszer-termelő állatokon a forgalomba hozatali 
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon 
felhasznált gyógyászati készítményekre vonatkozó 
élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet 
kevesebb, mint

•	 húsra és egyéb ehető szövetekre megadott leghosszabb 
élelmezés-egészségügyi várakozási idő 1,5-ös szorzó-
val szorozva,

•	 28 nap, ha a gyógyászati készítményt élelmiszer-termelő 
állatokra nem engedélyezték,

•	 1 nap, ha az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 
nulla, és azt az engedélyezett célállat fajtól eltérő rend-
szertani családban alkalmazzák,

•	 bármely állatfaj tojására megadott leghosszabb élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő 1,5-ös szorzóval szorozva,

•	 10 nap, ha a készítményt emberi fogyasztásra szánt tojást 
termelő állatfajokra nem engedélyezték.

Az egyes humán fertőzéses betegségek kezelésére ki-
jelölt antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények nem alkalmazhatók a forgalombahozatali en-
gedélyben foglalt feltételektől eltérően.

A fenti összeállítással segítséget szeretnénk nyújtani a 
felelős antibiotikum és antimikrobiális szer használatához 
az élelmiszer-termelő állatokat ellátó állatorvosoknak, az 
ilyen állatok tulajdonosainak és állattartóinak. 

|  tudOMáNY |

dr. bajcSy ELőd baromfi-egészségügyi 
szakállatorvos
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2021. oKTóbER 20.
Idén újra csatlakozhattunk 

a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” akcióhoz, 
hogy közösen megtisztítsuk 
környezetünket és egy újabb lépést 
tegyünk a fenntarthatóság felé.

2021. szEpTEMbER 25.
Nagy büszkeséggel tölt el 

minket, hogy idén mi vehettük 
át a baromfitenyésztés nagydíjat 
két hazánkban megrendezett 
kiállításon is, a debreceni Farmer 
Expo-n és a hódmezővásárhelyi 
XXVIII. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napokon.

2021. oKTóbER 10.
Újabb hazai díjat nyert el a 

Bábolna TETRA Kft.

Ezúttal az 
állattenyésztés 
Mezőgazdasági Nagydíját 
vehette át az idei Országos 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon.

EGYPERCES HÍREINK
az elmúlt három hónapból

| HíReK |
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