
12. függelék 

Jelentés a megye illetékességi területéről TSE vizsgálat céljára beküldött állatokról 

 
A jelentést beküldő megye:  

 
Jelentési időszak:       /       (év/hónap) 

 
1/ Idegrendszeri tünetek miatt beküldött kérődzők: 

Faj Egyedek száma 

 TSE-re gyanús Egyéb idegrendszeri 

tünetet mutató kérődző 

Mindösszesen 

 Összes 

beküldött 

Ebből az 

intézet által 

visszajelzett 

Összes 

beküldött 

Ebből az 

intézet által 

visszajelzett 

Beküldött 

egyedek 

száma 

Intézet által 

visszajelzett 

egyedek száma 

1. Szarvasmarha       

2. Juh       

3. Kecske       

4. Bivaly       

5. Vadon élő 

kérődzők 
      

 

2. TSE-re gyanús egyéb állatok 

 

Faj Beküldött egyedek száma 

 Összes 

beküldött 

Ebből az intézet 

által visszajelzett 

   

   

   

 

3. Monitoring vizsgálat céljára beküldött szarvasmarhák, juhok és kecskék 

 

Faj és alpopuláció (alcsoport) Egyedek száma 

 Összes 

beküldött 

Ebből az intézet 

által visszajelzett 

1.Szarvasmarha összesen korhatár felett   

1.2. Rendes vágás során levágott, 30 hónaposnál idősebb 

szarvasmarhák (Románia, Bulgária, 3. országok) 
  

1.3.Kényszervágott, 24 hónaposnál idősebb szarvasmarhák    

1.4. Rendes vágásra szánt, de végül elkülönítetten levágott 24 

hónaposnál idősebb szarvasmarhák 
  

1.5. Elhullott, 24 hónaposnál idősebb szarvasmarhák    

1.5.1. Olyan elhullott, 24 hónaposnál idősebb szarvasmarhák, 

amelyeket kényszervágásra szántak, de a szállítás közben, vagy a 

vágás előtt hullottak el 

  

1.5.2. Olyan elhullott, 24 hónaposnál idősebb szarvasmarhák, 

amelyeket rendes vágásra szántak, de a szállítás közben, vagy a vágás 

előtt hullottak el 

  

 



 

2. Juhok összesen (18 hónaposnál idősebb állatok) 
  

2.1.1. Nem fertőzött állományból származó, rendes vágás során 

levágott, 18 hónaposnál idősebb juhok  
  

2.1.2. Fertőzött állományból származó, rendes vágás során levágott, 

18 hónaposnál idősebb juhok 
  

2.2.1. Nem fertőzött állományból származó, kényszervágott, 18 

hónaposnál idősebb juhok 
  

2.2.2. Fertőzött állományból származó, kényszervágott, 18 

hónaposnál idősebb juhok 
  

2.3.1.  Nem fertőzött állományból származó, elhullott, 18 hónaposnál 

idősebb juhok 
  

2.3.2.  Fertőzött állományból származó, elhullott, 18 hónaposnál 

idősebb juhok 
  

2.4. Teljesítette-e a megye az ÉFÁT/37/2016. számú körlevélben 

előírt havi TSE mintaszámot az elhullott juhok vonatkozásában?  
Igen/Nem  

 

3. Kecskék összesen (18 hónaposnál idősebb állatok) 
  

2.1.1. Nem fertőzött állományból származó, rendes vágás során 

levágott, 18 hónaposnál idősebb kecskék 
  

2.1.2. Fertőzött állományból származó,, rendes vágás során levágott, 

18 hónaposnál idősebb kecskék 
  

2.2.1.  Nem fertőzött állományból származó, kényszervágott, 18 

hónaposnál idősebb kecskék 
  

2.2.2.  Fertőzött állományból származó, kényszervágott, 18 

hónaposnál idősebb kecskék 
  

2.3.1. Nem fertőzött állományból származó, elhullott, 18 hónaposnál 

idősebb kecskék 
  

2.3.2. Fertőzött állományból származó, elhullott, 18 hónaposnál 

idősebb kecskék 
  

          

        



12/a. függelék 

Jelentés a megye illetékességi területéről TSE vizsgálat céljára beküldött, idegrendszeri tünetet mutató kérőzőkről, illetve a forgalmi korlátozás alá 

vont állattartó telepekről 

 
A jelentést beküldő megye:  
 

Jelentési időszak:     /     (év/hónap) 
 

Szarvasmarha Juh Kecske 

Telep neve Telep címe(helye) Egyedek 

ENAR száma 

Telep neve Telep 

címe(helye) 

Egyedek 

száma 

(darab) 

Telep neve Telep 

címe(helye) 

Egyedek 

száma 

(darab) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Szükség esetén több lapot kell használni! 



13/a. függelék 

Jelentés a megye illetékességi területéről monitoring vizsgálat céljából beküldött, a vágóhídra szállítás közben, illetve a vágás előtt elhullott 

szarvasmarhákról, valamint a kényszervágott és a rendes vágás során levágott szarvasmarhákról, juhokról és kecskékről a származási megye szerinti 

bontásban 

(Itt jelentendők a Magyarországon és az EU országaiban született állatok /kivéve Románia, Bulgária) 

 
A jelentést beküldő megye:         Vizsgálati időszak:     /     (év/hónap) 

Megye Szarvasmarha Juh Kecske 
 Vágóhídról beküldött 

elhullott 

 

Rendes 

vágás 

Kényszer-

vágott 

 

Elkülönítetten 

levágott 

egyéb** 

elhullott kényszervágott rendes vágás 

 

elhullott kényszervágott rendes 

vágás 

 

 Kényszer-

vágásra 

szánt 24 

hó felett* 

Rendes 

vágásra 

szánt 24 hó 

felett* 

30 hó 

felett 

24 hó felett 24 hó felett 18 hó felett 18 hó felett 18 hó felett 18 hó felett 18 hó felett 18 hó 

felett 

Baranya            

Bács-Kiskun            

Békés            

Borsod-A-Z.            

Csongrád            

Fejér            

Győr-M-S.            

Hajdú-Bihar            

Heves            

Jász-NK-Sz.            

Komárom-E.            

Nógrád            

Pest            

Somogy            

Szabolcs-Sz-B.            

Tolna            

Vas            

Veszprém            

Zala            

Budapest            



EU tagállamok 

(kivéve 

Románia, 

Bulgária) 

           

Románia, 

Bulgária 

  
 

        

Összesen            

 
* A vágóhídra szállítás közben, vagy a vágást megelőzően elhullott 
** Ide azokat a szarvasmarhákat kell beírni, amelyeket eredetileg rendes vágásra szántak, de az ante mortem vizsgálat alapján végül elkülönített vágásra utaltak 

* 18 hónaposnál fiatalabb juh 
 



13/b. függelék 

Jelentés a megye illetékességi területéről monitoring vizsgálat céljából beküldött, a vágóhídra szállítás közben, illetve a vágás előtt elhullott 

szarvasmarhákról, valamint a kényszervágott és a rendes vágás során levágott szarvasmarhákról, juhokról és kecskékről a származási megye szerinti 

bontásban 

(Itt jelentendők a Romániában, Bulgáriában és a 3. országok valamelyikében született állatok) 

 
A jelentést beküldő megye:         Vizsgálati időszak:      /      (év/hónap) 

 

 
Megye Szarvasmarha Juh Kecske 
 Vágóhídról 

beküldött 

elhullott 

 

Rendes 

vágás 

Kényszer-

vágott 

 

Elkülönítetten 

levágott 

egyéb** 

elhullott kényszervágott rendes vágás 

 

elhullott kényszervágott rendes vágás  

 

 Kényszer

-vágásra 

szánt 24 

hó felett* 

Rendes 

vágásra 

szánt 24 

hó felett* 

30 hó felett 24 hó felett 24 hó felett 18 hó felett  18 hó felett 18 hó felett  18 hó felett 18 hó felett 18 hó felett 

Baranya             

Bács-Kiskun            

Békés            

Borsod-A-Z.            

Csongrád            

Fejér            

Győr-M-S.            

Hajdú-Bihar            

Heves            

Jász-NK-Sz.            

Komárom-E.            

Nógrád            

Pest            

Somogy            

Szabolcs-Sz-B.            

Tolna            

Vas            



Veszprém            

Zala            

Budapest            

EU tagállamok 

(kivéve 

Románia, 

Bulgária) 

           

Románia, 

Bulgária 

           

Összesen            
 

 

* A vágóhídra szállítás közben, vagy a vágást megelőzően elhullott 
** Ide azokat a szarvasmarhákat kell beírni, amelyeket eredetileg rendes vágásra szántak, de az ante mortem vizsgálat alapján végül 

elkülönített vágásra utalta 

 

 


