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EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY
EXPORT HEALTH CERTIFICATE
a társállatok kivételével a vadon élő, vagy fogságban tartott emlősök Magyarországról
a Koreai Köztársaság területére történő szállításához
for Captive or Wild mammals (excluding pets) intended for export from Hungary to the
Republic of Korea

I. AZ ÁLLATOK AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INFORMATION RELATED TO THE IDENTIFICATION OF ANIMALS
Faj
Species:
Fajta (tudományos nevén is)
Breed (including scientific name):
Egyedi azonosítók (pl. elektronikus transzponder száma)
Individual identification marks (e.g. microchip number):
Ivar
Sex:
Kor
Age:
A tenyésztelep neve és címe
The breeding facility’s name and address:

II. A SZÁLLÍTMÁNYRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INFORMATION RELATED TO THE CONSIGNMENT
A hajó neve vagy a repülő járatszáma
Name of the vessel or aircraft:
A szállítás időpontja
Date of shipment:
A berakodás helye
Place of loading:
Az exportőr neve (vállalkozás neve) és címe
Address and name (company name) of the exporter:
Az importőr neve (vállalkozás neve) és címe
Address and name (company name) of the importer:
III. EGÉSZSÉGÜGYI TANÚSÍTVÁNY
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HEALTH ATTESTATION
Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy
I, the undersigned official veterinarian certify that:

1. a születésre és felnevelésre vonatkozó feltételekkel kapcsolatban / in relation to the conditions for
birth and breeding:
i. a Magyarországról a Koreai Köztársaságba exportált, vadon élő, vagy fogságban tartott
emlősök (a továbbiakban: „exportálandó állatok”) vagy egy regisztrált, vagy
engedélyezett és koreai exportra elfogadott tenyésztelepen születtek és nevelődtek,
VAGY legalább a szállítást megelőző 6 hónapban ott tartották őket.
captive or wild mammals (hereinafter referred to as „animals for export”) exported to the
Republic of Korea from Hungary are born and raised at a registered or approved breeding
facility which is accepted for Korean export OR raised there for at least 6 months prior to
shipment.
2. a tenyésztelepekkel kapcsolatban / in relation to breeding facilities
i. a tenyésztelep, ahonnan (a társállatok kivételével) az állatok származnak a magyar
jogszabályoknak megfelelően nyilvántartott, az illetékes magyar hatóság által
ellenőrzött
létesítmény.
Azt
a
Koreai
Köztársaság
állategészségügyi
karanténhatóságának vezetője előzetesen exportra jogosultként jóváhagyta.
the breeding facility of the animals for export (excluding pets) is registered according to
relevant regulations of Hungary. It is monitored by the competent Hungarian authority and
approved by the head of the animal quarantine agency of the Republic of Korea in advance;
ii. a tenyésztelep feljegyzi például a következőkre vonatkozó, releváns információkat: az
exportálandó állatok faja; az állatok száma; a származási ország; a terület/régió, ahol
az állatot befogták; új állatok telepre érkezésének dátuma; járványügyi státusz;
gyógykezelés; klinikai vizsgálatok; veszettség elleni immunizálás hatékonyságának
vizsgálatára irányuló szerológiai teszt. Mindezekről nyilvántartást vezet, melyet
megőriz;
the breeding facility maintains and stores the records on information such as the type of
animals for export, the number of animals, the country of origin, or the region where the
animal was captured, the day of arrival for new animals, disease outbreak status, medication
treatment, clinical trials and rabies neutralizing antibodies test;
iii. a tenyésztelep állatbetegségek jelenlétének felderítésére vonatkozó, rendszeres
ellenőrzési programokat működtet és az illetékes magyar hatóság által végzett
ellenőrzés alapján állatbetegségektől mentes;
the breeding facility has in place and operate control programs to monitor the outbreak of
animal diseases on a regular basis and is free of diseases as a result of inspection conducted
by the competent Hungarian authority;
iv. a tenyésztelep a megelőző két év során tuberkulózistól, egy év során pedig veszettségtől
és pestistől mentes volt.
the breeding facility has been free of tuberculosis for the past 2 years and rabies and plague
for the past 1 year.
3. az exportálandó állatokra vonatkozó feltételekkel kapcsolatban / in relation to conditions of animals
for export
i. az exportálandó állatok veszettségtől mentesnek tekintett országból vagy területről
származnak;,1
a) amennyiben teljesül a feltétel, a terület neve és a tartási hely pontos címe:
animals for export are originated from a country or an area free from rabies;1,
a) if the animals fulfill this criterion, the name of the region and address of the
location where the animals were raised prior to shipment:
,

A veszettség-mentes státusz megítélése az OIE jelentésekkel összhangban történik. / Rabies-free status is
given in accordance with the OIE reporting standards.
1
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VAGY/OR
ii.

az exportálandó állatok vakcinázva vannak veszettség ellen. Az állatok a szállítást
megelőző 3-12 hónapban átestek egy nemzetközi akkreditációval rendelkező
laboratórium, vagy az illetékes magyar hatóság által lefolytatott veszettség ellenanyag
teszten. A vizsgálat eredménye minden esetben eléri, vagy meghaladja a 0.5 NE/ml
értéket;
a) amennyiben az állatok vakcinázva voltak,
• a vakcina neve
• lejárati dátuma
• beadásának dátuma
b) amennyiben a veszettség vírusát semlegesítő ellenanyag-titerre vonatkozó
vizsgálatot végeztek,
• a mintavétel időpontja
• a teszt időpontja
• a teszt eredménye
• a vizsgálatot végző laboratórium neve
the animals for export are vaccinated against rabies. Animals for export have gone through
rabies specific antibody test to neutralize rabies virus, conducted by an internationally
accredited laboratory or the competent Hungarian authority, within the last 3 to 12 months
prior to shipment with results of 0.5 IU/ml and above;
a) if vaccinated against rabies,
• the product name:
• the vaccination expiration period:
• the date of vaccination:
b) if the Rabies Neutralizing Antibody Titre Test is conducted,
• the date of blood collection:
• the date of testing:
• the test result:
• the name of performing laboratory:
VAGY/OR

iii.

az exportálandó állatokat a szállítást megelőző 12 hónap során veszettségtől mentes
helyen; egyéb, veszettségre fogékony állattól születésük óta, vagy legalább a szállítást
megelőző 6 hónap során elkülönítve tartották.
animals for export were raised at premises which have been free from rabies for 12 months
prior to shipment, apart from other animals susceptible to rabies since birth or at least 6
months prior to shipment.

4. az export-karanténnal kapcsolatban / in relation to export quarantine
i. az exportálandó állatokat a szállítást megelőző 30 napban egy, az illetékes magyar
hatóság által erre kijelölt karantén-létesítményben (mely lehet maga a tenyésztelep,
ahonnan az állat exportra kerülne), hatósági állatorvosi felügyelet alatt elkülönítve
tartották. A karantén ideje alatt az állatok nem mutatták fertőző állatbetegségek jeleit,
illetve tüneteit. A karantén-időszak megkezdését követően egymást kivéve más állattal
nem érintkeztek;
a) a karantén helye és ideje (-tól/-ig formátumban)
animals for export were isolated at the quarantine facility designated by the competent
Hungarian authority (which can be the breeding establishment where the animals are kept and
will be exported from) for at least 30 days and inspected by a government veterinary officer.
During the export quarantine period, the animals didn’t show clinical signs or symptoms of
contagious diseases. They had no contact with other animals except for animals for export
once the export quarantine procedures had been initiated;
a) the place and period of quarantine
place:
, date - from:
to:
ii. az exportálandó állatokat a külső és belső élősködőktől való megszabadulás érdekében
a szállítást megelőzően inszekticid szerrel/szerekkel kezelték. A kezelések száma
legalább kettő, az egyes beavatkozások között legalább két hét eltelt, az utolsó
alkalomra a szállítás előtti 5 napon belül került sor;
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iii.

iv.

a) az alkalmazott szer(ek) neve (a hatóanyag feltüntetésével)
b) a kezelés módja
c) a kezelés gyakorisága
d)a kezelések dátuma
the animals for export were treated with (an) insecticide(s) twice or more with at least 2
weeks of interval within at least 5 days before the shipment to eradicate internal and external
parasites;
a) the drug’s name:
b) the methods of treatments:
c) the frequency of treatments:
d) the dates of treatments:
a szállítást megelőző 24 órán belül, hatósági állatorvos által elvégzett klinikai vizsgálat
során az exportálandó állatok nem mutatták a veszettség klinikai jeleit, tüneteit;
animals for export didn’t show clinical signs or symptoms of rabies according to clinical tests
conducted by an official veterinarian within 24 hours prior to dispatch;
Amennyiben az illetékes koreai hatóság további vizsgálat elvégzését írja elő, annak
kapcsán az alábbi információk helytállóak. 2
a) a betegség megnevezése
b) a vizsgálati módszer
c) a vizsgálati eredmény
d) a vizsgálatot végző laboratórium neve
If a precision test is required by the Korean Government, the following information is valid.2
a) the name of the disease:
b) the test method:
c) the test result:
d) the name of performing laboratory:

5. a szállítással kapcsolatban / in relation to the transportation of animals
i. az export előtti karantén céljára használt létesítmények, konténerek, járművek, továbbá
a hajón, valamint repülőn az állatok szállításához igénybe vett rakodási terek használat,
illetve az állatok berakodása előtt az illetékes magyar hatóság által jóváhagyott
fertőtlenítőszerrel fertőtlenítésre kerülnek. Az exportálandó állatok transzportja olyan
módon történik, amely megvédi őket a szállítás során állatbetegséggel való
megfertőződéstől.
facilities used for quarantine before export, containers, vehicles, and storage areas in vessels
and aircraft used to transport animals for export are disinfected with disinfectants approved
by the competent Hungarian authority before the entry of the animals or before use. The
animals for export are transported safely in a manner that prevents them from being infected
with animal diseases;
ii. a szállítás során használt széna, alomanyag és takarmány tiszta és fertőző
állatbetegségek kórokozóitól mentes, belőlük a szállítás során további mennyiség nem
vásárolható/szerezhető be, valamint más forrásból származó anyagokkal nem
keveredhet;
hay, litter and fodder used in transit of animals for export is clean and free from
contamination by pathogens of contagious animal diseases and shall not be additionally
purchased during transport;
iii. az exportálandó állatok szállításuk során nem érintkezhetnek más fogékony, exportkaranténon és -felügyeleten át nem esett állatokkal.
animals for export shall not come in contact with other susceptible animals that have not gone
through export quarantine and inspection along with the animals being exported during
transport to Korea.
Kelt (hely, dátum)

Az illetékes koreai hatóság – szem előtt tartva például különböző állatbetegségek megjelenését az exportáló
országban – megkövetelheti bizonyos egyéb állatbetegségek kimutatására irányuló laborvizsgálatok elvégzését.
A 4.iv. pont csupán ebben az esetben kitöltendő. / The Korean Government may request a laboratory test for
particular animal diseases on animals for export considering the outbreak of animal diseases etc. in the exporting
country. Point 4.iv. must only be filled out in these cases.
2
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Done at (place, date):

A kibocsátó adatai
Issuer information

, on
Név
Name:
Cím/Titulus
Title:
A hatóság, melynek tagja
Agency:
Aláírás
Signature:
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Pecsét
Stamp

