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I. MELLÉKLET 

„1. RÉSZ 

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti területek és harmadik 
országok jegyzéke 

” 

ISO-kód Terület vagy harmadik ország

AD Andorra

CH Svájc 

FO Feröer szigetek

GI Gibraltár 

GL Grönland 

IS Izland 

LI Liechtenstein

MC Monaco

SM San Marino 

VA Vatikánvárosi Állam 
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II. MELLÉKLET 

„2. RÉSZ 

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik 
országok jegyzéke 

ISO-kód Terület vagy harmadik ország Ide tartozó területek

AC Ascension 

AE Egyesült Arab Emírségek 

AG Antigua és Barbuda 

AR Argentína

AU Ausztrália

AW Aruba 

BA Bosznia-Hercegovina 

BB Barbados

BH Bahrein 

BM Bermuda

BQ Bonaire, Sint Eustatius és Saba (BES-
szigetek)

BY Belarusz

CA Kanada

CL Chile 

CW Curaçao

FJ Fidzsi 

FK Falkland-szigetek 

HK Hongkong 

JM Jamaica 

JP Japán 

KN Saint Kitts és Nevis 

KY Kajmán-szigetek 

LC Saint Lucia

MS Montserrat

MK Észak-Macedónia

MU Mauritius

MX Mexikó

MY Malajzia
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” 

NC Új-Kaledónia 

NZ Új-Zéland 

PF Francia Polinézia 

PM Saint-Pierre és Miquelon 

RU Oroszország 

SG Szingapúr

SH Szent Ilona 

SX Sint Maarten

TT Trinidad és Tobago 

TW Tajvan 

US Amerikai Egyesült Államok AS ─ Amerikai Szamoa 
GU ─ Guam 
MP ─ Északi-Mariana-szigetek 
PR ─ Puerto Rico 
VI ─ Amerikai Virgin-szigetek 

VC Saint Vincent és Grenadine-szigetek 

VG Brit Virgin-szigetek 

VU Vanuatu 

WF Wallis és Futuna 
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III. MELLÉKLET 

„1. RÉSZ 

A kutyáknak, macskáknak és görényeknek az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti, meghatározott területről vagy harmadik országból valamely 

tagállamba irányuló, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges állategészségügyi 
bizonyítvány mintája 

ORSZÁG: Állategészségügyi bizonyítvány az EU-ba történő 
szállításhoz

I. 
ré
sz: 
A 
fel
ad
ott 
sz
áll
ít
m
án
y 
ad
at
ai

I.1. Feladó 

 Név 

 Cím 

 Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

I.2.a.

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. Címzett 

 Név 

 Cím 

 Irányítószám 

 Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős személy az EU-ban

I.7. Származási 
ország 

ISO-kód I.8. Származási 
régió

Kód I.9. R e n d e l t e t é s i 
ország

I S O -
kód

I.10. Rendeltetési régió Kód

I.11. Származási hely I.12. Rendeltetési hely

I.13. A berakodás helye I.14. Az indulás dátuma

I.15. Szállítóeszköz I.16. A beléptető állategészségügyi határállomás az EU területén 

I.17. CITES-szám(ok)

I.18. Az áru ismertetése I.19. Árukód (HR-kód) 
010619

I.20. Mennyiség

I.21. A termékek hőmérséklete I.22. Összes csomag száma

I.23. Plombaszám/Konténerszám I.24. Csomagolás típusa

I.25. Az alábbiak céljából hitelesített áruk: 

 Kedvtelésből tartott állatok ! 
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I.26. Harmadik országba történő tranzitszállításra I.27. Az EU-ba történő behozatalra vagy beléptetésre

I.28. Az áruk beazonosítása 

 Faj Ivar Szín Fajta Azonosító szám Azonosító rendszer Születési idő 

(tudományos megnevezés)   [éééé.hh.nn.] 
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ORSZÁG Kutyák, macskák és görények meghatározott területről vagy 
harmadik országból valamely tagállamba irányuló, nem 
kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk II.a. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

II.b.

Alulírott hatósági állatorvos(1) / ………………………………………………. (terület vagy harmadik 
ország neve) illetékes hatósága által felhatalmazott állatorvos(1) igazolom, hogy: 

 Az utazás célja/jellege a tulajdonos által megadott adatok alapján: 

II.1. a mellékelt nyilatkozat(2), amelyet a tulajdonos vagy azon természetes személy állított ki, akit a 
tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából közreműködjön az állatok nem 
kereskedelmi célú mozgatása során, bizonyítékokkal alátámaszthatóan(3) kimondja, hogy az 
I.28. rovatban feltüntetett állatok a tulajdonost vagy azon természetes személyt, akit a 
tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából elvégezze az állatok nem 
kereskedelmi célú mozgatását, a tulajdonos vagy a felhatalmazott természetes személy 
mozgása előtti vagy utáni legfeljebb öt napon belül kísérik. A nyilatkozat továbbá kimondja, 
hogy az állatok mozgása nem irányul az eladásukra vagy tulajdonjoguk átruházására, továbbá 
hogy azokért a nem kereskedelmi célú mozgás időtartama alatt a következő személy felelős: 

(1)vagy [a tulajdonos;] 

(1)vagy [az a természetes személy, akit a tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából 
közreműködjön az állatok nem kereskedelmi célú mozgatása során;] 

(1)vagy [az a természetes személy, akit a tulajdonos által az állatok nem kereskedelmi célú 
mozgatásának elvégzésével megbízott fuvarozó erre a feladatra kijelölt;] 

(1)vagy [II.2. az I.28. rovatban szereplő állatok száma nem haladja meg az ötöt;] 

II. 
rés
z: 

Biz
on
yít
vá
ny
ozá
s
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mozgatásának elvégzésével megbízott fuvarozó erre a feladatra kijelölt;] 
(1)vagy [II.2. az I.28. rovatban szereplő állatok száma nem haladja meg az ötöt;] 

(1)vagy [II.2. az I.28. rovatban feltüntetett állatok száma meghaladja az ötöt, 6 hónaposnál idősebbek, és 
versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken vagy ezen eseményekre való 
felkészítésen fognak részt venni, és a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes személy 
bizonyítékokkal(3) alátámasztotta, hogy az állatokat regisztrálták: 

(1)vagy [az említett eseményen való részvétel céljából;] 

(1)vagy [egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;] 

 A veszettség elleni vakcinázás és a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat igazolása: 

(1)vagy [II.3. az I.28. rovatban feltüntetett állatok 12 hetesnél fiatalabbak és még nem vakcinázták őket 
veszettség ellen, vagy 12–16 hetesek és már vakcinázták őket veszettség ellen, de az 576/2013/
EU rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményekkel összhangban elvégzett, 
veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk(4) óta még nem telt el 21 nap, és 

II.3.1. az I.1. rovatban feltüntetett azon terület vagy harmadik ország, ahonnan az állatok 
származnak, szerepel az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. 
mellékletében, az I.5. rovatban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam pedig 
tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy engedélyezi ilyen állatok belépését a 
területére, továbbá az állatokat a következők egyike kíséri: 

(1)vagy [II.3.2. a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes személy nyilatkozata(5), amely 
kimondja, hogy az állatok születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig 
nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal;] 

(1)vagy [II.3.2. az anyaállat, amelytől az állatok továbbra is függenek, és megállapítható, hogy az 
anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az 576/2013/EU rendelet III. 
mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő, veszettség elleni 
vakcinázásban részesült;]] 

(1)vagy/és [II.3. az I.28. rovatban feltüntetett állatok a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában 
legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi 
követelményeknek megfelelően elvégzett, veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk(4) óta 
legalább 21 nap telt el, valamint az emlékeztető védőoltásokat mindig az előző vakcinázás 
érvényességi idején belül adták be(6); valamint 

(1)vagy [II.3.1. az I.28. rovatban feltüntetett állatok vagy közvetlenül az 577/2013/EU végrehajtási 
rendelet II. mellékletében szereplő területről vagy harmadik országból, vagy az 
577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő területen vagy 
harmadik országon keresztül, vagy az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése 
c) pontjának megfelelően az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében 
nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül(7) érkeznek, és az alábbi 
táblázatban szerepelnek a veszettség elleni aktuális vakcinázásra vonatkozó adatok;] 

(1)vagy [II.3.1. az I.28. rovatban feltüntetett állatok az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
II. mellékletében nem szereplő területről vagy harmadik országból érkeznek, vagy 
ilyen területeken vagy harmadik országokon fognak áthaladni, és az illetékes hatóság 
által felhatalmazott állatorvos által vett vérmintájukon veszettségre vonatkozó 
ellenanyag-titrálási vizsgálatot(8) végeztek az alábbi táblázatban megadott 
időpontban, amely az előző vakcinázás időpontjánál legalább 30 nappal később, a 
jelen bizonyítvány kiállításánál pedig legalább három hónappal korábban volt, a 
vizsgálat pedig 0,5 NE/ml-rel(9) egyenértékű vagy annál nagyobb mennyiségű 
ellenanyagtitert igazolt, továbbá a későbbi, emlékeztető védőoltásokat mindig az 
előző védőoltás érvényességi idején belül adták be(6), valamint a veszettség elleni 
aktuális vakcinázásra vonatkozó adatok és az immunválasz-vizsgálat elvégzéséhez 
szükséges vérminta levételének időpontja fel vannak tüntetve az alábbi táblázatban: 

ORSZÁG Kutyák, macskák és görények meghatározott területről vagy 
harmadik országból valamely tagállamba irányuló, nem 
kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk II.a. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

II.b.
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Transzponder vagy tetoválás 

A 
vakcinázás 

dátuma 
[éééé.hh.nn.]

Az 
oltóanyag 

neve és 
gyártója

Tételszá
m

A vakcinázás 
érvényességének

A vérminta 
levételének 
időpontja 

[éééé.hh.nn.]
Az állat 

alfanumeriku
s kódja

A behelyezés 
és/vagy 

leolvasás 
időpontja(10) 

[éééé.hh.nn.]

kezdete 
[éééé.
hh.nn

.]

vége 
[éééé.h
h.nn.]

]] 

 Parazita elleni kezelés igazolása: 

(1)vagy [II.4. az I.28. rovatban feltüntetett kutyák rendeltetési helye olyan tagállam, amely szerepel az (EU) 
2018/878 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében, továbbá a kutyák Echinococcus 
multilocularis elleni kezelésben részesültek, és a kezelő állatorvos által az (EU) 2018/772 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikkének megfelelően elvégzett kezelés 
részletei(11)(12)(13) fel vannak tüntetve az alábbi táblázatban.] 

(1)vagy [II.4. az I.28. rovatban feltüntetett kutyákat nem kezelték Echinococcus multilocularis ellen(11).]

A kutya 
transzponderének 

vagy 
tetoválásának 

száma

Echinococcus elleni 
kezelés A kezelést végző állatorvos adatai

A termék neve 
és gyártója

A kezelés dátuma 
[éééé.hh.nn.] és 

időpontja [00:00]
Név (nagybetűkkel), bélyegző és aláírás

ORSZÁG Kutyák, macskák és görények meghatározott területről vagy 
harmadik országból valamely tagállamba irányuló, nem 
kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk II.a. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

II.b.
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]] 

Megjegyzések 

a) Ez a bizonyítvány kutyákra (Canis lupus familiaris), macskákra (Felis silvestris catus) és görényekre 
(Mustela putorius furo) vonatkozik. 

b) A bizonyítvány a hatósági állatorvos általi kiállítása és a kijelölt uniós beutazási beléptetési pontnál 
(lásd: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm) végzett okmány- és 
azonosság-ellenőrzés időpontja között számított 10 napig érvényes. 

 Tengeri szállítás esetén a 10 napos időtartam a tengeri utazás időtartamának megfelelő további 
időszakkal meghosszabbodik. 
Más tagállamokba irányuló további mozgás céljából e bizonyítvány az okmány- és azonosság-
ellenőrzések időpontjától számítva összesen négy hónapig, vagy a veszettség elleni vakcina 
érvényességi idejének lejártáig, vagy addig az időpontig érvényes, amikortól a 16 hetesnél fiatalabb 
állatokra vonatkozó, a II.3. pontban meghatározott feltételek már nem állnak fenn (a három közül a 
legkorábbi időpontot kell figyelembe venni). Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes tagállamok azt a 
tájékoztatást adták, hogy a II.3. pontban említett, 16 hetesnél fiatalabb állatok területükre irányuló 
mozgatását nem engedélyezik. További információkért érdemes felkeresni a következő weboldalt: 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

I. rész: 

I.5. rovat: Címzett: adja meg az első úti célként megjelölt tagállamot. 

I.28. rovat: Azonosító rendszer: válassza ki a megfelelőt: transzponder vagy tetoválás. 

 Azonosító szám: adja meg a transzponder vagy a tetoválás alfanumerikus kódját. 

 Születési idő / fajta: a tulajdonos által megadott adatok alapján. 
II. rész: 
(1) A nem kívánt rész törlendő. 

(2) A II.1. pontban előírt nyilatkozatot csatolni kell a bizonyítványhoz, és a nyilatkozatnak meg kell 
felelnie az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 3. részében előírt mintának és 
kiegészítő követelményeknek. 

(3) A II.1. pontban és a II.2. pontban hivatkozott bizonyítékokat (például beszállókártya, repülőjegy, 
illetve az eseményre szóló belépő, tagsági igazolvány) a megjegyzések b) pontjában említett 
ellenőrzések végrehajtásáért felelős illetékes hatóság kérésére át kell adni. 

(4) Az újraoltást elsődleges vakcinázásnak kell tekinteni, amennyiben nem az előző vakcinázás 
érvényességi idején belül hajtották végre. 

(5) A II.3.2. pontban említett, a bizonyítványhoz csatolandó nyilatkozatnak meg kell felelnie az 577/2013/
EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 1. és 3. részében előírt, a formátumra, a külső megjelenésre 
és a nyelvre vonatkozó követelményeknek. 

(6) A bizonyítványhoz csatolni kell az érintett állatok azonosítását szolgáló és a vakcinázásuk részleteit 
igazoló okmányok hitelesített másolatát. 

(7) A harmadik opció abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes 
személy a b) pontban említett ellenőrzések végrehajtásáért felelős illetékes hatóság kérésére 
nyilatkozatot mutat be arról, hogy az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében nem 
szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzit időtartama alatt az állatok nem 
érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és azokat elzárva tartották a 
szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén. E nyilatkozatnak meg kell felelnie az 
577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében előírt, a formátumra, a 
külső megjelenésre és a nyelvre vonatkozó követelményeknek. 

(8) A II.3.1. pontban említett, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatra a következő 

ORSZÁG Kutyák, macskák és görények meghatározott területről vagy 
harmadik országból valamely tagállamba irányuló, nem 
kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk II.a. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

II.b.
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”

Hatósági állatorvos / jogosult állatorvos 

 Név (nyomtatott nagybetűkkel): Képesítés és beosztás: 

 Cím: 

 Telefonszám: 

 Dátum: Aláírás: 

 Bélyegző:

Az illetékes hatóság megerősítő igazolása (nem szükséges, amennyiben a bizonyítványt hatósági állatorvos 
kézjegyével ellátta) 

 Név (nyomtatott nagybetűkkel): Képesítés és beosztás: 

 Cím: 

 Telefonszám: 

 Dátum: Aláírás: 

 Bélyegző:

A beutazási beléptetési pont tisztviselője (más tagállamba való további mozgás esetén) 

 Név (nyomtatott nagybetűkkel): Beosztás: 

 Cím: 

 Telefonszám: 

 E-mail-cím: 

 Az okmány- és azonosság-ellenőrzés dátuma: Aláírás: Bélyegző:

ORSZÁG Kutyák, macskák és görények meghatározott területről vagy 
harmadik országból valamely tagállamba irányuló, nem 
kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk II.a. A bizonyítvány hivatkozási 
száma

II.b.
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