Lószállítás rendje 2012. július 1-től
Minden lófélének, amely a tartási helyét elhagyja, rendelkeznie kell egy (naptári) éven belüli, lovak
fertőző kevésvérűségéről szóló negatív lelettel, és ennek meglétéről a lóútlevél VII. szakasz
„Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok” részébe beírt igazolással kell rendelkeznie. Megszűnik a
lószállításoknál, élőállat vásároknál előírt 30 napon belüli negatív szerológiai lelet bemutatási
kötelezettsége, ehelyett minden, a közúti forgalomban résztvevő lófélének egy éven belüli negatív
eredményigazolással kell rendelkeznie.
A romániai járványtani helyzet súlyossága miatt a fenti rendelkezés alól kivételt képeznek a Romániából
származó, román lóútlevéllel rendelkező (chip országkód: 642) lófélék, ezeknél továbbra is kötelező a 30
napon belüli negatív vérvételi eredmény megléte (élőállat vásár, szállítások, vágóhidak), tekintet nélkül a
szállítás céljára.
További kivételt képeznek az Európai Unión belüli, kereskedelmi célú (TRACES), nem vágási céllal
feladott lószállítmányok, ezeknél továbbra is kötelező a harminc napon belüli negatív lelet.
A Magyarországról Románia területére lóháton (lábon) belépő, majd onnan hazatérő lovak,
lovascsoportok állategészségügyi kérdéseivel kapcsolatban a következőket rendelkezések léptek életbe:
Mivel Románia (beleértve a magyar határral szomszédos megyéket is), fertőzött területnek számít
(tavaly 450, idén már 50-en felüli pozitív eset), fel kell hívni a lótartók figyelmét az ilyen típusú
állatmozgások rendkívüli veszélyeire, beleértve a betegség gyógyíthatatlan lefolyását, a kötelező leölés
tényét.
Tekintettel arra, hogy a 2010/346/EU bizottsági határozat (a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó
romániai védőintézkedésekről) csak a Romániából származó lovak EU-n belüli szállítási feltételeit
határozza meg, szükséges a Magyarországról ideiglenesen kilépő lófélék visszatérését szabályozni:
Magyarországra visszatérni csak Nagylak határállomásnál lehetséges. Visszatéréskor, a határ átlépése
után a csoportvezető köteles bejelentkezni az illetékes megyei állategészségügyi hatóság ügyeleti
telefonszámán (Csongrád: 0036307463373), a hatóság gondoskodik pihenőhelyről addig, amíg a
lószállító megérkezik a lovakért (a lovak lábon nem jöhetnek a pihenőhelynél beljebb az országba). A
Csongrád megyei hatóság értesíti a karanténozási hely szerint illetékes megyei állategészségügyi
hatóságot, aki a karantén időtartama alatt, a lerakodást követő 20., és 90. napon a betegségre irányuló
vérvizsgálatot a tulajdonos költségére elvégeztetni. A karanténozás időtartama alatt biztosítani kell a
szúnyogmentes tartási körülményeket (szúnyogirtás).
Rendezvényre történő lószállításnál a rendezvény-szervező a fentieken kívül kikötheti, hogy (a biztonság
növelése céljából) még kéri a lovak ló-influenza elleni, félévnél nem régebben elvégzett védőoltását is és
a takonykór negatív vérvizsgálati eredményét. Ez általános gyakorlat és követelmény a versenyekre
szállított lovaknál.
A Nyeregszemlére érkező lovaknál is az 1 évnél nem régebbi negatív eredményű fertőző kevésvérűség
és takonykór vérvizsgálati eredményt valamint a megfelelő védettséget adó ló-influenza elleni védőoltást
kérték és ellenőrizték a megérkezéskor - a lóútlevél és a ló vizsgálatakor. Voltak olyan barátaink, akik
nem figyeltek ezekre a feltételekre és 100 km odalovaglás után azt voltak kénytelenek hallani a
rendezőktől, hogy nem mehetnek be a többi lovas közé. Ezek a feltételek jogosan elvárhatóak és
mindenki számára tolerálhatóak kell legyenek egy olyan rendezvényen, ahova 400 km-es körzetből
érkeznek lovak (pl. a lengyel ulánusok vagy a burgerlandi Eszterházy Huszárok), és nagy az egymás
közötti érintkezés lehetősége (a lovak egymás mellé kerültek lekötésre).

