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Tájékoztató: állattenyésztés 

Állatorvosi kezelések bio állattartás esetén 

Az EU-bio rendelet előírásainak megfelelően az állatok egészségének megőrzése során 
elsődleges szempont a megelőzés. Amennyiben egy állat megbetegszik vagy megsérül, 
haladéktalanul kezelni kell, hogy minimálisra csökkentsük szenvedését. A gyógykezelés során 
előnyben kell részesíteni a természetes gyógymódokat, pl. a homeopátiát. 
 

Amennyiben mégis szükségessé válik a kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás 
állatgyógyászati készítmények alkalmazása, azok csak állatorvosi rendelvényre alkalmazhatók. A 
kezelésekről pontos nyilvántartást kell vezetni az alábbiaknak megfelelően:  

 kezelés időpontja 

 a pontos diagnózis 

 adagolás 

 mely állatok/állatcsoportok kezelésére került sor (ehhez nélkülözhetetlen az 
állatok/állatcsoportok egyértelmű azonosíthatósága) 

 alkalmazott készítmény és hatóanyag 

 kezelés módja 

 előírt várakozási idő, illetve a biogazdálkodásban szükséges várakozási idő* 

 a kezelést végző állatorvos aláírása és pecsétje 

 felírt receptek,  

 beszerzett gyógyszerek számlája 
 

Az állatorvosi rendelvény nélkül felhasználható természetes készítmények felhasználását is 
dokumentálni kell. 
 
* Várakozási idő: 
Minden kezelés után be kell tartani az előírt várakozási időt. Bio állattartás esetén az adott 
készítmény esetén előírt várakozási idő dupláját kell kivárni. Amennyiben az adott szer esetén 
nincs várakozási idő, a várakozási idő 48 óra! Különös figyelmet kell erre fordítani tojótyúkok és 
tejelő tehenek esetén. Ez azt jelenti, hogy előírt várakozási idő nélküli készítmény alkalmazása 
esetén a tojások és a tej 2 napig nem értékesíthető ökológiai termékként. Amennyiben a kezelést 
meg kell ismételni, a 48 órás várakozási időt ismételten be kell tartani. 
Kivétel: Homeopátiás vagy fitoterápiás készítmények alkalmazása esetén csak a készítmény 
útmutatójában előírt várakozási időt kell betartani. A várakozási idő duplázása, illetve a 48 órás 
várakozási idő betartása nem szükséges. 

 

További előírás, hogy egy állat évente maximum 3 alkalommal kezelhető kémiai úton előállított, 
szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítményekkel. Azon állatok, melyek egy évnél 
fiatalabbak, csak egyszer. Egy kezelés alatt az adott betegségből való gyógyuláshoz szükséges 
terápiát értjük. Amennyiben az állat ennél gyakoribb kezelésben részesül, az átállási idő újraindul. 
Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy jogos volt-e a kezelések végrehajtása. 
 

A legfontosabb előírások allopátiás készítmények alkalmazása esetén 

 csak állatorvosi rendelvényre alkalmazhatók 

 nyilvántartások (állatorvosi napló) vezetése 

 bio értékesítés: az előírt várakozási idő duplájának betartása, illetve előírt várakozási idő 
hiányában 48 óra 

 az évente több mint 3, illetve egy évnél fiatalabb állatok esetén több mint 1 kezelés esetén az 
átállás újraindul 



 

03.02.2023 16:51:58                  2000741HU.docx    INFO-sheet drugs HU Állatorvosi kezelések    2/2. 

A 128/2009 FVM rendelet az alábbiak szerint szabályozza az off-label gyógyszerhasználatot:  
 

11. § (1) Amennyiben - a 10. § (3)-(4) bekezdésében foglalt kivétellel - az élelmiszer-termelő 

állatfaj valamely bántalmának kezelésére nem áll rendelkezésre törzskönyvezett állatgyógyászati 

készítmény, az ellátó állatorvos - személyes felelősségi körében - az állat elfogadhatatlan 

mértékű szenvedésének elkerülése érdekében kivételesen alkalmazhat: 

a) e rendelet vagy a 726/2004/EK rendelet szerint más állatfajra vagy ugyanazon állatfajra, de 

más bántalom kezelésére engedélyezett állatgyógyászati készítményt, vagy 

b) ezek hiányában 

ba) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet 

vagy a 726/2004/EK rendelet alapján engedélyezett gyógyszerkészítményt, illetve 

bb) más tagállamban a 2001/82/EK irányelvnek megfelelően ugyanazon állatfajra más 

bántalomra vagy ugyanazon bántalomra egy másik élelmiszer-termelő állatfaj kezelésére 

engedélyezett és a NÉBIH 7. § szerinti engedélyével rendelkező állatgyógyászati készítményt, 

vagy 

c) ezek hiányában, közforgalmú gyógyszertárban állatorvosi vény alapján a FoNo, FoNoVet, 

illetve a hatályos Gyógyszerkönyvek előírásainak megfelelően előállított officinális készítményt 

vagy magisztrális készítményt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezelés minden esetben az állatorvos felelősségére történhet, 

függetlenül attól, hogy saját maga vagy hozzájárulásával egy másik személy adja be a 

készítményt. 

(3) Az (1) bekezdés csak azzal a feltétellel alkalmazható, ha a készítményben szereplő 

hatóanyagok szerepelnek a 470/2009/EK rendelet I., II. vagy III. mellékletében és az állatorvos 

előírja a megfelelő élelmezés-egészségügyi várakozási időt. A megállapított várakozási időt a 

vényen, a megrendelőn, illetve a kezelési naplóban fel kell tüntetni. 

(4) Azon homeopátiás állatgyógyászati készítmények esetében, amelyek hatóanyagai 

szerepelnek a 470/2009/EK rendelet II. mellékletében, az állatorvos által előírt élelmezés-

egészségügyi várakozási időt 0 napban kell megállapítani. 

(5) Amennyiben a felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a kezelendő állatfajra vonatkozó 

élelmezés-egészségügyi várakozási idő, az állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő nem lehet kevesebb, mint tojás és tej esetében 7 nap, baromfi és emlős állatok 

ehető szövetei esetében 28 nap, halhús esetében 500 napfok. 

(6) Ha az állatorvos e § előírásait alkalmazza, köteles nyilvántartást vezetni az állatok 

vizsgálatának időpontjáról, a tulajdonos nevéről, a kezelt állatok tartási helyéről és számáról, a 

diagnózisról, az alkalmazott készítményekről és adagolásukról, a kezelés időtartamáról és az előírt 

élelmezés-egészségügyi várakozási időről. A nyilvántartást az állatorvosnak 5 évig meg kell 

őriznie, és azt a járási hivatal által végzett ellenőrzésnél a hatóság rendelkezésére kell bocsátania. 


